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สารจากประธานกรรมการ 

 

เรียนผูถือหุนทุกทาน 

 

ทามกลางความทาทายของโรคโควิด-19 ที่กําลังระบาดไปทั่วโลกน้ี การใหการรักษาพยาบาลน้ันเปนจุดมุงหมายสําคัญ

ของรัฐบาลและสาธารณชน ในขณะที่ผมเขียนสารฉบับน้ีและในขณะที่เรามีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปกันอยูน้ัน 

เจาหนาที่ดานการรักษาพยาบาลของเรากําลังยุงอยูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตาง ๆ ของเราเพ่ือดูแลคนไข 

ขณะเดียวกันก็ดําเนินมาตรการปองกันตาง ๆ เพ่ือยังความปลอดภัยใหกับคนไขของเราและตัวเจาหนาที่ เอง 

สถานการณน้ีจะยังคงมีการเปล่ียนแปลงตอไป ทั้งในเชิงคลินิกและกฎระเบียบ ซ่ึงเราก็จะคอยติดตามสถานการณและ

ปรับแนวทางดําเนินการของเราไปตามการเปล่ียนแปลง 

 

ผมใครขอแสดงความขอบคุณในนามของตัวผม รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ ไปยังบรรดาเจาหนาที่

วิชาชีพและฝายสนับสนุน ทั้งที่ประจําอยูในโรงพยาบาลในกลุมและโรงพยาบาลอื่น ๆ ทั้งหมดดวย สําหรับการทุมเท

ทํางานกันอยางหนักในชวงเวลาวิกฤตเชนน้ี การอุทิศตัวอยางเสียสละของพวกทานเหลาน้ันจะชวยใหพวกเราทั้งหลาย

สามารถที่จะผานพนการระบาดไปทั่วโลกของโควิด - 19 ไปได 

 

เน่ืองจากผมมีโอกาสไดเขียนสารถึงทานผูถือหุนเปนคร้ังแรก ผมใครขอแสดงความคารวะตอ นายแพทยพงษศักดิ์ 

วิทยากร ทานผูกอต้ังและประธานกิตติมศักดิ์บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) สําหรับภาวะผูนําและการเปน

แรงบันดาลใจของทาน ในการนําบริษัทฯ มุงสูธุรกิจการรักษาพยาบาล วิสัยทัศนซ่ิงไดรับแรงบันดาลใจจากทานจะยังคง

เปนเคร่ืองกําหนดแนวทางใหกับบริษัทฯ ตอไป จากการที่ผมไดมีโอกาสทํางานรวมกับทานนายแพทยพงษศักดิ์ อยาง

ใกลชิดในการลงทุนและบริหารงานดานการรักษาพยาบาลตลอดชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมา ผมรูสึกเปนเกียรติอยาง

ยิ่งที่ไดทําหนาที่ประธานคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําพาบริษัทฯ เราไปในการทําธุรกิจใหบริการดานการรักษาพยาบาล

แกชุมชนของเรา ในราคาที่สามารถจายได 

 

วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ ยังคงเปนไปเพ่ือใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลในราคาที่สามารถจายได แกคน

ชั้นกลางในประเทศไทยในชุมชนที่ยังไมมีการใหบริการดังกลาวอยางเพียงพอ 

 

ขอตอนรับ  IFC ซ่ึงอยูในเครือธนาคารโลกในการเขามาเปนผู ถือหุนรายหน่ึงของบริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด 

(มหาชน) นอกจากจะลงทุนซ้ือหุนของบริษัทฯ แลว IFC  ยังจะไดนําประสบการณอันกวางขวางและทรัพยากรในการ

ใหบริการดานการรักษาพยาบาลที่มีอยูมาใหแกเราดวย ซ่ึงก็สอดคลองตองกันกับวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯของ

เรา บริษัทฯ หวังที่จะไดทํางานรวมกันกับ IFC  อยางใกลชิดยิ่งตอไป 

 

เน่ืองจากเราตระหนักวาเศรษฐกิจโลกทุกวันน้ีอยูในสภาวะที่ผันผวนไมแนนอน โดยเฉพาะเม่ือคํานึงถึงผลกระทบจาก

โควิด-19  การขยายงานของบริษัทฯ ในสวนการรักษาพยาบาลน้ันจะยังคงดําเนินไปดวยความสุขุมรอบคอบ  ไมสุม

เสี่ยง เราจะรักษาการไดดุลระหวางการสรางโรงพยาบาลขึ้นใหม การบูรณะพัฒนาโรงพยาบาลที่ต้ังอยูแลว และ

โรงพยาบาลที่ มีอยู ในปจจุบัน ทั้งน้ีก็เพ่ือที่จะใหแนใจวาจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนอยางเหมาะสมภายใน

ระยะเวลาอันสมควร ในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสในชุมชนตาง ๆที่ยังมีบริการดานน้ีไมเพียงพอ 

 

 



นอกจากน้ัน เราจะยังคงดําเนินการลดสินทรัพยในสวนที่ไมใชธุรกิจการรักษาพยาบาลออกไปตามสถานการณของ

ตลาด เพ่ือใหไดผลตอบแทนมากที่สุดตอบริษัทฯ 

 

คณะผูบริหารบริษัทฯยังคงพัฒนากระบวนการจัดการดานการรักษาพยาบาลของกลุมไปอยางตอ เน่ือง เพ่ือที่จะใช

ประโยชนสูงสุดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลที่กําลังมีการเปล่ียนแปลง  โรงพยาบาลของบริษัทฯ จะดําเนินงานไปดวย

ความมีประสิทธิภาพในการใหบริการรักษาพยาบาลอยางมีคุณภาพแกชุมชน 

 

 

เรามีความมุงหมายที่จะนําพาบริษัทฯ ไปสูการทํากําไรใหเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได ในขณะเดียวกันเราจะใชยุทธศาสตร

การลงทุนในแบบที่ฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้น   ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมคุณคาใหแกผูถือหุนและทําใหชุมชนที่เรารับใชดูแลอยู

น้ันมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

 

 

 

         
        (นายจอหน ลี โกะชุน) 

                 ประธานกรรมการบริษัท 



สารจากกรรมการผูจัดการ 

เรียนผูถือหุนทุกทาน 

ป 2562 เปนอีกปที่บ ริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยังคงดําเนินธุรกิจใหเจริญกาวหนาไดตาม

แผนงานที่ไดวางไว ทั้งการขยายเครือขาย การทํารากฐานใหชัดเจนขึ้น การพัฒนางานในเชิงคุณภาพ การขยายขอบเขต

ของงาน Shared Services ใหครอบคลุมงานในสวนอื่นๆ มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางมาตรฐานจากสวนกลาง 

ไปจนถึงการพัฒนาหาพันธมิตรใหมๆ มาเสริมความแข็งแกรงของระบบนิเวศธุรกิจ(Ecosystem)ของเครือ 

สําหรับการขยายเครือขาย เรายังคงมุงหนาเขาสูเปาหมาย 20 โรงพยาบาลที่ไดวางไว โดยในป 2562 มีโรงพยาบาลที่เขามา

ในเครือเพ่ิมขึ้นอีก 3 แหง อันไดแก โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ โรงพยาบาลศิริเวช ลําพูน และโรงพยาบาลพร้ินซ 

อุทัยธานี ทําใหมีโรงพยาบาลในเครือรวมทั้งหมด 8 แหง ณ สิ้นป 2562 นอกเหนือจากน้ัน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 มีการ

ทําพิธีเปดโรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ อยางเปนทางการ และไดรับเกียรติจากทานอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานในพิธีเปดอีกดวย  

ในปที่ผานมา บริษัทฯ ยังมีการลงนามบันทึกความรวมมือเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลพร้ินซ ศรีสะเกษ รวมกับบริษัท ศรีสะเกษ 

เมดิเทค จํากัด ซ่ึงคาดวานาจะเปดดําเนินการไดในตนป 2565 นอกจากน้ีเม่ือเดือนมีนาคมที่ผานมาบริษัทฯ ไดเขาซ้ือและ

รับโอนกิจการโรงพยาบาลวิรัชศิลป จังหวัดชุมพรเปนที่เรียบรอยแลว อีกทั้งยังมีโครงการที่อยูระหวางการเจรจาและศึกษา

ความเปนไปไดอีกใน 5-6 จังหวัด ผมจึงมีความเชื่อม่ันวาเราจะสามารถดําเนินการขยายเครือขายเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนที่

จังหวัดรองทั้งหลายไดตามเปาหมายที่วางไว 

เม่ือ เครือขายขยายขึ้น ความทาทายที่ตามมาคือ การทําใหทุกโรงพยาบาลในเครือมีเข็มมุงไปในทิศทางเดียวกันและมี

คานิยมที่สอดคลองกัน ในปที่ผานมาจึงเปนปที่ไดเร่ิมสื่อสารคุณลักษณะขององคกรที่คิดวาจะเปนประโยชนกับสังคม และ

มุงสูการเปนองคกรที่ชุมชนแตละแหงยินดีที่เราไดเขาไปเร่ิมธุรกิจ โดยเปาหมายของการมีอยูขององคกรแหงน้ีคือ การที่

จะตองสรางคนที่มีจิตใจของผูให เพ่ือชวยเหลือ คน ชุมชน และสังคมตอไป การที่จะเปล่ียนแปลงเพ่ือเปนองคกรแบบน้ัน 

จําเปนตองมีรากฐานของวัฒนธรรมองคกรที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางานรวมกันอยางมีความสุข มีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นอยางสรางสรรค จึงไดเร่ิมการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่เนนการใชจิตวิทยาเชิงบวกมากขึ้นและนําหลักการของ 

Coach, Facilitator และ Mentor มาใช เพ่ือหวังใหเกิดความเขาอกเขาใจ (Empathy) และความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 

ระหวางกันมากขึ้น โดยเชื่อวาหากบุคลากรทํางานอยางมีความสุข เขาจะสามารถสงตอสิ่งเหลาน้ันใหกับผูรับบริการได 

เปาหมายหลักคือเพ่ือสรางการเติบโตที่ระเบิดจากภายใน เร่ิมจากคนในองคกรไปสูผูรับบริการที่ใหความเชื่อม่ันในเครือน้ี 

และดวยเจตนารมณของบริษัทฯ ในการขยายโรงพยาบาลเขาสู พ้ืนที่ในจังหวัดที่เปนเมืองรอง เพ่ือใหประชาชนในทองที่

เหลาน้ันสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะมีการนําเทคโนโลยีมาชวยยกระดับ

คุณภาพการใหบริการ ซ่ึงสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการลงทุนของ International Finance Corporation (“IFC”) ซ่ึง

เปนสถาบันการเงินระหวางประเทศในเครือของธนาคารโลก (World Bank) ที่ใหการสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนของ

ภาคเอกชน ทาง IFC จึงไดตัดสินใจเขารวมทุนดวยเม็ดเงิน 909 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ 7% ของเงินลงทุนทั้งหมด

ภายใตหุนของบริษัทฯ ซ่ึงถือเปนการยกระดับศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของเครือเพ่ือมุงสูเปาหมายไดรวดเร็วและดียิง่ขึน้ 

โดยนอกจาก IFC แลว ปที่ผานมายังเปนปที่เราพัฒนาความรวมมือกับพันธมิตรเพ่ือสรางระบบนิเวศธุรกิจที่สมบูรณมากขึ้น 

เปนตนวา ความรวมมือกับบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) ผานบริษัท บํารุงราษฎร เฮลท เน็ตเวิรก จํากัด 



ซ่ึงเปนบริษัทยอย เพ่ือพัฒนาศูนยใหบริการทางการแพทยดานกระดูกสันหลังและขอ Spine & Joint ที่โรงพยาบาลพร้ินซ 

สุวรรณภูมิ การทําบันทึกความรวมมือกับ บริษัท นิฮอน เคเอ จํากัด จากญี่ปุนเพ่ือพัฒนาศูนยดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย 

การสรางสัมพันธกับบริษัท เมดคิวร่ี จํากัด ที่เปนบริษัทของคนรุนใหมเพ่ือนําเทคโนโลยีและการตลาดในมิติใหมๆ มาเสริม

ศักยภาพธุรกิจโรงพยาบาล 

สําหรับการดําเนินงานของโรงพยาบาลในปที่ผานมา มีการเนนระบบงานเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยโรงพยาบาลในเครืออีก 3 

แหง อันไดแก โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร โรงพยาบาลพร้ินซปากนํ้าโพ 1 และโรงพยาบาลศิริเวช ลําพูน ได รับการรับรอง

มาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) เปนที่เรียบรอยแลว และเม่ือตนป 2563 

โรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ ก็ไดรับการรับรองมาตรฐานดังกลาวแลวเชนกัน อีกหน่ึงความภาคภูมิใจของเครือในปที่ผาน

มาไดแกการที่โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ ไดรับการรับรองมาตรฐานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในโรงพยาบาลขั้น

สูงสุด (HIMSS Analytics EMRAM Stage 7) เปนแหงแรกในประเทศไทยและแหงที่  2 ในอาเซียน ถือเปนการตอยอด

ความสําเร็จจากการไดรับ Stage 6 ไปเม่ือป 2559 เปนการยืนยันความมุงม่ันที่จะนําเทคโนโลยีมาชวยยกระดับคุณภาพการ

รักษาพยาบาลและการใหบริการของโรงพยาบาล 

นอกจากน้ี สําหรับงาน Shared Services ของเครือ น้ัน ในปที่ผานมา ไดขยายขอบเขตเพ่ือครอบคลุมบริการที่มากขึ้นอัน

ไดแก งานดูแลเคร่ืองมือแพทย งานบริหารอาคารสถานที่และบริษัทรับจางชวง และการบริหารจัดการสภาพคลองทาง

การเงินในภาพเครือ (Cash Pooling) ซ่ึงทําใหสามารถควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานและสามารถเจรจาตอรองจาก

สวนกลาง ทําใหสามารถประหยัดเงินใหกับเครือไดกวาปละ 85 ลานบาท  

สําหรับป 2563 เปนปที่ตองเผชิญหนากับความทาทายมากทั้งจากสภาพการหดตัวของเศรษฐกจิในภาพรวม และวิกฤตจาก

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจโรงพยาบาล การมีวิกฤตน้ีจะทําให

โรงพยาบาลในเครือไดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและทบทวนกระบวนการเพ่ือรองรับความตองการของผูรับบริการใหได

ดีที่สุด และเราจะเปนสวนหน่ึงของวงการสาธารสุขไทยที่จะชวยดูแลผูคนในสังคมน้ีใหมีสุขภาพที่แข็งแรงเพ่ือกลับไปเปน

กําลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติและฟนฟูเศรษฐกิจตอไป 

ทายที่สุดน้ี ผมขอขอบคุณผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ ในทุกภาคสวน ที่ยังคงเชื่อม่ันในทิศทางของบริษัทฯ

ภายใตการบริหารของคณะผูบริหาร และหวังวาบริษัทฯ จะยังไดรับความไววางใจและการสนับสนุนจากพวกทาน ในการที่

จะทําใหองคกรแหงน้ีเปนองคกรที่ไดสรางความเปนอยูที่ดีใหกับบุคลากร ไดสรางประโยชนใหกับผูคนในชุมชน และไดสราง

มูลคาตอบแทนใหกับพันธมิตรและผูถือหุนทุกทานตอไป 

 

                           

        (ดร.สาธิต วิทยากร) 

         กรรมการผูจัดการ 



สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน  ผูถือหุน 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางเปนอิสระ ซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดและแนวทางปฏบิติั

ที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดปรับการ

ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของการทําธุรกิจของบริษัทฯ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับ

ผูบริหาร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูตรวจสอบภายใน จัดขึ้นรวม 5 คร้ัง ในป 2562 ในการประชุมกรรมการตรวจสอบ ทุก

ทานไดพิจารณาประเด็นปญหา แลกเปล่ียนความคิดเห็น รับฟงคําชี้แจง สอบถามขอ มูล ตลอดจนใหขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชนตอการบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

 1.  สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจําป 2562  โดยสอบถามประเด็น

ปญหา รับฟงคําชี้แจง และสอบถามขอมูลจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตในเร่ืองความถูกตองครบถวนเพียงพอและเชื่อถือได

ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญ รวมทั้งรายการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑทาง

บัญชีที่มีสาระสําคัญ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

    ทั้งน้ีไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยไมมีฝายจัดการเพ่ือปรึกษาหารือกันอยางอิสระถึง

สาระสําคัญตางๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกตองครบถวนเพียงพอตามที่

ควรในสาระสําคัญ และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงผูสอบบัญชีรับอนุญาตเสนอรายงานแบบไมมีเง่ือนไข 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเสนอแนะใหผูบริหารของบริษัทฯ เตรียมความพรอมเกี่ยวกับนโยบายการ

บัญชีที่สําคัญซ่ึงใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการ

ปรับปรุง ไดแก  

1.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ต้ังแตวันที่  1 มกราคม 2562 ไดแก มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบับที่  15 เร่ืองรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

(TFRS 15) 

2.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2563 

• เคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน ไดแก  

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เร่ืองการแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน  

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ืองการเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ืองสัญญาเชา 

 2.  พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการประเมินระบบควบคุมภายใน 

รวมถึงการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงในระบบงานตางๆ ที่สําคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดมีการประชุมรวมกับ

ผูตรวจสอบภายใน มีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล และหาก

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวามีจุดที่สามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมระบบการควบคุมภายในใหมี

ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากขึ้นก็ไดใหคําแนะนํากับฝายจัดการของบริษัทฯ ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากฝาย

จัดการ รวมถึงไดพิจารณาวาการดําเนินการดานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางการตรวจสอบ

ภายในของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน มุงเนนความเปนอิสระ 

เที่ยงธรรม และเปนกลาง และไดพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําป โดยเนนใหมีการทําแผนการ



ตรวจสอบภายในทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหสอดคลองกับการประเมินระบบควบคุมภายใน การประเมินและวิเคราะห

ความเสี่ยงของกิจกรรมตางๆ รวมถึงการประเมินในดานการบริหารความเสี่ยงขององคกร ซ่ึงใน ป 2562 คณะกรรมการ

ตรวจสอบใหผูตรวจสอบภายในจัดทําแนวปฏิบัติงานของโรงพยาบาลใหเปนมาตรฐาน สรางใหระบบการควบคุมภายในเปน

สวนหน่ึงในวัฒนธรรมองคกร ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน สรางบรรทัดฐานของระบบการควบคุม

ภายในขององคกร ใหเปนแบบอยางนําไปใชปฏิบัติ และสรางขั้นตอนในการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม่ันใจวาระบบของ

บริษัทฯ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และดําเนินการดวยความโปรงใส อีกทั้งไดเสนอแนะผูบ ริหารวาจากการที่

บริษัทฯ ไดเติบโตอยางรวดเร็วควรมีการจัดทําแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ที่สําคัญ

ในปถัดไป 

 3.  พิจารณาและสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการไดมาและจําหนายไปและรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาหรือสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน เพ่ือใหมีความเหมาะสมในการทํารายการและเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ซ่ึงในป 

2562 ไมมีรายการระหวางบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยงกับ  บริษัทฯ มีเพียงรายการระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยที่เปน

ปกติธุรกิจ ซ่ึงไดมีการเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2562 แลว ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณาและมีความเห็นวามีความสมเหตุสมผล และเปนรายการปกติของธุรกิจที่มีเง่ือนไขการคาทั่วไป โดยมีราคาและมี

เง่ือนไขที่เปนธรรม 

 4.  พิจารณารายงานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีการดําเนินการตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจากน้ี ในป 2562 มีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล และพระราชบัญญัติความม่ันคง

ปลอดภัย ไซเบอร ที่จะกระทบตอการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ มีฐานขอมูลคนไขที่มาใชบริการ ทางบริษัทฯ 

ก็ไดมีการเตรียมการเพ่ือใหบริษัทฯสามารถดําเนินการไดเปนไปตามกฎหมาย 

 5.  พิจารณาการดําเนินการดานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและใหความเห็น

แผนงานการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงใหเนนการสรางความ

เขาใจเร่ืองการบริหารความเสี่ยงใหผูเกี่ยวของที่สําคัญ ไดแก คณะกรรมการบริษัท ผูบ ริหาร และผูรับผิดชอบเร่ืองการ

บริหารความเสี่ยงของแตละหนวยธุรกิจ ซ่ึงในชวงที่ผานมาทางบริษัทไดเนนการขยายงานโรงพยาบาล ทางบริษัทไดมีการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอยางตอเน่ืองเพ่ือลดหรือจํากัดความเสี่ยงในดานตางๆ 

 6.  พิจารณาและเสนอแตง ต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตและคาสอบบัญชีประจําป 2563 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากดั 

มีความเห็นวาเปนผูมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด 

จึงนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 แตงต้ังให นายชาญชัย 

ชัยประสิทธ์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ  นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ นางสาวสนิ

สิริ ทังสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และ

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  เอบี                    

เอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได ทั้งน้ี ผูสอบ

บัญชีที่เสนอแตงต้ังดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท หรือผูบริหาร  หรือผูถือหุน  หรือผูที่เกี่ยวของใน

ลักษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ 

 



 การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปสามารถปฏิบัติไดอยางอิสระ และสามารถแสดงความ

คิดเห็นไดอยางเต็มที่เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ โดยไดรับความรวมมือจากผูบริหารและเจาหนาที่ของบริษัทฯ และไมมี

ขอจํากัดในการเขาถึงขอมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินและเปดเผย

ขอมูลอยางเพียงพอเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม

ภายในทีเ่พียงพอมีประสิทธิผล ตลอดจนมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

 

       (นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย) 

                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                16 มีนาคม 2563 



ขอมูลสําคัญทางการเงินประจําป 2560-2562 

สรุปขอมูลสําคัญทางการเงิน 

หนวย : ลานบาท 2560 2561 2562 

สินทรัพยรวม 13,088.21 14,318.08 14,620.04 

หน้ีสินรวม 4,164.11 5,476.46 4,908.82 

สวนของเจาของ 8,924.10 8,841.62 9,711.22 

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล 1,690.42 2,084.63 2,296.17 

รายไดจากการขายและใหบริการ 547.35 574.24 575.27 

รายไดรวม 2,237.77 2,658.87 2,871.44 

กําไรขั้นตน 510.05 705.48 638.87 

กําไรสุทธิ (371.61) (152.64) (186.94) 

 

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

 หนวย 2560 2561 2562 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     

อัตราสวนกําไรขั้นตน รอยละ 22.79 26.53 22.25 

อัตราสวนกําไรสุทธิ รอยละ (14.35) (6.21) (5.75) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน รอยละ (4.29) (2.12) (2.15) 

อัตราสวนสภาพคลอง     

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.62 0.31 0.68 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.55 0.25 0.60 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา เทา 15.70 21.46 17.76 

อัตราหมุนเวียนของเจาหน้ีการคา เทา 10.12 12.83 16.60 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ (2.70) (1.11) (1.29) 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ      

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.50 0.68 0.56 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 4.31 1.90 2.61 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน บาท (0.107) (0.054) (0.056) 

มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท 2.55 2.49 2.54 

 



 
 

 
 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



                          
 

   
 

           
 

     
 

   

 

      

    

 



ลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจ 
 

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาล 

 

โรงพยาบาลพิษณุเวช  

• ไดรับการรับรอง JCI ในเดือนธันวาคม 2555  และไดรับการ reaccreditation ในเดือนธันวาคม 2558 และ

ในเดือนธันวาคม 2561 

• รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

ระดับประเทศ  (ระดับทอง)  4 ปติดตอกัน จากกรมสวัสดิการ กระทรวงแรงงาน  

• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน  5 ปติดตอกัน (พ.ศ. 2558 

– 2562) จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 

9 พิษณุโลก 

• ประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign  ระดับเงินประจําป 2561 และไดรับรางวัลโครงการ Zero 

Accident ระดับทองประจําป 2562 จากสถาบันสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

• รางวัลใบประกาศเกียรติคุณแกโรงพยาบาลพิษณุเวช ในฐานะผูสนับสนุนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของ

สโมสรทาแรคทเม็ดทราย ระดับทอง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

• มหาวิทยาลัยพิษณุโลกไดมอบเกียรติบัตรแกโรงพยาบาลพิษณุเวช เพ่ือแสดงวาโรงพยาบาลเปนสถานที่

ศึกษาดูงานที่มีระบบการบริหารจัดการดานชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีเหมาะกับการเปนแหลง

เรียนรูใหกับนักศึกษา 

• รางวัลใบประกาศเกยีรติคุณสาขาการแพทยและสาธารณสุข จากมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย เน่ืองจากไดสราง

ประโยชนใหกับสวนรวม สังคมและประเทศชาติพรอมทั้งมีการตอบแทนคุณแผนดินในรูปแบบตางๆ  

 

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ได รับโลประกาศเกียรติคุณเปนสถานประกอบการตนแบบในการชําระเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคมดีเดน 

  

 



 โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ  

• ไดรับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพเพ่ือแสดงวาแผนกหองปฏิบัติการทางการแพทย     โรงพยาบาล 

พร้ินซปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค ได รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค

การแพทย 2560 สําหรับหองปฏิบัติการ รับรองรอบที่ 3 จากสภาเทคนิคการแพทย 

• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจําป 2562 ระดับประเทศ

โดยไดรับเกียรติบัตรจากกระทรวงแรงงาน 

• ไดรับเกียรติบัตรรับรองวาโรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ 1 และพร้ินซ ปากนํ้าโพ 2 ผานเกณฑมาตรฐาน

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ 2562 จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 

• โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ 2 ไดรับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการ

มหาชน) รับรองวาโรงพยาบาลไดปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาบันไดขั้นที่  2 สู HA อันจะเปนพ้ืนฐาน

สําคัญ สําหรับการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือความปลอดภัยของผูปวย  

• โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ ได รับการรับรองมาตรฐาน HIMSS Analytics Stage 7 มาตรฐานสากล

ระดับโลก โรงพยาบาลแรกในประเทศไทย โดยไดรับโลเกียรติคุณจากหอการคาจังหวัดนครสวรรค 

• ไดรับเกียรติบัตรรับรองวาโรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ  เปนโรงพยาบาลที่ มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลสูง 

ราคาและคาบริการโปรงใส เปนธรรม (Good Govermance Hospital) จากอธิบดีกรมการคาภายใน 

• ไดรับใบประกาศจาก HIMSS Analytics เพ่ือรับรองวา Princ Paknampo Hospital HIMSS Analytics stage 

7 as designated by HIMSS Analytics using the Electronic Medical Record Adoption Model. 

• โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ ไดรับประกาศนียบัตรรับรองผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห

ระดับดีเยี่ยมอยางตอเน่ืองตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2562 สาขาธนาคารเลือด จากสํานักมาตรฐาน

หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ  

• ไดรับเกียรติบัตรจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  วามีระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถาน

ประกอบการตามโครงการการโรงงานสีขาว ระดับ 2 

• ไดรับเกียติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรมธรรมาภิบาลสูง ราคาและคาบริการโปรงใส เปนธรรม จากกรมการ

คาภายใน กระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2562 

 

                        



ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 

 โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ ไดรับรางวัลจากหลายหนวยงาน 

ดังตอไปน้ี 

• ประกาศนียบัตรยอดเยี่ยมประจําป 2558 และ ป 2562 จาก TripAdvisor.com (Certificate of Excellence) 

• รางวัลโครงการกรุงเทพสะอาดและราบร่ืนจากกรุงเทพมหานคร (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 พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) สามารถแบงธุรกิจของบริษัทฯ ออกเปน 3 ประเภท คือ ธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจที่ปรึกษาดานการลงทุน  

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนดังน้ี 

 

 
 



ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน จากการที่    

บริษัทฯ มองเห็นโอกาสและการเติบโตอีกมากในธุรกิจบริการทางการแพทย  ในป 2560 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนของ

บริษัท  พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด (เดิมชื่อบริษัท อลิอันซ เมดิคอล เอเชีย จํากัด) ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

โดยมีเครือขายโรงพยาบาล 4 โรง ใน  3 จังหวัดทางภาคเหนือ ไดแก โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (เดิมชื่อโรงพยาบาล

สหเวช)ในจังหวัดพิจิตร  โรงพยาบาลพร้ินซปากนํ้าโพ 1 โรงพยาบาลพร้ินซปากนํ้าโพ 2 (เดิมชื่อโรงพยาบาลปากนํ้าโพ  

และโรงพยาบาลปากนํ้าโพ 2)ในจังหวัดนครสวรรค และโรงพยาบาลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก 

บริษัทฯ มีเปาหมายที่เปนผูใหบริการทางการแพทยชั้นนําแกกลุมลูกคาที่มีรายไดระดับกลางในประเทศไทย

โดยการขยายเครือขายโรงพยาบาลใหครอบคลุมและเพ่ิมศักยภาพในการแสวงหารายไดดวยการลงทุนสรางโรงพยาบาล

เองซ้ือกิจการโรงพยาบาลและรับจางบริหารกิจการโรงพยาบาล และนําระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาล (Hospital Information Systems) มาใชในการบริหารตนทุนของธุรกิจโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ในป 2561 บริษัทฯ ไดลงทุนซ้ือกิจการโรงพยาบาลเพ่ิม 1 แหงคือ โรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยาบาลป

ยะมินทร)   เปนโรงพยาบาลขนาดใหญในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงชวยขยายเครือขายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล

ของกลุมบริษัทฯ ใหครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากเดิมที่โรงพยาบาลในกลุม

บริษัทฯ ต้ังอยูในพ้ืนที่ตางจังหวัด ซ่ึงจะกอใหเกิดเปน Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยาบาลซ่ึงจะชวย

เสริมสรางการเติบโตและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน จากการซ้ือกิจการดังกลาวสงผลใหรายไดจากธุรกิจการใหบริการ

ทางการแพทยเปนรายไดหลักของบริษัทฯ  ดังน้ันบริษัทฯ ไดยื่นขอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปล่ียนกลุมธุรกิจ

อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพยไปยังกลุมธุรกิจใหบริการทางการแพทยซ่ึงไดรับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยใน

เดือนกุมภาพันธ 2562  ตอมาในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ เขาซ้ือและรับโอนกิจการของโรงพยาบาลศิริเวชลําพูน ใน

จังหวัดลําพูน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดลงทุนสรางโรงพยาบาลเพ่ิมอีก 1 แหงคือ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ ใน

จังหวัดอุตรดิตถ ซ่ึงเปดใหบริการในเดือนมีนาคม 2563 และซ้ือโรงพยาบาลที่จังหวัดอุทัยธานีซ่ึงเปนหน้ี NPA จาก

สถาบันการเงินและนํามาปรับปรุงเปนโรงพยาบาลพร้ินซ อุทัยธานี   ซ่ึงเปดใหบริการแลวในเดือนพฤศจิกายน 2562  ที่

ผานมา   บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการใหบริการโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพ่ิมเครือขายโรงพยาบาล

ใหครอบคลุมมากขึ้น จึงไดจัดต้ังบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร – ศรีสะเกษ จํากัด ซ่ึงเปนการรวมทุนระหวางบริษัท 

พร้ินซ เฮลทแคร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ กับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จํากดั เพ่ือสรางโรงพยาบาล

เอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 60 เตียง อีกทั้งมีการขยายธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไปยังภาคใต  โดยบริษัทไดจัดต้ัง

บริษัทยอยแหงใหมภายใตชื่อ  “บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - ชมุพร จํากัด” เพ่ือรองรับการลงทุนในจังหวัดชุมพรโดย

เขาซ้ือและรับโอนกิจการสถานพยาบาล รวมถึงทรัพยสิน หน้ีสิน และใบอนุญาตตางๆ ที่จําเปนทั้งหมดของบริษัท 

โรงพยาบาลวิรัชศิลป จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงพยาบาลวิรัชศิลป ในจังหวัดชุมพร  บริษัทฯไดรับโอนกิจการเสร็จสิ้น

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2563 ทําใหจํานวนโรงพยาบาลในเครือขายเพ่ิมขึ้นเปน 10 โรงพยาบาลใน 9 จังหวัด 

บริษัทฯ เสริมความแข็งแกรงใหกับเครือของโรงพยาบาลโดยการจับมือกับพันธมิตรชั้นนําอยาง บํารุงราษฎร 

เฮลท เน็ตเวิรก เปดศูนยใหบริการทางการแพทยดานกระดูกสันหลังและขอ ที่โรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ ในเดือน

พฤศจิกายน 2562 โดยชูความเปนเลิศในมาตรฐานการรักษาโดยทีมแพทยโรงพยาบาลบํารุงราษฎร โดยมีการใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาใหกับกลุมคนทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด  ซ่ึงมีแผนขยายความรวมมือไปยัง

โรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือขายในอนาคต 



 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดริเร่ิมธุรกิจใหมๆ โดยไดเขารวมทุนกับบริษัท นิฮอน เคเอ จํากัด ในเครือ NK Group 

จากประเทศญี่ปุนซ่ึงเปนผูประกอบการดานการดูแลผูสูงอายุที่มีประสบการณมากกวา 50 ปเพ่ือดําเนินธุรกิจดานการ

ดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ Healthcare 4.0 ที่มีเปาหมายใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางทางการแพทยและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ   บริษัทยอยจะรวมทุนต้ังบริษัทยอยแหงใหมภายใตชื่อ บริษัท 

พร้ินซิเพิล เอ็นเคจี จํากัด เพ่ือดําเนินการกอ ต้ังศูนยดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  โดยจะเนนการดูแลในรูปแบบการฟนฟู และ

ดูแลชวยเหลือผูสูงอายุใหมีรางกายและจิตใจที่เขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองใหไดมากที่สุด  และสามารถกลับไปใชชีวิต

กับครอบครัวได โดยคาดวาจะเร่ิมดําเนินการแหงแรกภายในโรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ ภายในป 2563 

สําหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ ยังคงดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือ เชาในรูปแบบของ

โรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท และอาคารสํานักงานใหเชาแบบครบวงจร อยางไรก็ดีบริษัทฯ หยุดขยายธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเพ่ือขายโดยจะไมพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติมจากปจจุบัน สําหรับที่ดินรอการพัฒนา หากมีโอกาสที่

เหมาะสมและเปนประโยชน บริษัทฯ พรอมที่จะขายที่ดินรอการพัฒนาและโครงการที่มีอยูในปจจุบันแกนักลงทุนที่สนใจ 

เพ่ือนํามาเปนแหลงเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจการแพทยตอไป เวนแตที่ดินรอการพัฒนาที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนา

รองรับธุรกิจการแพทยในอนาคต   

นอกจากธุรกิจการแพทยและธุรกิจอสังหาริมทรัพยแลวบริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจใหบริการคําปรึกษาดานการ

ลงทุนอีกดวย 
 

โครงสรางรายได 

ประเภทรายได ดําเนินการโดย 2562 2561 2560 

  ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ธุรกิจโรงพยาบาล PSV, PPCH, 

PLPN, PUTH,  

PUTD, PPNP 

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

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ใหเชา 

PRINC, VB, VI, 

VR 

575.3 20.0 574.2 21.6 476.4 22.0 

รายไดรวม  2,871.5 100.00 2,658.8 100.0 2,166.8 100.0 
 

หมายเหตุ : PSV - โรงพยาบาลพิษณุเวช PRINC - บมจ. พร้ินซิเพิล แคปตอล 

 PPCH - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร VB - บจก. วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง 

 PLPN - โรงพยาบาลศิริเวช ลําพูน VI - บจก. วี อินเทลลิเจนซ 

 PUTH - โรงพยาบาลพร้ินซ อุทัยธานี  VR - บจก. วี เรสซิเดนซ 

 PUTD - โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ  

 PPNP - โรงพยาบาลพร้ินซปากนํ้าโพ 1 และ 

  โรงพยาบาลพร้ินซปากนํ้าโพ 2 

 

 

 

 

 

 

 



ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจัดแบงผลิตภัณฑออกเปนกลุมตามประเภทธุรกิจแตละประเภท  ซ่ึงสามารถสรุปได

ดังน้ี 
 

ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 
 

 โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใตชื่อ  “โรงพยาบาลพร้ินซ   

สุวรรณภมิู (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมชื่อ “โรงพยาบาลปยะมินทร”)  ซ่ึงบริษัทฯ ไดเขาซ้ือและรับ

โอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮลท เมนเท็นเนนซ ออกานัยเซชั่น จํากัด (“THM”) โดยปจจุบัน

โรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ มีขนาด 200 เตียง และมีศักยภาพรองรับผูปวยนอกไดวันละ 600 คนตอวัน โรงพยาบาล

เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดต้ังคลินิกโดยมีแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดังตอไปน้ี 
 

− คลินิกอายุรกรรม − ศัลยกรรมระบบประสาท 

− สูตินารีเวช − ศัลยกรรมกระดูก 

− กุมารเวช − ศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

− ศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ − ศูนยตอมไรทอ 

− ศูนยทางเดินอาหาร − ศูนยหัวใจ 

− ศูนยมะเร็ง − ศูนยไตเทียม 
 

 ในเดือนธันวาคม  2562 บริษัทฯ ไดดําเนินการรวมกับ “บํารุงราษฎร เฮลท เน็ตเวิรก” เปด “ศูนยใหบ ริการ

ทางการแพทยดานกระดูกสันหลังและขอ Spine & Joint” ที่โรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ  โดยเสนอบริการที่ เปนเลิศ

ภายใตมาตรฐานการรักษาโดยทีมแพทยผูชํานาญการจากโรงพยาบาลบํารุงราษฎร  ทั้งน้ีรูปแบบการรักษาของศูนยฯ 

Spine & Joint มีหลากหลายวิธีตามระดับอาการของผูปวย โดยมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา 

 

 โรงพยาบาลเอกชนในตางจังหวัด 
 

บริษัทฯ ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในตางจังหวัดผานบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด (PRINH) ซ่ึง

เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 โดย PRINH เขาลงทุนในกลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

         
 



1. โรงพยาบาลพิษณุเวช  

เปนโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ต้ังอยูในจังหวัดพิษณุโลก  เปดใหบริการมาแลวเปนระยะเวลา 37 ป   เปน

สถานพยาบาลขั้นทุติยภูมิระดับสูง ดําเนินงานโดยบริษัท พิษณุเวช จํากัด  เปดใหบริการรักษาพยาบาลทั้งผูปวยในและ

ผูปวยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยไดรับการรับรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) โดยมีการ

จัดต้ังคลินิกโดยมีแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดังตอไปน้ี 

− คลินิกอายุรกรรม − คลินิกกุมารเวช 

− คลินิกสูตินรีเวช − คลินิกศัลยกรรม 

− ศูนยตรวจสุขภาพ − คลินิกจิตเวช 

− คลินิกสงเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุน − คลินิกจักษุ 

− ศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ − คลินิก หู คอ จมูก 

 − คลินิกทันตกรรม 

  

นอกจากน้ียังมีการใหบ ริการดานตางๆ เชน การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางหัวใจ การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ และศัลยกรรม ในป 2562 บริษัทไดเปดศูนยเวชศาสตรฟนฟูและศูนยทางเดินอาหารและตับในอาคาร

แหงใหมเพ่ือเพ่ิมการบริการใหครอบคลุมมากขึ้น 

 

2. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร 

ดําเนินงานโดยบริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด เปดใหบริการเม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2533  เปนโรงพยาบาลขนาด 

90 เตียง ต้ังอยูในจังหวัดพิจิตร ใหบริการรักษาพยาบาลทั้งผูปวยในและผูปวยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังตอไปน้ี 
 

         

− ศูนยรักษาโรคกระดูกและขอ − ศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

− ศูนยตรวจสุขภาพทั่วไป − ศูนยโรคน่ิว ทางเดินปสสาวะ 

− ศูนยไตเทียม − ศูนยเอกซเรยคอมพิวเตอร 

− คลินิกอายุรกรรม − คลินิกศัลยกรรมทั่วไป 

− ศูนยกายภาพบําบัด − ศูนยกุมารเวชกรรม 

− คลินิกเบาหวาน − คลินิกนมแม 

− คลินิกสูตินรีเวช 

 

 



3. โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ 1  และโรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ 2 

โรงพยาบาลทั้ง 2 แหงต้ังอยูในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ดําเนินงานโดยบริษัท โรงพยาบาลปากนํ้าโพ 

จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค จํากัด) โดยแตละแหงเปนโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และยังเปน

โรงพยาบาลเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)   เปน

สถานพยาบาลขั้นทุติยภูมิระดับสูง  ใหบริการรักษาพยาบาลทั้งผูปวยในและผูปวยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนําไปสูความเปนเลิศทางการแพทยที่มุงเนนตอการรักษาคนปวย

เปนหลัก อีกทั้งทีมงานมืออาชีพในสหสาขาวิชาที่สามารถดูแลผูปวยเฉพาะโรคไดเปนอยางดี รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

คือการไดรับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขั้นที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) เปนแหงแรก

ในประเทศไทย และการรับรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพ (Hospital Accreditation (HA) of Thailand) โดยมีศูนย

และคลินิกบริการดังตอไปน้ี 

 

      
 

 

 

 

 

 

− ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน − คลินิกกุมารเวชกรรม 

− คลินิกทันตกรรม − ศูนยรังสีวินิจฉัย 

− คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ − คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด 

− หอผูปวยวิกฤต − คลินิกโรคติดเชื้อ 

− คลินิกอายุรกรรม − หองปฏิบัติการทางการแพทย 

− คลินิกโรคสมองและระบบประสาท − คลินิกกระดูกและขอ 

− แผนกกายภาพบําบัด − คลินิกศัลยกรรมทั่วไป 

− ศูนยโรคทางเดินปสสาวะ − คลินิกสุภาพสตรี 

− ศูนยตรวจสุขภาพ − คลินิกหู คอ จมูก 

− คลินิกตา − คลินิกเบาหวานไทรอยดและตอมไรทอ 

− คลินิกโรคไต − ศูนยอายุกรรมเฉพาะทางนอกเวลา 



4.   โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ 

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ ซ่ึงจะดําเนินงานโดย บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด เปน

โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ต้ังอยูบนเน้ือที่ประมาณ 28 ไร ถนนสายพิษณุโลก-เดนชัย  อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัด

อุตรดิตถ เปดใหบริการอยางเปนทางการในเดือนมีนาคม 2562  มีหองพักคนไขที่สามารถรองรับบริการดวยหองพิเศษ 

50 หอง  ห อง พิเศษเดี่ย วใน ICU พรอ มอุป กรณและเคร่ื องชวย หายใ จ 7 หอ ง  ห องผ าตั ดที่ เปนไป ตาม

มาตรฐานสากล  และหองเคร่ืองมือแพทยที่ทันสมัย เชน เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง เคร่ืองตรวจมะเร็งเตา

นม เคร่ืองอัลตราซาวด 4 มิติ เคร่ืองตรวจสมรรถภาพหัวใจ เคร่ืองตรวจหัวใจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง พรอมบริการศูนย

ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โดยแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน พรอมรองรับผูปวยในพ้ืนที่และจังหวัดใกลเคียง เชน สุโขทัย แพร 

นาน รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน สปป.ลาว และพรอมรับสงตอผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือเพ่ือเสริม

การบริการงานใหเปนเครือขาย มีแพทยผูเชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังตอไปน้ี 

 

5. โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน 

โรงพยาบาลศิริเวชลําพูนดําเนินการโดยบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร – ลําพูน จํากัดเปนโรงพยาบาลเอกชน

ขนาด 59 เตียง ต้ังอยูบนเน้ือที่ประมาณ 11 ไร  ไดรับการรับรองจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหรักษาโรค

ตอกระจกและโรคขอเขาเสื่อมในผูปวยสิทธิบัตรทอง  นอกจากน้ียังใหบริการรักษาพยาบาลทั้งผูปวยในและผูปวยนอก

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทยผูเชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังตอไปน้ี 

              

− แผนกอายุรกรรม − แผนกศัลยกรรม 

− แผนกสูตินรีเวช − แผนกกุมารเวช 

− แผนกออรโธปติกส − แผนกกายภาพบําบัด 

− หอผูปวย − ศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 

− แผนกหองคลอดและเนอรสเซอร่ี − แผนกผาตัด 

− แผนกปฏิบัติการชันสูตร − แผนกรังสีวินิจฉัย 

− แผนกไอซียู  

− ศูนยรักษาตอกระจก − ศูนยศัลยกรรมความงาม 

− แผนกอายุกรรม − ศูนยรักษาเสนเลือดขอด 

− ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน − ศูนยทันตกรรม 

− ศูนยลดนํ้าหนัก  



6. โรงพยาบาลพร้ินซ อุทัยธานี 

โรงพยาบาลพร้ินซ อุทัยธานีดําเนินงานโดย บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - อุทัยธานี จํากัด เปนโรงพยาบาล

ขนาด 59 เตียง ต้ังอยูบนเน้ือที่ประมาณ 12 ไร จังหวัดอุทัยธานี เปดใหบริการอยางเปนทางการในเดือนพฤศจิกายน 

2562 พรอมใหบริการตรวจรักษาโรคตางๆ รวมทั้งบริการตรวจสุขภาพ โดยมุงเนนศักยภาพการดูแลผูปวยฉุกเฉินวิกฤต

ดวยศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ใหบริการดวยทีมแพทยเวชศาสตรฉุกเฉินและบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พรอมเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัยและครบถวน นอกจากน้ียังสามารถรองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและใกลเคียง เชน 

ชัยนาท นครสวรรค พรอมระบบใหคําปรึกษาและรับสงตอ ผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือ เชน 

โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค โดยมีแพทยผูเชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังตอไปน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

− แผนกอายุรกรรม − ศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 

− แผนกออรโธปติกส − แผนกผาตัด 

− แผนกกุมารเวช − แผนกไอซียู 

− หอผูปวย − แผนกรังสีวินิจฉัย 

− หองปฏิบัติการทางการแพทย − แผนกหองคลอดและเนอรสเซอร่ี 



• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย 

 ศักยภาพในการใหบ ริการกลุมลูกคาผูปวยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจํานวนหอง

ตรวจรักษาในขณะที่ศักยภาพในการใหบริการผูปวยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจํานวนเตียงที่

ใหบริการ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลในกลุมบริษัทฯ มีศักยภาพในการใหบริการทางการแพทยและมีอัตรา

การใชบริการดังน้ี 
 โรงพยาบาล 

พริ้นซ  

สุวรรณภูมิ 

โรงพยาบาล 

พิษณุเวช 

โรงพยาบาล 

พิษณุเวช พิจิตร 

โรงพยาบาล 

พริ้นซ ปากนํ้าโพ 

 2562 2561 
(โอนกิจการ 

ก.พ. 61) 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 

จํานวนเตียง  200 200 150 150 90 90 200 200 

จํานวนผูปวยไขนอก/วัน (คน) 215 309 566 573 150 185 353 336 

รายได (ลานบาท) 227.6 206.9 1,200.6 1,160.5 174.8 176.6 530.4 514.3 

 

 

 โรงพยาบาล 

ศิริเวชลําพูน 

โรงพยาบาลพิษณุเวช

อุตรดิตถ 

โรงพยาบาล 

พริ้นซ อุทัยธานี  

 2562 2561 
(โอนกิจการ 

มี.ค. 61) 

2562 
(เปดเม่ือ  

มี.ค.62) 

2561 2562 
(เปดเม่ือ  

พ.ย.62) 

2561 

จํานวนเตียง  59 59 57 - 59 - 

จํานวนผูปวยไขนอก/วัน (คน) 170 237 49 - 24 - 

รายได (ลานบาท) 69.4 - 85.9 - 6.9 - 

 

โครงการท่ีอยูระหวางการรับโอนกิจการ 

 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมภายใตชื่อบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร – ชุมพร จํากัด (“PCPN”) เพ่ือ

ลงทุนและดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพร โดยเขาซ้ือและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท โรงพยาบาล

วิรัชศิลป จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใตชื่อ “โรงพยาบาลวิ รัชศิลป” มีจํานวนเตียงจด

ทะเบียน 100 เตียง  ต้ังอยูในจังหวัดชุมพร โดย PCPN รับโอนมาซ่ึงกิจการสถานพยาบาลของวิรัชศิลปอันรวมถึง

ทรัพยสิน ใบอนุญาตตาง ๆ ที่จําเปนตอการประกอบกิจการสถานพยาบาล ตลอดจนสิทธิ หนาที่  และภาระผูกพันตาม

สัญญาที่วิรัชศิลป มีอยู ณ วันโอนกิจการ และพนักงานทั้งหมดที่มีความประสงคจะทํางานกับ PCPN ตอไป ซ่ึงบริษัทฯ 

ไดมาซ่ึงกิจการสถานพยาบาลของวิรัชศิลปในคร้ังน้ีจะเปนการขยายเครือขายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม

บริษัทฯ ใหครอบคลุมภูมิภาคตางๆ ในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคใตของประเทศไทย อันจะเปนการ

ชวยเสริมสรางการเติบโตและเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งเปนแสวงหารายไดของกลุม

บริษัทฯ ตอไปในอนาคต คาดวากระบวนการรับโอนกิจการสถานพยาบาลจากวิรัชศิลป  

 

 

 

 



โครงการท่ีอยูระหวางการกอสราง 

 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด   ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดรวมลงทุนกับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค 

จํากัด  ในบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร-ศรีสะเกษ จํากัด   เพ่ือประกอบกจิโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด ในนาม 

”โรงพยาบาลพร้ินซ ศรีสะเกษ” ซ่ึงเปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรกในจังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 59 เตียง ปจจุบันโครงการ

ดังกลาวอยูระหวางการกอสราง คาดวาพรอมเปดใหบริการในไตรมาส 2 ป 2564 

       

ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเชา 
 

•  ธุรกิจโรงแรม/เซอรวิสอพารทเมนท 

1. โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ  เปนโรงแรมและเซอรวิสอพารท

เมนท ระดับ 5 ดาว จํานวน 187 หอง ภายใตการบริหารงานของผูบริหารในกลุมแมริออท เพ่ือใหบริการที่พักอาศัยแก

ลูกคาชาวตางประเทศที่เขามาทํางานและทองเที่ยวในประเทศไทยที่ตองการเชาที่พักอาศัยในระยะสั้นและระยะยาว โดย

มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ครบครัน  ต้ังอยูในยานศูนยกลางธุรกิจที่มีศักยภาพ ถนนสีลม สาทร และยังมีนโยบาย

การใหบริการที่มีคุณภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  

โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ 

ประเภท โรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท ระดับ 5 ดาวจํานวน 1 อาคาร 

ท่ีต้ังโครงการ ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

หองพัก ประเภท จํานวน (หอง) 

 1 Bedroom Suite 

1 Bedroom Executive Suite 

2 Bedroom Suite 

3 Bedroom Suite 

3 Bedroom Executive Suite 

55 

50 

58 

11 

10 

หองอาหาร ชื่อรานและประเภทอาหาร  

 Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ) 

Pool Bar 

หองจัดเล้ียง/สัมมนา ชื่อหอง  

 Board Room  

บริการอื่นๆ -  

เร่ิมเปดดําเนินการ เดือนมีนาคม 2552  
 



                                            

2. ซัมเมอรเซ็ท เอกมัย แบงค็อก เปนโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท  เปนอสังหาริมทรัพยของบริษัทยอย 

คือ  บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด  ภายใตการบริหารงานของผูบริหารในกลุมแอสคอท ที่ มีชื่อเสียงและประสบการณใน

การบริหารงานโรงแรมในระดับสากล โครงการน้ีใหบริการที่พักอาศัยแกลูกคาชาวตางประเทศที่เขามาทํางานในประเทศ

ไทยและนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยที่มีความตองการเชาที่พักอาศัยในระยะยาว โดยคํานึงถึง

การใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในหองพักอาศัย  โครงการต้ังอยูในทําเลยานธุรกิจบริเวณสุขุมวิท 

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 พรอมดวยหองจัดเล้ียง 

ท่ีต้ังโครงการ ซอยเอกมัย 2  ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 

หองพัก ประเภท จํานวน (หอง)                    

 1. Studio Executive 

2. Studio Executive Twin 

3. 1-Bedroom Classic 

4. 1-Bedroom Executive 

5. 1-Bedroom Premier 

6. 2-Bedroom Executive 

7. 2-Bedroom Premier 

8. 1-Bedroom Deluxe 

9. 2-Bedroom Deluxe 

10. 3-Bedroom Executive 

11. 3-Bedroom Deluxe 

12. 3-Bedroom Premier 

13. Studio Standard 

14. Studio Deluxe 

26                            

13                                     

13                                     

13 

39 

13 

13                            

12 

13 

26 

20                             

10 

  9                                      

42          

หองจัดเล้ียง/สัมมนา มีหองประชุมและหองฝกอบรม/สัมมนา 5 หอง 

เร่ิมเปดดําเนินการ ไตรมาส 4 ป 2559  

 



                       
• ธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชา 

บริษัทยอยไดแก  บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด  เปนผูใหบริการพ้ืนที่สํานักงานใหเชาในอาคารบางกอก    บิส

ซิเนสเซ็นเตอร แกลูกคาบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ  ทั้งบริษัทสัญชาติไทยและตางประเทศ  โดยทําเลที่ ต้ังของ

โครงการดังกลาวอยูในยานเอกมัยซ่ึงเปนยานธุรกิจ  มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและการสื่อสาร

โทรคมนาคมอยางครบครัน 

อาคารสํานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร 

ท่ีต้ังโครงการ ถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

พื้นท่ีโครงการ 1-3-9 ไร (709 ตารางวา) 

พื้นท่ีอาคาร 37,770.61 ตารางเมตร 

รายละเอียดโครงการ อาคารสํานักงาน 30 ชั้นพรอมชั้นใตดิน 1 ชั้น 

จุดเดนของโครงการ อาคารสาํนักงานเกรดเอ  ยานเอกมัย มีการตกแตงที่ทันสมัย  สิ่งอํานวยความ

สะดวกสวนกลาง  ศูนยอาหารและหองประชุมที่ไดมาตรฐานจํานวน 7 หอง   

หองอบรมสัมมนาขนาด 50 ที่น่ัง 1 หอง  มีพลาซาและรานคาตางๆ 

จํานวนหนวยพื้นท่ีเชา 93 ยูนิต 

กลุมลูกคาเปาหมาย บริษัทไทยและตางชาติขนาดกลางและขนาดเล็กที่ตองการพ้ืนที่อาคารสํานักงานใน

ยานสุขุมวิท และเอกมัย ระหวาง 100 – 900 ตารางเมตร 

 

 
 

ปจจุบันบริษัทฯ มีที่ดินรวม 5 แปลงในตางจังหวัดที่ถือโดยบริษัทในกลุมวี บ ริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง  ไดแก 

เชียงใหม อางทอง สระบุรี  ระยอง และอุดรธานี เน่ืองจากบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะมุงขยายธุรกิจการแพทยและ

ไมประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย บริษัทฯ จะพิจารณาศักยภาพของที่ดินเปลาในตางจังหวัดเปนราย

แปลงในการพัฒนาเปนโรงพยาบาลแทนการพัฒนาเปนโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย หากที่ดินแปลงใดไมมี



ศักยภาพในการพัฒนาเปนโรงพยาบาล  บริษัทฯ จะขายคืนแกผูขายภายในระเวลาที่กําหนด (ตามเง่ือนไขที่ระบุใน

สัญญาซ้ือขาย)  หรือขายใหแกนักลงทุนที่สนใจ 

 

ค) ธุรกิจใหคําปรึกษาดานการลงทุน 

บริษัทยอย ไดแกบริษัท พร้ินซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด เปนผูใหบริการใหคําปรึกษาดานการลงทุน ปจจุบัน

อยูในชวงพักการดําเนินกิจการ 
 

การตลาดและการแขงขัน 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

 เศรษฐกิจไทยในป 2562 สามารถขยายตัวในอัตรารอยละ 2.5 ชะลอตัวจากปกอน  สาเหตุหลักมาจากการ

ชะลอตัวของการสงออกจากความเสี่ยงของนโยบายเศรษฐกิจโลก อีกทั้งมีสงครามการคา และ Brexit  จากภาวะ

เศรษฐกิจขาลงซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายนอกดังกลาว  ภาครัฐไดออกมาตรการตางๆเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ ไมวา

จะเปน มาตรการลดคาครองชีพผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ "มาตรการเติมเงินบัตรประชารัฐ" มาตรการ

สงเส ริมการทองเที่ยวภายในประเทศ “ชิม ช็อป ใช” มาตรการชวยเหลือเกษตรกรรายยอยและเกษตรกรประสบภัย

แลง มาตรการภาษีเพ่ือสงเส ริมการลงทุนภายในประเทศ หักคาใชจายเพ่ือการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักร 1.5 เทา และการ

สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของ SMEs ซ่ึงมาตรการเหลาน้ีมีวัตถุประสงคในการกระตุนการบริโภคและการลงทุน

ของภาคเอกชน  ธนาคารแหงประเทศไทยคาดการณวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยป 2563 อยูที่รอยละ 2.8 

เน่ืองจากการชะลอตัวของภาคการสงออกซ่ึงได รับผลกระทบสงครามการคาโลกยังมีความไมแนนอน การลงทุน

โครงการใหญที่สําคัญอาจไดรับผลกระทบจากปญหาเสถียรภาพทางการเมือง ภาคการทองเที่ยวมีแนวโนมหดตัวจาก

การระบาดของไวรัสโคโรนาที่ มีจุดเร่ิมตนจากประเทศจีน  จากมาตรการการควบคุมการระบาดของไวรัสโดยรัฐบาลจีน

ที่หามไมใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศ สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย

ลดลงอยางมีนัยสําคัญ สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง และการใชจาย

ภายในประเทศ 
 

ท่ีมา:  เศรษฐกิจไทยป 2563 : ชวดอีกปหรือดีอีกหน โดยธนาคารแหงประเทศไทย 

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

 



ภาพรวมธุรกิจใหบริการทางการแพทยในประเทศไทย 

ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจใหบริการทางการแพทยมีการเติบโตแบบกาวกระโดด เน่ืองจากการบริการทาง

การแพทยและสาธารณสุขเปนการใหบริการที่มีความจําเปนขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต   
 

ระบบสวัสดิการสังคมดานสุขภาพในประเทศไทย     

ภาครัฐไดจัดระบบสวัสดิการสังคมดานสุขภาพใหแกประชาชนทุกภาคสวนไดเขารับบริการทางการแพทย โดย

ผานระบบหลักประกันสุขภาพของภาครัฐไดแก 

− ระบบประกันสุขภาพถวนหนา ใหการดูแลดานสุขภาพแกผูที่ไมมีสิทธิในสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอื่นๆ 

โดยเฉพาะกลุมคนที่มีรายไดนอย รูจักกันในนามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เนนการดูแลรักษาอาการ

เจ็บปวยทั่วไปเปนหลัก หนวยงานที่ดูแลไดแก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

− ระบบประกันสังคม  ใหการดูแลสุขภาพแกแรงงานภาคเอกชน ครอบคลุมเร่ืองการเจ็บปวยทุพพลภาพ 

รวมถึงการคลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชราภาพ และการวางงาน ระบบประกันสังคมดูแลโดยสํานักงาน

ประกันสังคม 

− ระบบสวัสดิการขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ใหการดูแลสุขภาพแกแรงงานภาครัฐ ไดแก 

ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมถึงคูสมรส บิดามารดา บุตรธิดาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

หนวยงานที่ดูแลระบบน้ีไดแก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 

ปจจัยสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
 

• การเขาสูสังคมผู สูงอายุ จะหนุนความตองการใชบ ริการทางการแพทยที่ซับซอน และเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น 

โดย สศช. คาดวาผูที่อายุมากกวา 60 ปขึ้นไปของไทยจะเพ่ิมขึ้นจาก 11.2 ลานคนในป 2560 เปน 13.1 ลานคน   

ป 2564 และโดยทั่วไปสัดสวนผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพจะอยูที่ประมาณ 60% ดานกระทรวงสาธารณสุขประเมิน

คาใชจายดานสุขภาพของผูสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเปน 22.8 หม่ืนลานบาท (รอยละ 2.8 ของ GDP) ในป 2565    จาก 

6.3 หม่ืนลานบาทป 2553 (รอยละ 2.1 ของ GDP) (จากแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ 2560-2564) 

 

 
            จํานวนประชากรอายุมากกวา 60 ปในประเทศไทย 
 

 



• การขยายตัวของชุมชนเมือง  องคการสหประชาชาติคาดวาระดับความเปนเมืองของไทยจะเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 

50.4 ในป 2558 เปนรอยละ 60.4 ในป 2568 เม่ือรวมกับนโยบายตางๆ ของรัฐบาล เชน การลงทุนโครงสราง

พ้ืนฐานในดานตางๆ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพ่ิมโอกาสที่

ผูประกอบการจะขยายการใหบ ริการทางการแพทยไปสูตางจังหวัดเพ่ือรองรับผูปวย รวมถึงชาวตางชาติที่เขามา

ทํางานในเมืองไทยมากขึ้น  

 
 

สัดสวนของชนช้ันกลางในบางประเทศของอาเซียน การขยายตัวของความเปนเมืองของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

 

• การสนับสนุนจากภาครัฐสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ของเอเชีย โดยกําหนด

และดําเนินการตามแผนพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668)  

ไทยไดรับการยอมรับวาเปนหน่ึงในประเทศศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก เน่ืองจากโรงพยาบาลของ

ไทยมีความกาวหนาและมีความพรอมของศูนยการแพทยเฉพาะทาง โดยเฉพาะการรักษาโรคเร้ือรัง (อาทิ โรคหัวใจ 

กระดูก มะเร็ง เปนตน) รวมทั้งศูนยดูแลและบริบาลผูปวยสูงอายุ  นอกจากน้ี โรงพยาบาลเอกชนไทยยังเปนที่

ยอมรับในเร่ืองคุณภาพการรักษา การบริการและคารักษาพยาบาลที่ถูกกวาประเทศอื่นๆ และยังไดรับการรับรอง

มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ถึง 66 แหงมากกวาประเทศคูแขงในภูมิภาคน้ี เชน อินเดียมี 38 

แหง สิงคโปร 22 แหง และมาเลเซีย 13 แหงโดย International Healthcare Research Center : IHRC จัดให

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยอยูอันดับ 6 ของโลกและมีนักทองเที่ยวเชิงการแพทยมากที่สุดคิด

เปนรอยละ 38 ของเอเชีย  

  

จํานวนโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล JCI  ตารางเปรียบเทียบคารักษาพยาบาล 



  นอกจากน้ีภาครัฐยังไดออกมาตรการตางๆ เชน การขยายเวลาพํานักในไทยเพ่ือการรักษาพยาบาลของกลุม 

CLMV และจีนเปน  90 วันจากเดิม 30 วัน  ขยายระยะเวลาพํานักระยะยาวแกชาวตางชาติ 14 ประเทศจากเดิม 1 

ป เปน 10 ป  และมีการจัดทํา package ดานทันตกรรมและตรวจสุขภาพสําหรับชาวตางชาติ เปนตน  

  อีกทั้งภาครัฐยังหนุนการแพทยครบวงจรเปน 1 ใน 10  อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ  ตามนโยบายเขต

เศรษฐกิจพิเศษและเปนกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ใน 4 กลุมกิจการไดแก อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม

สมุนไพร เคร่ืองมือแพทย และบริการทางการแพทย  โดยภาครัฐใหสิทธิประโยชนปรับลดอัตราภาษี ชวยเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขนัจากการที่โรงพยาบาลไทยมีตนทุนลด จูงใจใหมีผูเขามาใชบริการทางการแพทยมากขึ้น 

 

• อัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรคไมติดตอรายแรง (Non-Communicable Diseases: NCD) ของคนไทย

มีมากข้ึน  ไดแก โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม ในสวนของผูปวยใน

ประเทศไทย  มีพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคคอนขางมาก อาทิ มีอัตราการสูบบุห ร่ีคอนขางสูง อัตราการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่สูงถึง  6.5 ลิตรตอคนตอป การบริโภคนํ้าตาลสูงกวาตัวเลขปลอดภัยเกือบ 5 เทา เปนตน 

ทําใหคาดวาความตองการใชบริการทางการแพทยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  

 

ปจจัยเชิงลบท่ีอาจกระทบตอการเติบโตของธุรกิจใหบริการทางการแพทย 

• ภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงจากคูแขงในประเทศและตางประเทศ โดยนอกเหนือจากคูแขงในธุรกิจเดียวกัน

ขยายการลงทุนอยางตอเน่ืองแลว ยังมีกลุมทุนขนาดใหญจากธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสูธุรกิจโรงพยาบาล  อาทิ กลุม

พฤกษา โฮลดิ้ง (โรงพยาบาลวิมุตติ คาดวาจะเปดป 2563) กลุมอารเอสยู (RSU International Hospital ป 2563) 

กลุมอื่นๆ ไดแก เครือเจริญโภคภัณฑ (CP Group) และเครือไทยเจริญ คอรปอเรชั่น (TCC Group) ทําใหมีจํานวน

โรงพยาบาลและจํานวนเตียงผูปวยเพ่ิมขึ้น จึงมีแนวโนมที่ผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนตองแขงขันสูงขึ้น ทั้ง

ดานราคา และบริการ  รวมทั้งการแยงชิงบุคลากรทางการแพทย นอกจากน้ี โรงพยาบาลเอกชนยังตองแขงขันกับ

กลุมคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลในเครือโรงเรียนแพทย (เชน โรงพยาบาลปยมหาราช

การุณยในเครือศิริราช และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนของโรงพยาบาลรามาธิบดี) ที่ มีขอไดเปรียบในการ

แขงขัน ทั้งแงของชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย และแพทยผูเชี่ยวชาญ 

ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแขงขันจากการรุกเขาสู ธุรกิจของทุน

อาเซียนที่ไดรับประโยชนจาก AEC ซ่ึงสามารถถือครองหุนโรงพยาบาลในไทยไดในสัดสวนถึง 70% โดยเฉพาะนัก

ลงทุนจากแหลงทุนประเทศสิงคโปรและมาเลเซียที่ มีประสบการณในการเขาซ้ือธุรกิจน้ีในตางประเทศหลายแหง   

นอกจากน้ียังมีคูแขงจากโรงพยาบาลในตางประเทศหลายประเทศในเอเชียวางสถานะเปนศูนยกลางการแพทยหรือ

มีกลุมเปาหมายเดียวกับไทย เชน สิงคโปร มาเลเซีย อินเดีย  สวนประเทศในตะวันออกกลางซ่ึงเปนลูกคาหลักของ

โรงพยาบาลชั้นนําในไทย เชน กาตาร เปด Medical City ขนาดใหญขนาด 559 เตียง มูลคา 23,000 ลานบาท 

ปลายป 2560 สวนคูเวตเปด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลคา 35,000 ลานบาท และรัฐบาลสาธารณรัฐ

อาหรับเอมิเรต เป ล่ียนเง่ือนไขประกันสุขภาพเปนเนนการรักษาในประเทศแทนการออกมาใชบริการตางประเทศ 

เปนตน  จากสภาพการแขงขันขางตนจะเปนแรงกดดันตอผลการดําเนินงาน ทางดานการเงินของโรงพยาบาล

เอกชนใหมีอัตรากําไรชะลอลง อยางไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไมมีเครือขายสาขาอาจมีกําไรลดลง 

 

 



• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภัณฑและการใหบริการทางการแพทยของภาครัฐ 

ในเดือนมกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหเพ่ิม ยารักษาโรคและเวชภัณฑ ตลอดจนบริการทางการแพทย 

เปนสินคาและบริการควบคุมตามพ.ร.บ.วาดวยสินคาและบริการ พ.ศ. 2542  การนําเขาสินคาประเภทยา เวชภัณฑ

และคาบริการเขามาอยูในบัญชีสินคาและการควบคุมอาจสงผลกระทบตอการปรับขึ้นคาบริการและผลประกอบการ

ของโรงพยาบาลเอกชนในระยะตอไปโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไมมีเครือขาย 

 

 ที่มา: แนวโนมธุรกิจ/อุตสาหกรรมป 2562 - 2564 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “ ประจําเดือนมิถุนายน 2562 โดยศูนยวิจัยกรุงศรี 

  

กลยุทธทางการตลาด 

1. ขยายเครือขายโรงพยาบาลโดยเพ่ิมจํานวนโรงพยาบาลในเครือในหัวเมืองรอง ดวยการสรางโรงพยาบาล

ขึ้นเองในตางจังหวัดโดยเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและยังไมมีโรงพยาบาลเอกชน โดย ซ่ึงปจจุบันมีการลงทุนสราง

โรงพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถและปรับปรุงโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงเปดใหบริการอยางเปนทางการแลวในป 

2562 นอกจากการสรางโรงพยาบาลเอง บริษัทฯมีนโยบายในการเปนพันธมิตรกับโรงพยาบาลขนาดกลาง และเล็กใน

ตางจังหวัดที่มีอยูแลว โดยการรวมทุนหรือซ้ือกิจการ โดยพิจารณาโรงพยาบาลที่เกาแกมีชื่อเสียง เปดใหบริการมานาน

กวา 10 ป ลาสุดในป 2563 บริษัทฯ ขยายเครือขายโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต โดยการรวม

ทุนกับผูประกอบการทองถ่ินและการซ้ือกิจการโรงพยาบาลที่ มีศักยภาพ ทําใหกลุมบริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือ      

10 แหง 

2. เนนเจาะกลุมลูกคาที่มีรายไดปานกลาง ซ่ึงถือวาฐานประชากรกลุมใหญของประเทศ ใช Focus Strategy 

ดวยการกําหนดอัตราคาบริการถูกกวากลุมเชนโรงพยาบาลชั้นนํา  

3. รับจางบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รัฐบาล โดยเฉพาะกลุมโรงพยาบาลเอกชนตางจังหวัดที่เปดมา

นานไมตํ่ากวา 10-25 ปขึ้นไป เน่ืองจากผูกอต้ังไมอยากขายกิจการและไมอยากหาผูรวมทุนรายใหม แตผลประกอบการ

ขาดทุน โดยบริษัทฯ จะดูแลต้ังแตการบริหารจัดการตนทุน พรอมทั้งรับประกันการเติบโตดานรายไดและผลกําไร 

4. ใชเทคโนโลยีขับเคล่ือนธุรกิจ โดยใหความสําคัญทั้งดานเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัยและเทคโนโลยี

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ ริการแกผูปวย เชน เคร่ืองจายยาอัตโนมัติ การจายยาใหผูปวยดวยระบบที่ถูกตอง

แมนยํา เคร่ืองมือแพทยที่ทันสมัย การดูผลเอ็กซเรยทางคอมพิวเตอร ฯลฯ ควบคูไปกับการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการโรงพยาบาล หรือ HIS (Hospital Information System) เพ่ือสรางมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

ในเครือขายใหเชื่อมโยงกัน (Network Hospital Management) สนับสนุนใหมีการแบงปนทรัพยากรและการทํางาน

รวมกัน เชน บริหารงานจัดซ้ือ งานบริหารคลัง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานยุทธศาสตร งานระบบบัญชี ตลอดจน

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบใหม ( ระบบ Workday )ซ่ึงระบบดังกลาวจะชวยใหสามารถเห็นภาพรวมของ

ทรัพยากรบุคคลในเครือและสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 ภาวะการแขงขัน 

 ปจจุบันโรงพยาบาลของบริษัทในเครือ ต้ังอยูในเขตจังหวัดสมุทรปราการและ 6 จังหวัดในภาคเหนือไดแก 

จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค อุทยัธานี อุตรดิตถ และลําพูน และกําลังจะขยายไปยังภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

และภาคใต ในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดชุมพรในป 2563 ตามลําดับ  โอกาสการเติบโตของกิจการโรงพยาบาลและ

สถานพยาบาลในจังหวัดดังกลาวยังมีอยูมากเน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่ มีประชากรอยูมาก เม่ือพิจารณาทีมบุคลากรทาง

การแพทย จํานวนเตียงที่ใหบริการ ตลอดจนชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทในเครือ ถือวาเปนโรงพยาบาล

เอกชนชั้นนําในพ้ืนที่  

 โรงพยาบาลของกลุมบริษัทฯ ประสบกับการแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ต้ังอยูในบริเวณใกลเคียง โดยคูแขง

ในแตละพ้ืนที่ไดแก 
 

โรงพยาบาลของกลุมบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกลเคียง ที่ตั้ง 

โรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน 3 สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลเซ็นทรัลปารค สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลบางนา 5 สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากนํ้า สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลสําโรงการแพทย สมุทรปราการ 

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ พิจิตร 

 โรงพยาบาลศรีสุโข พิจิตร 

โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก พิษณุโลก 

 โรงพยาบาลรวมแพทย พิษณุโลก พิษณุโลก 

 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล พิษณุโลก 

โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ 1 และ 

พร้ินซ ปากนํ้าโพ 2 

โรงพยาบาลศรีสวรรค นครสวรรค 

 โรงพยาบาลรมฉัตร นครสวรรค 

 โรงพยาบาลรวมแพทย นครสวรรค 

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ ไมมีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ  

โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน โรงพยาบาลลําพูน ลําพูน 

 โรงพยาบาลหริภุณชัย เมมโมเรียล ลําพูน 

โรงพยาบาลพร้ินซ อุทัยธานี ไมมีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี  

โรงพยาบาลวิรัชศิลป โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร ชุมพร 

 



 
โรงพยาบาลเอกชนของกลุมบริษัทฯ มีจุดเดนและขอไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขงหลายประการ ดังน้ี 
 

โรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ เปนโรงพยาบาลที่มีทําเลที่ต้ังดี ใกลสนามบินสุวรรณภูมิ ใกลหางเมกาบางนา 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยขนาดใหญมาเปดใกลโรงพยาบาลชุมชนที่อยูอาศัยระดับกลางและสูงรอบๆโรงพยาบาลเปน

จํานวนมาก มีโครงสรางที่พรอมจะพัฒนาเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tietiary Care) 

 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร   เปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรกของจังหวัดพิจิตรที่ เปดดําเนินการมาเปน

เวลา 27 ป  โรงพยาบาลมีความไดเปรียบคูแขงในหลายๆ ดาน ไดแก มีบุคลากรทางการแพทยที่มีความสามารถและ

เชี่ยวชาญในแผนกเฉพาะทางสําคัญมีการลงทุนในเคร่ืองมือแพทยที่ทันสมัยครบถวน มีระบบการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ ทําใหสามารถควบคุมตนทุนการรักษาไดดี  อัตราคารักษาพยาบาลอยูในอัตราที่เหมาะสมกับรายไดของ

ประชาชนที่เปนกลุมลูกคาเปาหมาย นอกจากน้ีมีโรงพยาบาลในกลุมที่มีศักยภาพในการรักษาขั้นสูงสรางความม่ันใจใน

การสงตอการรักษาเฉพาะโรค  

 โรงพยาบาลพิษณุเวช เปนโรงพยาบาลทีไ่ดรับรองมาตรฐาน JCI  มาตรฐานคุณภาพระดับสากลในจังหวัด

พิษณุโลก   โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือและบริการทางการแพทยที่ทันสมัยและมีศูนยรังสีที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง  นอกจากน้ี

ผูบริหารของโรงพยาบาลมีประสบการณบริหารโรงพยาบาลมากกวา 40 ป   และมีบุคลากรทางการแพทย พยาบาลและ 

สหสาขาวิชาชีพครบถวนในทุกสาขา พรอมใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ 1 และโรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ 2 ทั้ง 2 โรงพยาบาลเปนตนแบบของ

โรงพยาบาลที่ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบ smart system และได รับการรับรองมาตรฐาน HIMSS  

Analytics EMRAM Stage 7 และเปนโรงพยาบาลแหงแรกของไทยที่ไดรับมาตรฐานระดับสูงในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

ยกระดับบริการดูแลผูปวย  มีเครือขายโรงพยาบาลซ่ึงมีบุคลากรทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา   

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ เปนโรงพยาบาลใหม ต้ังอยูในอําเภอเมืองและเปนโรงพยาบาลเอกชนแหง

แรกในจังหวัดอุตรดิตถ ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีเคร่ืองมือและการบริการทางการแพทยที่ทันสมัย เคร่ืองมือ

เอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง เคร่ืองตรวจมะเร็งเตานม เปนตน  มีบุคลากรทางการแพทยทีมี่ความเชี่ยวชาญใน

หลายสาขา 

โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน เปนโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กต้ังอยูในอําเภอเมือง มีแพทยผูเชี่ยวชาญ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรักษาโรคตอกระจกและโรคขอเขาเสื่อม ดวยเคร่ืองมือทางการแพทยที่ทันสมัย 

โรงพยาบาลพร้ินซ อุทัยธานี  เปนโรงพยาบาลใหมต้ังอยูในอําเภอเมืองและเปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรก

ในจังหวัดอุทัยธานี ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีเคร่ืองมือและการบริการทางการแพทยที่ทันสมัย   มีบุคลากร

ทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ พรอมใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ 



โรงพยาบาลวิรัชศิลป      เปนโรงพยาบาลเอกชนที่ใหบริการดานการแพทยครบวงจรเปดใหบริการมานาน

กวา 40 ป  ตรวจวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว อีกทั้งประสิทธิภาพสูงสุดดวยอุปกรณทางการแพทยที่

ทันสมัย  มีศูนยปฏิบัติการที่ มีการขยายขอบขายการวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วยิ่งขึ้นดวยระบบ

คอมพิวเตอร  

 

นอกจากน้ีปจจุบันบริษัทฯไดนําระบบ Hospital Information System (HIS) มาใชในกลุมโรงพยาบาลในเครือ

ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนระบบฐานขอมูลทุกอยางใหอยูในระบบคลาวด มีการเชื่อมขอมูลประวัติคนไขดวยระบบดิจิทัล ทาํให

การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดตนทุนทางดานเคร่ืองแมขาย คาบํารุงรักษา ดูแลเคร่ืองแมขาย 

และคาบุคลากรลงอยางมีนัยสําคัญ และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจไดอยางรวดเร็ว และรองรับการทํางานแบบ

เครือขาย เน่ืองจากผูใชงานระบบสามารถเขาถึงขอ มูลของแตละโรงพยาบาลไดทุกที่ ทุกเวลา ตามสิทธิที่กําหนด 

นอกจากน้ีแลวระบบ (HIS) ยังรองรับการทํางานแบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรับกระบวนการงาน

โรงพยาบาลต้ังแตการลงทะเบียนผูปวยจนถึงการตรวจรักษาเสร็จสิ้นและผูปวยกลับบาน  ซ่ึงปจจุบัน พร้ินซิเพิล เฮลท

แคร ถือเปนเครือโรงพยาบาลแหงแรกที่นําฐานขอมูลทุกอยางเขาไปอยูบนระบบคลาวด อีกทั้งยังใหความสําคัญกับ

ระบบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซ่ึงลาสุดไดติดต้ังระบบการบริหารทุนมนุษยประสิทธิภาพสูง (Workday Human 

Capital Management : HCM) ซ่ึงเปนเทคโลโลยีคลาวดจากเวิรกเดย เขามาเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและ

ยกระดับประสบการณบริการดานสุขภาพแกผูรับบริการทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

 ทั้งน้ี การเลือกใชระบบ HCM น้ีจะทําใหบ ริษัทฯ เปนบริษัทแรกในธุรกิจเฮลทแครของประเทศไทยที่ใช

เทคโนโลยีคลาวดเพ่ือการบริหารจัดการทุนมนุษย โดยเปนสวนหน่ึงของกลยุทธการปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานสู

ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น ที่สามารถปรับระบบการลงเวลาเขางานของ

พนักงานใหงายขึ้นดวยการลงเวลาผานแอพพลิเคชั่น หรือการยื่นเอกสารลางาน การขอแลกเวร การแจงคําสั่งงานตางๆ 

รวมถึงมีระบบชวยประเมินพนักงานลวนสามารถทําไดผานแอพพลิเคชั่น 

 

ลักษณะลูกคา  
 

กลุมลูกคาของโรงพยาบาลในกลุมบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร สามารถจําแนกเปน 2 กลุมดังน้ี 

1. กลุมลูกคาเงินสด ไดแก ลูกคาที่รับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลดวยตนเอง  กลุมลูกคาเปาหมาย

ไดแก ประชาชนที่มีที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางานในพ้ืนที่ใกลเคียงกับที่ต้ังของโรงพยาบาล   

2. กลุมลูกคาคูสัญญา ไดแก กลุมลูกคาที่เขารับการรักษาพยาบาลที่องคกรตนสังกัดไดทําสัญญาขอตกลงไว

กับทางโรงพยาบาล  ซ่ึงองคกรตนสังกัดจะเปนผู รับผิดชอบคาใชจายในการรักษาที่เกิดขึ้น หรือเปนกลุมลูกคาที่ มี

กรมธรรมประกันสุขภาพโดยทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บคารักษากับองคกรตนสังกัด หรือบริษัทประกัน  หรือสํานักงาน

ประกันสังคม 

 

กลุมลูกคาเปาหมาย 
 

กลุมลูกคาเปาหมาย คือ กลุมลูกคาที่ มีรายไดระดับกลางถึงระดับสูง ในแตละพ้ืนที่ รวมทั้งกลุมลูกคาที่ มี

กรมธรรมประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กลุมลูกคาที่ประสบอุบัติเหตุจราจร และกลุมลูกคาชาวตางประเทศ 

 



นโยบายดานราคา 
 

โรงพยาบาลในกลุมบริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาใหอยูในระดับที่เหมาะสม สอดคลองกับอาการของ

โรคและวิธีการรักษา ซ่ึงราคาในการรักษาตางๆ สามารถเทียบเคียงไดกับคูแขงในระดับเดียวกันในพ้ืนที่ใกลเคียง และ

อยูในระดับที่สามารถแขงขันได  โดยอิงจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ต้ังอยูในทําเลเดียวกันหรือใกลเคียง 

 

1) ภาพรวมอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

ธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทและโรงแรมมีความเกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเน่ืองจากลูกคาบางสวน

เปนกลุมนักทองเที่ยว  ภาพรวมสถานการณทองเที่ยวในป 2562 ขยายตัวตอเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นทั้งจํานวนและ

คาใชจายเฉล่ียของนักทองเที่ยวตางชาติ  โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สําคัญมาจากการออกมาตรการสงเสริมการทองเที่ยว

ของภาครัฐออกมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียม Visa On Arrivals ครอบคลุม 21 ประเทศจนถึง 30  ตุลาคม 2562  

และภาครัฐไดตออายุมาตรการดังกลาวออกไปอีก 1 ปโดยยกเวนคาธรรมเนียมวีซาแกนักทองเที่ยวตางชาติ 19 ประเทศ

ไมรวมจีนและอินเดียจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อีกทั้งพิจารณายกเวนวีซาแกนักทองเที่ยวจีนและอินเดียที่เดินทางมา

ไทยกําหนดพํานักในไทยได 15 วันมีผลต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563 

สถานการณทองเที่ยวระหวางประเทศของไทย สําหรับป พ.ศ. 2562 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 39.79 ลานคน เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.24 เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2561 
 

 
ท่ีมา : กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

 

ขณะที่รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติเที่ยวไทยในป 2562 มีมูลคาอยูที่ประมาณ 1.93 ลานลานบาท เพ่ิมขึ้น

รอยละ 3 จากมูลคาประมาณ 1.87 ลานลานบาทในป 2561  ซ่ึงเปนการขยายตัวเปนบวกเปนปที่ 5 ติดตอกัน 

 



              แผนภูมิดานลางแสดงนักทองเท่ียว10 อันดับสูงสุดป 2562 จําแนกตามสัญชาติ 

 
      ที่มา : กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 

นักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด อันดับ 1 มาจากจีนคิดเปนรอยละ 28 ของจํานวน

นักทองเที่ยวทั้งหมด จํานวนนักทองเที่ยวจากมาเลเซียสูงสุดลําดับ 2 มาจากประเทศมาเลเซียคิดเปนรอยละ 10 และ

อันดับ 3 มี 4 ประเทศ คือ อินเดีย เกาหลีใต สปป.ลาว และญี่ปุน ตามลําดับ 

สถานการณทองเที่ยวในป 2563 จะเปนปที่ทาทายสําหรับผูประกอบการทองเที่ยวไทย เพราะตองเผชิญกับ

หลายๆ ปจจัย ไดแก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การแข็งคาของเงินบาท  การระบาดของไวรัสโคโรนา ในประเทศ

จีนและอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยดวย  อาจสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนและนักทองเที่ยวจากประเทศอื่น

ลดลงประมาณรอยละ 0.5%-2% 

 

               
 

 

 

 

 

 

 



ภาพรวมธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทในกรุงเทพฯ 

อุปทานเซอรวิสอพารทเมนทในกรุงเทพมหานครจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีโครงการเซอรวสิอพารทเมนท

ใหมๆเขามาในตลาดอยางตอเน่ืองจากการพัฒนาของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยซ่ึงจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย อาทิ บมจ.แสนสิริ บมจ.ออริจิน และบมจ. อนันดา ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการใหเชา 

อุปสงคหลักของเซอรวิสอพารทเมนทในกรุงเทพฯ ยงัคงเปนชาวตางชาติ ณ ไตรมาสที่  4 ป 2562 มี

ชาวตางชาติที่ไดรับใบอนุญาตทํางานในกรุงเทพมหานครอยูที่ประมาณ 102,274 คน  และเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองในชวงหลายป

ที่ผานมา อยางไรก็ดีอัตราการเชาของเซอรวิสอพารทเมนทในกรุงเทพฯ ไมไดเพ่ิมขึ้นมาก  โดยอัตราการเชาเฉล่ียของ

เซอรวิสอพารทเมนทในกรุงเทพฯอยูที่รอยละ 85.9   พ้ืนที่สุขุมวิทยังคงเปนพ้ืนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในหมู

ชาวตางชาติ  เน่ืองจากมีสถานีรถไฟฟาบีทีเอสและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  รถไฟฟาสายสีเขียวสวนตอขยายเปน

อีกปจจัยที่ทําใหอุปสงคในยานน้ีเพ่ิมขึ้น  อัตราคาเชาเฉล่ียในพ่ืนที่สุขุมวิทอยูระหวาง 850–1,200  บาทตอตารางเมตร

ตอเดือน อัตราคาเชาอาจจะปรับเพ่ิมขึ้นไดเล็กนอยในป 2020 เน่ืองจากผูเชาสวนใหญทําสัญญาเชาระยะยาว  การ

แขงขันในธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทและคอนโดมิเนียมหรูคอนขางรุนแรงในชวงหลายปที่ผานมา  ชาวตางชาติจํานวน

มากไดยายจากเซอรวิสอพารทเมนทไปอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมในยานเดียวกันเน่ืองจากคาเชาถูกกวาและมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกคลายกัน 
 

ที่มา :  บทวิเคราะหตลาดเซอรวิสอพารทเมนทในกรุงเทพฯ ประจําไตรมาส 4/2562 โดยบริษัท คอลลิเออร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

 

ภาวะการแขงขัน 
 

การแขงขันในธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทอยูในระดับที่คอนขางสูงนอกจากการที่ตองแขงขันกับผูประกอบการ

กิจการเซอรวิสอพารทเมนทแลวยังตองแขงขันในตลาดเดียวกับผูประกอบการกิจการโรงแรมดวย เน่ืองจากเซอรวิสอ

พารทเมนทสวนใหญในกรุงเทพฯ ใหบริการหองพักในระยะสั้นดวย ซ่ึงผูประกอบกิจการหลายแหงมีอัตราคาหองพัก

เฉล่ียตอคืนในระดับที่ใกลเคียงกันจํานวนโรงแรมที่ เปดใหบริการใหมในระดับ  3-4 ดาวขึ้นไปก็มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 

นอกจากน้ีทางสมาคมโรงแรมไทย ยังพยายามกดดันใหภาครัฐมีขอกําหนดใหเซอรวิสอพารทเมนทตองมีใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงแรมดวย อีกปจจัยหน่ึงคือการที่คอนโดมิเนียมระดับหรูหลายแหงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบริ

การบางสวนมาเปนลักษณะของเซอรวิสอพารทเมนทเชนกัน โดยมีอัตราคาเชาที่อยูในระดับตํ่ากวา ทั้งสองปจจัยที่กลาว

มาทําใหการปรับอัตราคาหองพักของเซอรวิสอพารทเมนทเปนไปไดยากยิ่งขึ้น 

 

กลยุทธทางการตลาด 
 

บริษัทฯ มีกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท ดังน้ี 

1. ใหบริการที่คุมคาเหมาะสมกับราคาขาย  สรางความประทับใจในการบริการใหกับลูกคาเพ่ือใหลูกคา

กลับมาใชบริการอีก 

2. มีระบบการสํารองหองพักที่มีประสทิธิภาพและไดมาตรฐานสากลทั้งในสวนของเวปไซต และออนไลน 

3. สงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรในธุรกิจทองเที่ยว และใหสวนลดแกลูกคากลุมบริษัทตางชาติ 

4. มุงรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานกลุมลูกคาใหม 

 

 



กลุมลูกคาเปาหมาย 
 

1. ชาวตางชาติที่เขามาทํางานในประเทศไทย 

2. นักทองเที่ยว 

 

นโยบายดานราคา 
 

การกําหนดราคาหองพักในธุรกิจโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนทขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ  ไดแก ฤดูกาล 

ราคาตลาดของคูแขงในระดับเดียวกัน  ตนทุนการดําเนินงานของโรงแรม   เน่ืองจากฐานลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ คือ    

นักธุรกิจชาวไทยและชาวตางประเทศที่พักอาศัยเปนระยะเวลานาน   ดังน้ันปจจัยเร่ืองฤดูกาลจะไมมีผลกระทบตอ

บริษัทฯ มากนัก   

 

ชองทางการจัดจําหนาย 
 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการใชชองทางการจัดจําหนายหลายรูปแบบ ดังน้ี 

• การจําหนายตรงผานเจาหนาทีฝ่ายขายของบริษัทฯ  โดยเจาหนาที่ฝายขายจะเสนอราคาสินคาใหแก

ลูกคาโดยตรงโดยมุงเนนรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

• การจําหนายผานตัวแทนจําหนาย  บริษัททองเที่ยว และเว็บไซตใหบริการดานการจองหองพัก  เชน 

Agoda.com,  Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ  

• การจําหนายผานระบบสํารองหองพักผานทางอินเตอรเน็ต  โดยสามารถสํารองหองพักผานเว็บไซตของ

กลุมแมริออทคือ   www.marriott.com  ซ่ึงการจองผานเว็บไซตสามารถอํานวยความสะดวกใหลูกคาชาว

ตางประเทศที่ตองการเขาพักทําใหชองทางน้ีไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น 

 

 
 

 



2) ภาพรวมธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชา 

ณ สิ้นป 2561 พ้ืนที่อาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานครมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 8.80 ลานตารางเมตร โดยมี

ประมาณ 262,000   ตารางเมตรที่อยูระหวางการกอสรางและจะแลวเสร็จในป 2562 นอกจากน้ีมี 1.3 ลานตารางเมตรที่

อยูระหวางการกอสรางคาดวาจะแลวเสร็จในป 2563 - 2565 ประมาณ 50% ของอุปทานที่อยูระหวางการกอสรางอยูใน

พ้ืนที่ใจกลางธุรกิจ และประมาณ 70% เปนออฟฟศเกรดเอ อาคารสํานักงานใหมที่จะแลวเสร็จในป 2563-2567 มีดังน้ี 
 

ช่ืออาคารสํานักงาน พ้ืนที่เชา  

(ตารางเมตร) 

ปที่สรางเสร็จ 

ซัมเมอร พอยท 5,780 2563 

สยามสเคป 13,238 2563 

สีลม เซ็นเตอร 17,000 2563 

สาทร ไพรม 21,000 2563 

เมเจอร ทาวเวอร รามคําแหง 25,181 2563 

รสา ทู 45,000 2563 

ดับเบ้ิลยู เอส เอ ทาวเวอร 53,000 2563 

เดอะ พารค 60,000 2563 

อาคารวานิสสา  22,185 2563 

รวมพ้ืนที่สรางเสร็จในป 2563 262,384  

111 ประดิษฐมนูธรรม 9,800 2564 

140 ไวรเลส 14,315 2564 

โพเอ็ม ทาวเวอร 25,000 2564 

โครนอส สาทร 22,481 2564 

66 ทาวเวอร 29,000 2564 

โอ เนส ทาวเวอร 46,000 2564 

โอเอซิส 53,000 2564 

ออนนุช ฮิลล 8,073 2565 

เอ็ม ทาวเวอร ทู 15,682 2565 

วัน ซิตี้ เซ็นเตอร 59,170 2565 

รัชโยธิน ฮิลล 16,521 2565 

เดอะ ยูนิคอรน (พญาไท) 22,499 2565 

วัน แบ็งค็อค (เฟส 1) 100,000 2565 

เดอะ ฟอเรสเทีย 100,000 2565 

ศรีบุญเรือง 56,500 2565 

ซุปเปอร ทาวเวอร 94,000 2566 

ชูวิทย การเดน 20,000 2566 

ดุสิต เซ็นทรัล พารค 90,000 2567 

รวมพ้ืนที่อาคารแลวเสร็จในป 2564-2567 782,041  

ที่มา : รายงานภาวะตลาดอาคารสํานักงานประจําไตรมาสที่ 3 ป 2562 โดยบริษัท ไนทแฟรงค ประเทศไทย จํากัด 

 



 อัตราการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานในไตรมาส 4 ป 2562 ประมาณรอยละ 95.9  ในชวงหลายปที่ผานมาความ

ตองการใชการพ้ืนที่อาคารสํานักงานโดยเฉล่ีย 150,000 – 200,000 ตารางเมตรตอป  และคาดวาจะอยูในระดับน้ีตอไป

ในอนาคต  อยางไรก็ตามอัตราการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานขึ้นอยูกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เน่ืองจากผูเชาใน

กรุงเทพฯสวนใหญเปนบริษัทขามชาติซ่ึงการขยายตัวของธุรกิจขึ้นอยูกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในป 2564 อัตรา

การเชาอาคารสํานักงานอาจจะปรับตัวลดลงจากการที่มีอุปทานใหมเขามาซ่ึงจะกดดันใหปรับคาเชาลง 

 ในยานศูนยกลางธุรกิจ คาเชายังคงปรับราคาเพ่ิมขึ้นประมาณ 5%-10% ตอป    คาเชาโดยเฉล่ียสําหรับอาคาร

สํานักงานเกรดเอ ในพ้ืนที่ศูนยกลางธุรกิจอยูที่  1,112 บาทตอตารางเมตรตอเดือนในขณะที่คาเชาเฉล่ียสําหรับอาคาร

สํานักงานเกรดบี ในศูนยกลางธุรกิจอยูที่ 759 บาทตอตารางเมตรตอเดือน และอัตราคาเชาสําหรับอาคารสํานักงานเกรด

เอ และเกรดบี  ในพ้ืนที่นอกศูนยกลางธุรกิจอยูที่  940 และ 582  บาทตอตารางเมตรตอเดือนตามลําดับ  
 

ที่มา: รายงานสถานการณตลาดอาคารสํานักงานประจําไตรมาส 4 ป 2562 โดยบริษัท คอลลิเออรส อินเตอรเนช่ัแนล จํากัด  

 ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในไตรมาส 3  ป 2562 โดย บริษัท ไนทแฟรงค ประเทศไทย จํากัด 

 

กลยุทธทางการตลาด 
 

• ทําเลที่ต้ังของอาคารสํานักงานใหเชาของบริษัทฯ อยูในยานธุรกิจ  เดินทางสะดวก 

• บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน อีกทั้งมีทีมชางที่มีประสบการณและความชํานาญ

ในการควบคุมดูแลอาคารและระบบงานตางๆ ภายในอาคาร  

• บริษัทฯ มีทีมงานที่เปนมืออาชีพซ่ึงมีประสบการณในการบริหารอาคารสํานักงานใหเชา 

 

ลูกคาเปาหมาย 
 

กลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก บริษัทไทยและตางชาติขนาดกลางและบริษัทขนาดใหญที่ตองการใชพ้ืนที่อาคาร

สํานักงานในยานสุขุมวิท เอกมัย 

 

นโยบายดานราคา 
 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาใหเหมาะสมและอยูในระดับที่สามารถแขงขันได  

 

ชองทางการจัดจําหนาย 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีชองทางการจัดจําหนายโดยการขายผานตัวแทน  เน่ืองจากตัวแทนมีเครือขายและ

ฐานลูกคา นอกจากการขายผานตัวแทนแลวลูกคาสามารถติดตอ เชาพ้ืนที่โดยตรงกับพนักงานขายในพ้ืนที่อาคาร

สํานักงานได  

 

 

 

 



การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน  
 

• บุคลากรทางการแพทย 

เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทยอันไดแก แพทย พยาบาล ผูชวยพยาบาล มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

โรงพยาบาล บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแพทยผูเชียวชาญในแตละสาขาของโรค เพ่ือสามารถใหบริการแกผูปวยได

อยางมีคุณภาพ  โดยมีการคัดเลือกแพทยที่ความสามารถจากมหาวิทยาลัยแพทยและวิทยาลัยพยาบาลที่ มีชื่อ เสียง  

นอกจากน้ียังจัดใหมีการอบรมสําหรับแพทยและพยาบาลเพ่ือพัฒนาความรูและวิทยาการทางการแพทยใหกับบุคคลที่

เกี่ยวของอยางตอเน่ือง 

 

• การจัดหายาและเวชภัณฑ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑจากผูผลิตและผูจัดจําหนายในประเทศหลายรายเพ่ือปองกัน

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ  บริษัทฯ วางแผนจะนําระบบจัดซ้ือกลาง สําหรับโรงพยาบาลทุกแหงใน

เครือ โดยฝายจัดซ้ือจะรวบรวมคําสั่งซ้ือจากทุกโรงพยาบาลในกลุมและสั่งซ้ือจากผูจัดจําหนายเปนคราวๆ ไป   
 

• เคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย เน่ืองจากเคร่ืองมือและอุปกรณทางการ

แพทยเปนปจจัยสําคัญในการรักษาพยาบาลผูปวย  ดังน้ันบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและสั่งซ้ืออุปกรณทางการแพทย

ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของโรงพยาบาล มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพจากผูผลิตหรือ

ผูแทนจําหนายในประเทศที่เชื่อถือได และมีบริการหลังการขายที่ดี 

 

• ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย   

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลโดยตระหนักคํานึงถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่ตลอดจนความ

ปลอดภัยของการทํางาน  บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนกิจกรรม

ตางๆที่มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกําจัดขยะ และของเสียจากการใหบริการอยางเหมาะสมโดย

ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหเชา 
 

 เพ่ือเปนการรักษามาตรฐานการใหบริการ สําหรับลูกคาระดับบน   บริษัทฯ ไดทําสัญญาการจัดการกับกลุมแม

ริออทซ่ึงเปนกลุมโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงเพ่ือวาจางใหบริหารงานอาคารที่พักอาศัยของบริษัทฯ โรงแรม  แม

ริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ  นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดทําสัญญาการจัดการกับกลุม

แอสคอทซ่ึงเปนกลุมโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากลเพ่ือวาจางใหบริหารอาคารที่พักอาศัยในโครงการซัมเมอรเซ็ท   

เอกมัย 

 

 



 งานท่ียังไมสงมอบ 

-ไมมี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปจจัยความเส่ียง 
 

ความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
 

ความเสี่ยงจากการแขงขันเพิ่มข้ึน 

แมวาธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโนมการเติบโตที่ดี แตก็มีการแขงขันที่รุนแรงทั้งการแขงขันกับสถานพยาบาล

ของรัฐที่ปรับตัวโดยเปดใหบริการโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน   หรือการแขงขันกับผูประกอบการ

จากตางประเทศจากนโยบายเปดเสรีทางการแพทย ซ่ึงผูประกอบการจากตางประเทศมีความไดเปรียบในเร่ืองของ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยกวา หรือขนาดของกลุมโรงพยาบาลเครือขายมีขนาดใหญกวา และภาพลักษณความเปน

โรงพยาบาลระดับนานาชาติ 

โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญการแขงขันที่ รุนแรง ทั้งจากการขยายการลงทุนของธุรกิจ

โรงพยาบาลในประเทศไทยในชวงที่ผานมา ทําใหมีจํานวนโรงพยาบาลและจํานวนเตียงผูปวยเพ่ิมขึ้น จึงมีแนวโนมที่

ผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนตองแขงขันสูงขึ้น ทั้งดานราคา การมีแพคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาล

เฉพาะ รวมทั้งการแยงชิงบุคลากรทางการแพทย นอกจากน้ี โรงพยาบาลเอกชนยังตองแขงขันกับกลุมคลินิกนอกเวลา

ของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลในเครือโรงเรียนแพทย (เชน โรงพยาบาลปยมหาราชการุณยในเครือศิ ริราช และ

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนของโรงพยาบาลรามาธิบดี) ที่ มีขอไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งดานชื่อ เสียง 

เทคโนโลยีทางการแพทย และแพทยผู เชี่ยวชาญ จากสภาพการแขงขันที่ รุนแรงอาจจะมีปจจัยสําคัญตอผลการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มุงเนนในการใหบริการแกกลุมลูกคาที่มีรายไดระดับปานกลาง  ที่ตองการรับบริการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสากล  โดยคารักษาพยาบาลของกลุมโรงพยาบาลในเครือพร้ินซิเพิล 

เฮลทแครจะตํ่ากวาของโรงพยาบาลระดับ Top Tier ดวยการบริหารงานโดยใชระบบ Hospital Information Systems ที่

ชวยจัดการบริหารตนทุนใหตํ่าลง และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

 

ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล 

ในป 2562 บริษัทยอยรวมทุนกับบริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จํากัด ในการสรางโรงพยาบาลขนาด 59 เตียงใน

จังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือขยายเครือขายโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ดังน้ัน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจาก

การปรับปรุงโรงพยาบาล เชน การกอสรางลาชากวาแผนที่วางไว ตนทุนการกอสรางสูงกวาที่ประมาณการ หรือเกิด

เหตุการณอื่นใดที่สงผลใหการกอสรางหยุดชะงักและอาจเกิดความเสียหาย รวมถึงผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลไม

เปนไปตามที่คาดการณไว อยางไรก็ตาม สําหรับในสวนการกอสรางน้ัน บริษัทฯ จะวาจางผูรับเหมาที่มีประสบการณ 

จางบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมงานกอสรางใหเปนไปตามแผนที่วางไว รวมถึงจะมีการกําหนดเง่ือนไขในสัญญาวาจาง

ผูรับเหมาหลัก โดยกําหนดคาปรับการทํางานลาชา บริษัทยอยจะสามารถเรียกเก็บจากผูรับเหมาหลักไดในกรณีที่การ

กอสรางไมไดแลวเสร็จตามสัญญาที่ตกลงกันไว 

 

 



บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลดวยการสรางโรงพยาบาลใหมและการซ้ือกิจการโรงพยาบาล

ที่ดําเนินธุรกิจอยูและสามารถพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งสรางผลประกอบการที่ดีในอนาคต  ซ่ึงการลงทุนขยายธุรกิจทั้ง 2 

รูปแบบจะชวยลดความเสี่ยงจากกกขยายธุรกิจโรงพยาบาล เน่ืองจากโรงพยาบาลที่สรางใหมอาจจะตองใชเวลาในการ

สรางรายไดและผลกําไรในขณะทีโ่รงพยาบาลที่บริษัทฯ ซ้ือกิจการมาจะสามารถสรางรายไดตอเน่ืองใหแกบริษัทฯ และ

ชวยลดผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ 

 

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย 

บุคลากรทางการแพทย ไดแก แพทย พยาบาล และผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ มีสวนสําคัญมากตอการประกอบ

ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงพยาบาลจะตองพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทยในสาขาตางๆ ซ่ึงปจจุบันผลิตไดในจํานวน

จํากัด และแพทยที่มีชื่อเสียงสวนใหญประจําอยูที่โรงพยาบาลของรัฐ ทําใหตองใชคาจางที่สูงในการดึงตัวมาเปนแพทย

ประจําหรือชั่วคราว มีโอกาสจะเกิดการแยงตัวบุคลากรทางการแพทยมากขึ้น นอกจากน้ี จากการขยายตัวของธุรกิจ

โรงพยาบาล การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมประชากรสูงอายุ (Aging Society) โรงพยาบาลตางๆ ตองเตรียมความ

พรอมเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต ทําใหเกิดความตองการบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ และประสบการณ

เขารวมงานในองคกร ซ่ึงบุคลากรดังกลาวจะตองใชระยะเวลานานในการพัฒนาความรู ความสามารถที่ เหมาะสม      

อาจทําใหไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยในดานตางๆ ไดในอนาคต 

อยางไรก็ตาม บริษัทในกลุมของ PRINH มีสถานที่ต้ังของโรงพยาบาลใกลกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่ มีคณะ

แพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย (มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด

พิษณุโลก) โดย บริษัท พิษณุเวช จํากัด (PSV) มีความรวมมือกับวิทยาลัยพยาบาลหลายแหงในการผลิตพยาบาล และ

พัฒนาบุคลากรรวมกัน ไมเพียงแตเตรียมความพรอมดานบุคลากรทางการแพทยเทาน้ัน ทรัพยากรที่มีอยู PSV ก็มีการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองเชนกัน 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสําหรับเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 

ความซับซอนและความรุนแรงของโรคที่เพ่ิมมากขึ้น การรักษาจึงจําเปนตองใชอุปกรณเคร่ืองมือทางการแพทย 

ที่ทันสมัย กลุมบริษัท PRINH ใหความสําคัญตอคุณภาพในการตรวจวิเคราะหรวมถึงการใหบริการในการรักษาแกคนไข

ของโรงพยาบาลสูงสุด จึงมีการลงทุนซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยเพ่ือใหทันสมัยอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม 

เทคโนโลยีทางการแพทยในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงอาจทําใหเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย

บางชนิดมีการเปล่ียนเทคโนโลยีไดงาย รวมทั้งอาจมีคาใชจายในการบํารุงรักษาสูง ดังน้ัน อาจสงผลกระทบตอความ

คุมคาของการลงทุนได อยางไรก็ตาม กลุมบริษัท PRINH มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะหคุณสมบัติ ประโยชน

จากการใชงาน และความคุมคาของเคร่ืองมือ และอุปกรณการแพทยในระยะยาวกอนการลงทุน เพ่ือความมี

ประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนในเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตอโรงพยาบาล 

 

                



 

ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการใหบริการทางการแพทย 

ธุรกิจโรงพยาบาลซ่ึงใหบริการทางการแพทย มีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากผูปวยหรือบุคคลที่เกี่ยวของ

ของผูปวยไมพอใจในการรักษาของโรงพยาบาล หรือผลการรักษาของแพทยหรือผูเชี่ยวชาญไมเปนไปตามความ

คาดหวังของกลุมบุคคลดังกลาว 

ทั้งน้ี กลุมบริษัท PRINH ไดพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีมาตรฐาน มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา

ชวยในการรักษา มีการประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย (Medical Malpractice Liability Insurance) จากการถูก

เรียกรองคาเสียหายของผูปวยที่ผลการรักษาไมเปนไปตามความคาดหวัง โดยประกันคุมครองความรับผิดตามกฎหมาย

ในการใหบริการทางแพทยที่ผิดพลาดโดยไมไดเจตนา และยังคุมครองรวมถึงคาใชจายในการตอสูคดีดวย และจาก

ประสบการณของแพทยประจําโรงพยาบาลที่ มีมาอยางยาวนาน มีการประเมินคุณภาพการใหบ ริการ ประเมิน

ผลการรักษาและความพึงพอใจในการเขามารับบริการ ประกอบกับความคุนเคยในการใหบ ริการประชาชนในพ้ืนที่   

บริษัทฯ เชื่อวาจะสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูที่เขามาใชบริการได 

 

 ความเสี่ยงจากจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ โดยภาครัฐ 

 บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานราชการอื่นๆที่

เกี่ยวของการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับการกฎระเบียบโดยภาครัฐอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  อาทิ 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหเพ่ิมยารักษาโรคและเวชภัณฑ ตลอดจนบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทยเปน

สินคาและบริการควบคุมตามพ.ร.บ. วาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542  บริษัทฯ รับทราบนโยบายดังกลาวของ

ภาครัฐและพรอมที่จะปฏิบัติตาม  มาตรการที่จะนํามาใชในการควบคุมดูแล เชน การแจงตนทุน การกําหนดสวนตางคา

ยาและเวชภัณฑ รวมถึงคาบริการ เน่ืองจากจะมีการต้ังคณะอนุกรรมการและมีตัวแทนจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน รวมกันกําหนดมาตรการที่เปนธรรมกับทุกฝาย นอกจากน้ี ในเร่ืองน้ี บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของ

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงได รับการยอมรับและปฏิบัติเปนอยางเดียวกันทั้งธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ

ใหบริการทางการแพทยในราคาที่ เหมาะสม  ดังน้ัน นโยบายดังกลาวของภาครัฐไมไดมีผลกระทบตอผลประกอบการ

ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

ความเสี่ยงจากการแขงขันสูง 

ปจจุบันธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทมีการแขงขันในระดับคอนขางสูง เน่ืองจากใหบริการที่พักอาศัยในระยะสั้น

ดวย จึงตองแขงขันกับผูประกอบการโรงแรม นอกจากน้ียังมีผูประกอบการคอนโดระดับหรูที่เปล่ียนมาใหเชาในระยะสั้น 

ทําใหอัตราคาเชาของเซอรวิสอพารทเมนทไมสามารถปรับเพ่ิมขึ้นไดมากนัก  

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

จากที่กระทรวงการคลังไดนําพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และไดผานความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี เปนที่เรียบรอย โดยกระทรวงการคลังจะบังคับใชในป 2563  การเปล่ียนแปลงนโยบายภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสรางอาจสงผลใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายเกี่ยวกับภาษีที่ดินเพ่ิมขึ้น  เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัท

ยอยเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพ่ือการพาณิชยกรรมที่มีมูลคาสูงเกิน 50 ลานบาทหลายแหง ตาม



รางพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ไดกําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือบรรเทาภาระภาษีในชวง 2 ปแรก (ป 2563-2564) เจาของทรัพยสิน

จะเสียภาษีที่ดินตามมูลคาทรัพยสินตามราคาประเมินของกรมธนารักษ เร่ิมตนเสียภาษีในอัตรารอยละ 0.3 สําหรับ

ทรัพยสินที่มีมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท สูงสุดรอยละ 0.7 สําหรับทรัพยสินที่มีมูลคา 5,000 ลานบาทขึ้นไป และเพ่ิมอัตรา

ภาษีรอยละ 0.3 ทุก 3 ปแตอัตราภาษีรวมกันไมเกินรอยละ 3 ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง จากการที่ที่ดิน

และสิ่งปลูกสรางดังกลาวต้ังอยูในศูนยกลางธุรกิจ  ซ่ึงเดิมเสียภาษีโรงเรือนในอัตรารอยละ 12.5 ของรายไดคาเชา การ

เปล่ียนนโยบายภาษีดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยตองเสียภาษีตามมูลคาของสินทรัพยแทน  ซ่ึงอาจสงผลให

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายทางภาษีเพ่ิมขึ้น 

 

ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่ เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงน้ีโดยการ

กําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน

สาระสําคัญ จากการใหสินเชื่อ นอกจากน้ี การใหสินเชื่อของบริษัทฯ ไมมีการกระจุกตัวเน่ืองจากมีฐานของลูกคาที่

หลากหลายและมีจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของ

ลูกหน้ีที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

ความเส่ียงดานการเงิน 
 

ความเสี่ยงทางดานโครงสรางเงินทุนและสภาพคลอง  

ในป 2562 บริษัทไดมีวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 125 ลานบาทเพ่ือใชในการกอสรางโรงพยาบาล 

พร้ินซ อุทัยธานี  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   กลุมบริษัทฯ  มีภาระหน้ีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับธุรกิจบริการ

ทางการแพทยจํานวน 1,600  ลานบาท  สวนธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีภาระหน้ีจํานวน 674.94 ลานบาท  ไมมีเงินกูยืม

กรรมการ ณ สิ้นป 2562 อัตราสวนหน้ีสินตอทุนของบริษัทฯ ยังอยูในระดับ ตํ่าเพียง 0.56 เทา ความเสี่ยงทางดาน

การเงินจึงยังอยูในระดับตํ่า 
 

ความเส่ียงดานการบริหาร การจัดการ 
 

ความเสี่ยงจากกรณีท่ีบริษัทฯ มีผูถือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายในการบริหารงาน  

ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 ผูถือหุนใหญคือกลุมวิทยากร ถือหุนในบริษัทฯ ทั้งหมดเปนจํานวน 2,639,953,414 

หุน คิดเปนรอยละ 76.24 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  จึงทําใหกลุมวิทยากรสามารถควบคุมกลุม

บริษัทและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในทุกเร่ืองที่ตองไดรับการอนุมัติจากการประชุมผูถือหุนเกือบทั้งหมดไมวาจะเปน

เร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน  ยกเวนเร่ืองกฎหมาย

หรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดตองใหไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังน้ันผูถือหุนรายยอย จึงมีความเสี่ยงจาก

การไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาได   

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดแตงต้ังบุคคลภายนอก 3 คนเขามาเปนกรรมการอิสระและเปนกรรมการตรวจสอบ

จากกรรมการทั้งหมด 9 คน  จึงเปนการถวงดุลอํานาจในการบริหารไดในระดับหน่ึง  นอกจากน้ีในกรณีเขาทํารายการ

เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญและผูมีอํานาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบุคคลดังกลาวจะไมมี

สิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาว  



สินทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 

 ลักษณะสําคัญของสินทรัพยหลัก 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจซ่ึงไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

มีดังน้ี 
 

 ธุรกิจโรงพยาบาล 
 

ก) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลในกลุม 
 

ลําดับ 

 

ประเภททรัพยสิน / ที่ตั้ง 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 2562  

 (ลานบาท) 

 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

ภาระผูกพัน 

1. บริษัท พิษณุเวช จํากัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)    

 -ท่ีดินเปลา เน้ือท่ี 1 ไร 1 งาน 45.5 ตารางวา  

ตั้งอยูท่ี อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 เปนเจาของ ไมมี 

 -ท่ีดิน เน้ือท่ี 8 ไร 57.5 ตารางวา  

ตั้งอยูท่ี อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

192.93 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 -ท่ีดิน เน้ือท่ี 28 ไร 1 งาน  78.1 ตารางวา  

ตั้งอยูท่ี อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 อาคารและส่ิงปลูกสราง 240.22 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 อุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย 126.70 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

(บางสวน) 

2. บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด (โรงพยาบาลพิษณุ

เวช พิจิตร) 

   

 -ท่ีดินเน้ือท่ี 6 ไร 1 งาน 72 ตารางวา  

ตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

-ท่ีดินเน้ือท่ี 1 ไร 97 ตารางวา 

ตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

15.39 

 

33.21 

เปนเจาของ 

 

เปนเจาของ 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

ไมมี 

 อาคารและส่ิงปลูกสราง 89.78 เปนเจาของ ไมมี 

 อุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย 34,53 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

(บางสวน) 

3. บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด  (โรงพยาบาล 

พริ้นซปากน้ําโพ 1 และ โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ํา

โพ  2) 

   

 -ท่ีดินเน้ือท่ี  13 ไร 98.4 ตารางวา 

ตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

348.80 เปนเจาของ บมจ. ธนาคารธนชาต 

 อาคารและส่ิงปลูกสราง 1,025.73 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารธนชาต 

 อาคารระหวางกอสราง 9.09 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารธนชาต 

 อุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย 153.54 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

(บางสวน) 



 

ลําดับ 

 

ประเภททรัพยสิน / ที่ตั้ง 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 2562  

 (ลานบาท) 

 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

ภาระผูกพัน 

 ท่ีดินและอาคารพาณิชย 3 ชั้น 3 คูหา 41.00 เปนเจาของ บมจ. ธนาคารธนชาต 

 ทาวนเฮาส 2 ชั้น 1 หลัง 0.38 เปนเจาของ ไมมี 

 ท่ีดินเน้ือท่ี 1 ไร 1 งาน 93.2 ตารางวา 

ตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

72.00 เปนเจาของ ไมมี 

 หองชุดโครงการ O2 (โอทู) คอนโดมิเนียม  

เลขท่ี จ76/108 

4.49 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

4. บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด    

 ท่ีดินเน้ือท่ี 2 ไร 9 ตารางวา 

ตั้งอยูท่ี อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

70.76 เปนเจาของ ไมมี 

5. บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด 

 (โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ) 

   

 อาคารและส่ิงปลูกสราง 504.06 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 อุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย 55.98 เปนเจาของ ไมมี 

6. บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร – อุทัย จํากัด 

(โรงพยาบาลพริ้นซอุทัยธานี) 

   

 ท่ีดินเน้ือท่ี 12 ไร 1 งาน 79.5 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอ

นครหลวง จังหวัดอุทัยธานี 

31.20 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารธนชาต 

 อาคารและส่ิงปลูกสราง 336.66 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารธนชาต 

 อุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย 18.15 เปนเจาของ ไมมี 

7. บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร – ลําพูน จํากัด 

(โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน) 

   

 ท่ีดินเน้ือท่ี 10 ไร 3 งาน 98.5 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอ

เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

35.25 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารธนชาต 

 ท่ีดินเน้ือท่ี  1 ไร 1 งาน 37.2 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอ

เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

4.05 เปนเจาของ ไมมี 

 ท่ีดินเน้ือท่ี  58.6 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน 

0.49 เปนเจาของ ไมมี 

 ท่ีดินเน้ือท่ี  59.3 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน 

0.48 เปนเจาของ ไมมี 

 ท่ีดินเน้ือท่ี  1 ไร 1 งาน 73.2 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอ

เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

4.38 เปนเจาของ ไมมี 

 ท่ีดินเน้ือท่ี  2 ไร 2 งาน 25.7 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอ

เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

6.26 เปนเจาของ ไมมี 

 ท่ีดินเน้ือท่ี  2 ไร 2 งาน 24.5 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอ

เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

6.48 เปนเจาของ ไมมี 

 อาคารและสวนปรับปรุง 63.38 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารธนชาต 

 อุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย 16.43 เปนเจาของ ไมมี 



 

ลําดับ 

 

ประเภททรัพยสิน / ที่ตั้ง 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 2562  

 (ลานบาท) 

 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

ภาระผูกพัน 

8. บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 

(โรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ) 

   

 ท่ีดินเน้ือท่ี 1 งาน 31 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 ท่ีดินเน้ือท่ี 2 ไร 2 งาน 41.7 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

368.47 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 ท่ีดินเน้ือท่ี 3 ไร 2 งาน 53.3 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 อาคารและส่ิงปลูกสราง 1,147.20 เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

 อุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย 123.58 

 

เปนเจาของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

(บางสวน) 

 

• ธุรกิจโรงแรม/เซอรวิสอพารทเมนท 

 

ช่ือและที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ

โครงการ 

เนื้อที่ 

(ไร-งาน-ตร.วา) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ลานบาท) 

 

ถือกรรมสิทธิ์โดย 

 

ภาระผูกพัน 

แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ 

อพารทเมนท สาทร 

วิสตา -กรุงเทพฯ  

แขวงทุงมหาเมฆ  

เขตสาทร กทม. 

เซอรวิส  

อพารทเมนท 

2-0-34.3 1,246.51 บริษัทฯ ค้ําประกันเงินกูยืมสถาบัน

การเงิน 

โครงการโรงแรมและ

เซอรวิสอพารทเมนท 

ซัมเมอรเซ็ท 

ซอยเอกมัย 2  

ถนนเอกมัย กทม. 

เซอรวิส  

อพารทเมนท 

5-1-94 2,132.52 บจก. วี เรสซิเดนท  ค้ําประกันเงินกูยืมสถาบัน

การเงิน 

 

 

 

 

 

 

 



• ธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชา 

 

ช่ือและที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ

โครงการ 

เนื้อที่ 

(ไร-งาน-ตร.วา) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ลานบาท) 

 

ถือกรรมสิทธิ์โดย 

 

ภาระผูกพัน 

อาคารบางกอก 

บิสซิเนสเซ็นเตอร 

ถนนสุขุมวิท 63  

(ถนนเอกมัย) กทม. 

อาคาร

สํานักงานให

เชา 

1-3-9 488.78 บจก. วี  

อินเทลลิเจนซ 

ค้ําประกันเงินกูยืม

สถาบันการเงิน 

 

• ท่ีดินเปลารอการขาย 

 

ลําดับ 

 

ประเภททรัพยสิน / ที่ตั้ง 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ   

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ลานบาท) 

 

ถือกรรมสิทธิ์โดย 

 

ภาระผูกพัน 

1 ท่ีดินเปลา เน้ือท่ี 49 ไร 3 งาน 93 ตารางวา  

ตั้งอยูท่ี อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง  

73.71 บจก. วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลด้ิง  ไมมี 

2 ท่ีดินเปลา เน้ือท่ี 10 ไร  

ตั้งอยูท่ี ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก  

จังหวัดสระบุรี  

30.0 บจก. วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลด้ิง ไมมี 

3 ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง เน้ือท่ี 30 ไร 3 ตารางวา  

ตั้งอยูท่ี อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

152.27 บจก. วี 33  ไมมี 

4 ท่ีดินเปลา เน้ือท่ี 5 ไร 3 งาน 35.2 ตารางวา ตั้งอยูท่ี 

อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

128.50 บจก. อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท ไมมี 

หมายเหต ุ :  บริษัทฯ มีนโยบายไมขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย และไมพัฒนาอสังหาริมทรัพยเ พ่ิมเติม บริษัทฯ พรอมที่จะขายที่ดินรอการพัฒนาที่มีอยู แก 

                นักลงทุนที่สนใจ เพ่ือเปนแหลงเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจการแพทยตอไป 
 

• ท่ีดินเปลารอการพัฒนา 

 

ลําดับ 

 

ประเภททรัพยสิน / ที่ตั้ง 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ   

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ลานบาท) 

 

ถือกรรมสิทธิ์โดย 

 

ภาระผูกพัน 

1 ท่ีดินเปลา เน้ือท่ี 40 ไร 58.90 ตารางวา  

ตั้งอยูท่ี อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

120.50 บจก. บานฉาง บิสสิเนส 

 ดีสทริคท 
ไมมี 

 
 



ความกาวหนาของกิจการในรอบป 
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2562 − ในเดือนธันวาคม 2562  บริษัทฯ ไดเขาลงนามในสัญญารวมทุนกับกลุม  Nihon Keiei Group 

(NKG) เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เพ่ือดําเนินธุรกิจการดูแลผูสูงอายุ และไดจัดต้ังบริษัทยอย

แหงใหมภายใตชื่อ บริษัท พร้ินซิเพิล เอ็นเคจี จํากัด (“PNKG”) ในป 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน

จํานวน 10,000,000 บาท  แบงออกเปนหุนสามัญ 100,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

โดยบริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 51 และ NKG ถือหุนรอยละ 49 

− ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ จัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมภายใตชื่อบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร 

– ชุมพร จํากัด (PCPN) มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลวจํานวน 270,000,000 บาท บริษัทฯ 

ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ผานบริษัทลูก (PRINH) มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินธุรกิ จ

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชุมพร โดยการเขาซ้ือและรับโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมด 

(Entire Business Transfer) อันรวมถึงทรัพยสิน หน้ีสิน ใบอนุญาตตางๆ ที่ จําเปนตอการ

ประกอบกิจการสถานพยาบาลตลอดจนสิทธิหนาที่และภาระผูกพันตามสัญญาของบริษัท 

โรงพยาบาลวิรัชศิลป จํากัด ที่มีอยู  ณ วันโอนกิจการและพนักงานทั้งหมดที่ มีความประสงคจะ

ทํางานกับ PCPN ตอไป โดยชําระคาตอบแทนการโอนกิจการและคาเชาที่ดินระยะยาวใหแกกลุม

ผูถือหุนเดิมของโรงพยาบาลวิรัชศิลป เปนจํานวน 570,000,000 บาท โดยใชเงินจากกระแสเงิน

สดภายในของกลุมบริษัทและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาโอนกิจการ

เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และไดรับโอนกิจการของโรงพยาบาลวิรัชศิลปเสร็จสิ้นแลวเม่ือวันที่  

2 มีนาคม 2563 

− ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดลงนามกับบริษัท บํารุงราษฎร เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด ภายใต

การบริหารงานของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) เพ่ือ เปดโมเดลธุรกิจใหม 

“Bumrungrad Health Network – Growing Together Model” โดยการต้ังศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทยเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการรักษาพยาบาลที่ไดคุณภาพมาตรฐานเฟสแรกเตรียมเปด 

“ศูนยกระดูกสันหลังและขอ”  ที่โรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ เพ่ือใหบริการทางการแพทยดาน

กระดูกสันหลังและขอเปนตนแบบแหงแรกในการทํางานภายใตโมเดลธุรกิจใหม 

− เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เปดใหบริการโรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ อยางเปนทางการ 

− ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทยอยใหม 1  บริษัทคือ พร้ินซิเพิล เฮลทแคร -      

ศรีสะเกษ (PSSK) โดยมีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนขนาด 60 เตียง ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท

ยอยของบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 60  ซ่ึงเปนการรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับ บริษัท ศรีสะเกษ  



ป พ.ศ.  

เมดิเทค จํากัดและไดลงนามในสัญญารวมทุน เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

− ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาล พร้ินซ ปากนํ้าโพ ได รับการรับรองคุณภาพดาน

สารสนเทศทางการแพทย EMRAM Stage 7 จาก HIMSS Analytics ซ่ึงเปนขั้นสูงสุดของ

มาตรฐานน้ี และเปนโรงพยาบาลแหงแรกในประเทศไทย และแหงที่  2 ของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ที่ไดรับรางวัลน้ี 

− ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดขายบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด ใหกับ

บุคคลภายนอก เน่ืองจากไมมีความจําเปนในการดําเนินธุรกิจดังกลาว และไดมีการโอนยาย

ทรัพยากรตางๆ การพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาล และบุคลากรไปปฏิบัติงานที่ PRINH  

− ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 222,249,300 

บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายราคาตลาดหุนละ 4.09 บาท ซ่ึงเปนราคา

เสนอขายโดยมีสวนลดประมาณรอยละ 1.20 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคํานวณจากราคาถัว

เฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวม 15  วัน

ทําการยอนหลังติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนโดยคณะกรรมการ

บริษัท คือ ระหวางวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงเทากับหุนละ 

4.14  บาท (ขอ มูลจาก SETSMART ที่  www.setsmart.com) เพ่ือ เสนอขายใหแกบุคคลใน

วงจํากัดจํานวน 1 รายคือ International Finance Corporation (“IFC”) ซ่ึงเปนนักลงทุนสถาบัน

เปนบริษัทในกลุมของ World Bank ที่ มีฐานะการเงินม่ันคงและมีศักยภาพในการลงทุนไดจริง 

IFC มีทีมงานที่มีความรูและประสบการณดานธุรกิจ Healthcare ที่สามารถแบงปนขอมูลอันเปน

ประโยชนกับ ธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถแนะนําองคกรในระดับนานาชาติที่อยูในธุรกิจ

เดียวกันเพ่ือเปนเครือขายทางธุรกิจของบริษัทตอไป ซ่ึงจะเปนการสรางโอกาสในการสรางรายได

และกําไรเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเงินเพ่ิมทุนที่ไดรับประมาณ 909 ลานบาทจะ

นําไปใชสนับสนุนแผนการลงทุนขยายกิจการดานโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง ทั้งการเขา

ซ้ือกิจการหรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือรวมกันสรางโรงพยาบาลในเครือขายเพ่ิมขึ้น โดย

บริษัทฯ ไดทําการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวจากเดิม 3,240,087,520 บาทเปนจํานวน 

3,462,336,820 บาท   มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เรียบรอยแลวเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

− เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เปดใหบริการโรงพยาบาลพร้ินซ อุทัยธานี อยางเปนทางการ 

− ในเดือนกันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติการจําหนายหุน

สามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (“BG”) จํานวน 9,985,998 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 

99.99 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ BG มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ที่

ถือโดยบริษัท วี บ ริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (VB) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ใหแกบริษัท 

http://www.setsmart.com/
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วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเมนท จํากัด (VMSD)  ซ่ึงเปนบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคาหุนละ 

133.08632 บาท คิดเปนราคาซ้ือขายทั้งสิ้นประมาณ 1,328.99 ลานบาท โดยจะนําเงินที่ไดรับ

จากการจําหนายหุนในคร้ังน้ีไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการ

ใหบริการทางการแพทยตาม นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอไป 

− เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2562 เปดใหบริการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ อยางเปนทางการ 

− ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - ลําพูน จํากัด เขาทําการรับโอนกิจการ

ทั้งหมด (Entire Business Transfer – EBT)  ของโรงพยาบาลศิริเวชลําพูน เสร็จสิ้น 

− ในเดือนกุมภาพันธ 2562 บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) ไดรับการอนุมัติจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในการปรับยายกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยไปยังอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการแพทย (Health Care 

Services) 

2561 

 

− ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ผานการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 

− ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดจัดต้ัง

บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - ลําพูน จํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีทุนจด

ทะเบียน 200 ลานบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมติใหบ ริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - 

ลําพูน จํากัด เขาทําการรับโอนกิจก ารทั้งหมด (Entire Business Transfer – EBT)  ขอ ง

โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน ในจังหวัดลําพูน ประกอบดวยที่ดินพรอมอาคารโรงพยาบาล อาคาร

สนับสนุน 9 หลังและอุปกรณทางการแพทย และใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

จํานวน 59 เตียง  

− บริษัทฯ ผานการรับรอง Anti Corruption จาก โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ใน

การตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) 

เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2561 

− ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ได

จัดต้ังบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - อุทัย จํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีทุน

จดทะเบียน 50 ลานบาท โดยบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - อุทัย จํากัด ไดซ้ือโรงพยาบาลที่หยุด

ประกอบกิจการซ่ึงเปนหน้ี NPA จากสถาบันการเงินทําใหไดมาซ่ึงที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง             

(อยูระหวางการปรับปรุงอาคาร) รวม 10 หลังเน้ือที่ 12-1-79.5 ไร ตําบลบางพระครู อําเภอนคร

หลวง จังหวัดอุทัยธานี โดยบริษัทฯ ปรับปรุงอาคารเดิมใหเปนโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง  
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− ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ได

จัดต้ังบริษัทยอยขึ้น 2 บริษัท ไดแก บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด และบริษัท อุดร 

บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด เพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยมีทุนจดทะเบียน  121 ลาน

บาท และ 129 ลานบาท ตามลําดับ 

− เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561  บริษัทฯ ไดเปล่ียนชื่อ “โรงพยาบาลปยะมินทร” เปน “โรงพยาบาล 

พร้ินซ สุวรรณภูมิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซ่ึงบริษัทฯ ไดเขาซ้ือและรับโอน

กิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮลท เมนเท็นเนนซ ออกานัยเซชั่น จํากัด (“THM”) ซ่ึง

เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใตชื่อ “โรงพยาบาลปยะมินทร” ซ่ึงต้ังอยูใน

จังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปยะมินทรอีก 3 แหงในกรุงเทพมหานคร  โดยบริษัทฯ 

จะรับโอนมาซ่ึงกิจการสถานพยาบาลของ   THM รวมถึงทรัพยสิน หน้ีสิน ใบอนุญาตตางๆ ที่

จําเปนตอการประกอบกิจการของสถานพยาบาล  พนักงานทั้งหมดที่ประสงคจะทํางานกับบริษัท

ฯ ตอไป ตลอดจนสิทธิ หนาที่และภาระผูกพันตามสัญญาที่ THM มีอยู ณ วันโอนกิจการ ภายใต

ขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาโอนกิจการระหวางบริษัทฯ กับ THM โดยบริษัทฯ จะชําระ

คาตอบแทนการโอนกิจการขางตนใหแก THM เปนเงิน 900,000,000 บาท  เม่ือ เง่ือนไขบังคับ

กอนตามที่กําหนดในสัญญาโอนกิจการสําเร็จ การไดมาซ่ึงกิจการของ THM ในคร้ังน้ีจะชวย

ขยายเครือขายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุมบริษัทฯ ใหครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะ

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากเดิมที่โรงพยาบาลในกลุมบริษัทฯ ต้ังอยูในพ้ืนที่

ตางจังหวัด ซ่ึงจะกอใหเกิดเปน Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยาบาลซ่ึงจะชวย

เสริมสรางการเติบโตและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน การรับโอนกิจการจาก THM ดําเนินการ

แลวเสร็จ    

− เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2561บริษัท อลิอันซ เมดิคอล เอเชีย จํากัด ไดเป ล่ียนชื่อเปน บริษัท             

พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด  

2560 

 

 

 

 

 

− ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ เขาซ้ือกิจการของกลุมบริษัท อลิอันซ เมดิคอล เอเชีย จํากัด 

(“AMA”) โดยการซ้ือหุนใน AMA จํานวนทั้งสิ้น 268,374,998 หุน ซ่ึงคิดเปนสัดสวนประมาณรอย

ละ 99.99 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ AMA จากผูถือเดิม อันไดแก 

นางสาวสาธิตา วิทยากร   (“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พอยท แมเนจเมนท ลิมิเต็ด (“แวนเทจ 

พอยท”) และนายศิริชัย  โตวิ ริยะเวช (“คุณศิริชัย”) ซ่ึงเปนบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ใน

ราคาหุนละประมาณ 7.4523 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 2,000 ลานบาท ซ่ึงจะสงผลให

บริษัทฯ ไดมาซ่ึงบริษัทยอยที่ AMA ถือหุนทางตรงหรือทางออมจํานวน 6 บริษัท อันประกอบดวย 

(1) บริษัท พิษณุเวช จํากัด (2) บริษัทโรงพยาบาลปากนํ้าโพ จํากัด  
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(3) บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด (4) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด (5) บริษัท 

พิษณุเวชพัฒนา จํากัด และ (6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปทอล จํากัด (รวมเรียกบริษัทตาม (1) – 

(6) วา “บริษัทยอย” และกิจการของบริษัทยอย ทั้งหมดดวย โดยบริษัทฯ จะชําระคาหุนขางตน

ใหแกคุณสาธิตา แวนเทจ พอยท และ คุณศิริชัย ดวยเงินสด โดยจะชําระจํานวนกึ่งหน่ึงในวันที่

ซ้ือขายหุน และจะชําระในสวนที่เหลืออีกกึ่งหน่ึงภายในระยะเวลาไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทํา

สัญญาซ้ือขายหุน   ทั้งน้ีหากบริษัทฯ ชําระราคาซ้ือขายหุน   ในสวนที่เหลือดังกลาวใหแกคุณ

สาธิตา แวนเทจ พอยท หรือ คุณศิริชัย ภายหลังวันที่สิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนบแตวันที่ทํา

สัญญาซ้ือขายหุน บริษัทฯ จะตองชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนใหแกคุณสาธิตา แวนเทจ พอยท 

และ/หรือ คุณศิริชัย สําหรับราคาซ้ือขายในสวนที่ผูซ้ือยังไมไดชําระในอัตราเทากับดอกเบี้ยเงินกู

ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอรเซ็นต (MLR-2%) ณ วันที่ถัด

จากวันสิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแตวันที่ทําสัญญาซ้ือขายหุน (“วันเร่ิมตนดอกเบี้ย”) โดย

เร่ิมคํานวณต้ังแตวันเร่ิมตนดอกเบี้ยจนถึงวันที่บริษัทฯ ชําระราคาซ้ือขายครบถวน (โดยไมมีการ

คิดดอกเบี้ยทบตน)  

− ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ (“บริษัท

ยอย”  หรือ “ผูจะขาย”)   ทําการขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3582 และ 3962 รวม 2 แปลงเน้ือที่รวม 2 

ไร 2 งาน 34.3 ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสรางประเภทอาคารสูง 34 ชั้น และที่จอดรถ ซ่ึงต้ังอยูบน

ที่ดิน 2 แปลงดังกลาวพรอมใบอนุญาตกอสรางเลขที่  42/2559 ใหกับ Carlton Bangkok 

Investment Pte. Ltd.  (“ผูจะซ้ือ ”) ในมูลคา 2,400 ลานบาท และภาษีตลอดจนคาใชจายที่

เกี่ยวของกับการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสรางอีกจํานวน 100 ลานบาท รวมราคาตามสัญญาจะซ้ือจะ

ขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและใบอนุญาต เปนจํานวนเงินทัง้สิน 2,500 ลานบาท โดยผูจะซ้ือตก

ลงให บริษัท คารลตัน โฮเทล แบงคอก จํากัด (“ผูรับโอน”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของผูจะซ้ือรับโอน

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมถึงใบอนุญาตกอสรางขางตน 

− บริษัทฯ ทําการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล   

2559 − บริษัทฯ จดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 

จํานวน  442,172,887 หุน เปนจํานวนเงิน 442,172,887  บาท ทําใหทุนที่ชําระแลวเปนจํานวน 

1,400,149,087 บาท 

− บริษัทฯ ไดเขาทํารายการซ้ือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิรวมรอยละ 99.99 ของบริษัท วี บริลเล่ียน

กรุป โฮลดิ้ง จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงประกอบ



ป พ.ศ.  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวน 4 บริษัทไดแก (1) บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (2) บริษัท 

วี เรสซิเดนซ จํากัด (3) บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด และ (4) บริษัท วี 33 จํากัด จากนางสาว

สาธิตา วิทยากร และบริษัท พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี ซ่ึงการลงทุนดังกลาวจะทําให

กิจการไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคารเพ่ิมขึ้น 9 แหง โดยแบงเปนโครงการที่ต้ังอยูในทําเล

ใจกลางกรุงเทพมหานครรวม 4 โครงการ และที่ดินในตางจังหวัด 5 แหง มูลคากิจการรวม 

5,791.13 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดทําการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,839,938,433 หุน 

ราคาเสนอขายหุนละ 2.87 บาท ใหแก นางสาวสาธิตา วทิยากร และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส 

แอลทีดี และออกต๋ัวสัญญาใชเงินมูลคารวมทั้งสิ้น  510,509,850 บาท ใหแกคุณสาธิตา เพ่ือเปน

คาตอบแทนสําหรับการเขาซ้ือกิจการของบริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด ทําใหทุนจด

ทะเบียนเพ่ิมขึ้นเปน 3,240,683,433 บาท  

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางเงินทุนและขอมูลท่ัวไป 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย 

 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการสรางรายได ผานการวิเคราะหความเปนไดของ

โครงการ  และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม  ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได  โดยธุรกิจน้ันสามารถสงเสริมสนับสนุนธุรกิจ

หลักของบริษัทฯ  เพ่ือใหสามารถกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและ

สอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหารงานโดยสงบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท /

คณะกรรมการบริหารเห็นวามีความรูและประสบการณที่เหมาะสมเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอยน้ันๆ และมีการ

ประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกไตรมาส นอกจากน้ีมีการจัดใหหนวยงานภายนอกรับผิดชอบการ

ตรวจสอบภายใน พรอมทั้งรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และมีการชี้แจงนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ เปน

ตนวา นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายตอตานการทุจริตคอร รัปชั่น นโยบาย

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบายการแจงเบาะแสใหบริษัทยอยรับทราบและนําไปปฏิบัติ 

 

 ทั้งน้ี  สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังน้ี 

 

ช่ือบริษัท 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 

  ป 2561 ป 2562 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล 

บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด1/  (PRINH) ลงทุนในบริษัทอื่นและ

แชรบริการแก

โรงพยาบาลในเครือ 

99.99 99.99 

บริษัท พิษณุเวช จํากัด2/ (PSV) โรงพยาบาลเอกชน 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 โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด3/ (PPNP) โรงพยาบาลเอกชน 90.92 91.43 

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปทอล จํากัด3/ (PNPH) โรงพยาบาลเอกชน 90.92 91.43 

บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร – ลําพูน จํากัด4/ 

(PLPN) 

โรงพยาบาลเอกชน 99.99 80.00 

บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร – อุทัย จํากัด5/ 

(PUTH) 

โรงพยาบาลเอกชน 99.99 99.99 



 

ช่ือบริษัท 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 

  ป 2561 ป 2562 

บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร – ศรีสะเกษ 

จํากัด5/ (PSSK) 

โรงพยาบาลเอกชน - 60.00 

 

บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร – ชุมพร จํากัด5/ 

(PCPN) 

โรงพยาบาลเอกชน - 99.99 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด 

(BCD) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 

บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (VB) 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

และลงทุนในบริษัทอื่น 

99.99 99.99 

บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด6/ (VI) ใหเชาอาคารและ

สํานักงาน 

99.99 99.99 

บริษัท วี 33 จํากัด6/ (V33) พัฒนาอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 

บริษัท วี เรสซิเดนท จํากัด6/  (VR) โรงแรมและเซอรวิส 

อพารทเมนท 

99.99 99.99 

บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด6/ 

(BBD) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย - 99.99 

บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด6/ (UBD) พัฒนาอสังหาริมทรัพย - 99.99 

ธุรกิจท่ีปรึกษาดานการลงทุน 

บริษัท พร้ินซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด (PI) ที่ปรึกษา 99.99 99.99 

 
หมายเหตุ :  1/  เดิมชื่อ บริษัท อลิอันซ เมดิคอล เอเชีย จํากัด 

 2/  บริษัทฯ ถือหุนผานบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด ซ่ึงถือหุนในบริษัท พิษณุเวช จํากัดรอยละ 60 

 3/  บริษัทฯ ถือหุนผานบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด ซ่ึงถือหุนในบริษัท โรงพยาบาลปากนํ้าโพ จํากัด รอยละ 91.43

 4/  บริษัทฯ ถือหุนผานบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัดและในวันท่ี 1 มีนาคม 2562 ไดลดสัดสวนการถือหุนลง 

                      เหลือรอยละ 80.00 

 5/  บริษัทฯ ถือหุนผานบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด 

 6/  บริษัทฯ ถือหุนผานบริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด  

 

 

 

 

  



จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,564,096,272  บาท เรียกชําระแลว 3,462,336,820 

บาทประกอบดวยหุนสามัญจํานวน  3,462,336,820 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 

รายช่ือผูถือหุน  

 

รายชื่อผูถือหุนและสัดสวนการถือหุนตามสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 มีดังน้ี 

 

รายช่ือผูถือหุน 

 

จํานวนหุน 

 

% ของจํานวนหุน

ท้ังหมด 

1. UBS  AG Hong Kong Branch 1,262,060,526 36.45 

2. ดร. สาธิต วิทยากร 806,728,800 23.30 

3. น.ส. สาธิตา วิทยากร 498,054,588 14.38 

4. International Finance Corporation 222,249,300 6.42 

5. Peak Development Holdings Ltd. 157,737,029 4.56 

6. น.ส. สิริญญา อภิมนตบุตร 100,000,000 2.89 

7. น.ส. พัลลภา วิทยากร 50,124,400 1.45 

8. น.ส. สมสมร พุฒพันธ 40,628,800 1.17 

9. นางพเยาว ชลาชีพ 27,511,900 0.79 

10. น.ส.ธนธรณ วิทยากร 22,985,100 0.66 

ผูถือหุนรายอื่นๆ 274,256,377 7.97 

รวม 3,462,336,820 100.00 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 

 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรหลังหักภาษีเงินไดนิติ

บุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่ผานมา บริษัทยังไมมีการจายเงินปนผล เน่ืองจากธุรกิจยังอยูในระหวาง

การขยายกิจการ การจายปนผลจึงมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับผลประกอบการ แผนการลงทุน สภาพคลอง ความ

จําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยใหอํานาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา โดยการดําเนินการดังกลาว

จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

 

 

 

 
  



ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 

 

1)  บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 

เดิมชื่อ บริษัท เมโทรสตาร พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) 

ช่ือภาษาอังกฤษ Principal Capital Public Company Limited 

Formerly named  Metrostar Property Public Company Limited 

ช่ือยอหลักทรัพย PRINC 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 

และพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร เลขที ่29 ถนนสุขุมวิท 63  

แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

ท่ีต้ังสาขา (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 

 

 

 



ขอมูลท่ัวไปของบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนมากกวารอยละ 50 

 

 

ช่ือบริษัท 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

เลขทะเบียน

จัดต้ัง 

 

ท่ีอยู 

ทุนจด

ทะเบียน  

(ลานบาท) 

 

ท  

 

 

 

บจก.พร้ินซิเพิล เฮลทแคร ลงทุนในบริษัท

อื่น และshared 

service ใหรพ.

ในกลุม 

0125557004113 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร 

เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน

สุขุมวิท  แขวง คลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

2,683.75    

 

  

 

บจก. พิษณุเวช  

 

โรงพยาบาล

เอกชน 

และลงทุนใน

บริษัทอื่น 

0655524000033 211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตําบลในเมือ ง 

อําเภอเมืองพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก 

65000 

500.00    

 

  

 

บจก.สหแพทยพิจิตร โรงพยาบาล

เอกชน 

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 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตําบลในเมือ ง 

อําเภอเมืองพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก 

65000 

1.00    

 

  

 

บจก. โรงพยาบาลปากนํ้าโพ โรงพยาบาล

เอกชน 

0605530000155 96/12 หมู ที่  9  ถนนส าย เอ เชี ย  ตํ าบ ล

นครสว รรคตก  อําเภอเมือ งนครส วรรค     

จังหวัดนครสวรรค 60000 

354.166    

 

  

 

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปทอล โรงพยาบาล

เอกชน 

0605557000342 96/12 หมู ที่  9  ถนนส าย เอ เชี ย  ตํ าบ ล

นครสว รรคตก  อําเภอเมือ งนครส วรรค     

จังหวัดนครสวรรค 60000 

150.00    

 

  

 

บจก. พร้ินซิเพิล เฮลทแคร -

ลําพูน 

โรงพยาบาล

เอกชน 

0515561001324 7 หมูที่ 5 ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน 51000 

200.00    

 

  

 



บจก. พร้ินซิเพิล เฮลทแคร -

อุทัย 

โรงพยาบาล

เอกชน 

0105561066977 256 หมู 2 ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมือง

อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  

200.00    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือบริษัท 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

เลขทะเบียน

จัดต้ัง 

 

ท่ีอยู 

ทุนจด

ทะเบียน  

(ลานบาท) 

 

ทุนช  

(ลา  

 

 

บจก. พร้ินซิเพิล เฮลท

แคร -ชุมพร 

โรงพยาบาล

เอกชน 

0105562205951 เลขที่ 18/22 ถนนปรมินทรมรรคา ตําบลทา

ตะเภา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

270.00 2     

   

บจก. พร้ินซิเพิล เฮลท

แคร  

-ศรีสะเกษ 

โรงพยาบาล

เอกชน 

0335562001362 0885/15 ถนนปลัดมณฑล ต.เมืองใต   อ.

เมืองศรี   สะเกษ จ.ศรีสะเกษ 

250.00 1     

   

บจก. แบงค็อก เซนเตอร  

ดิสตริค  

พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

0105558144911 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร 

เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน

สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

300.00     

   

บจก. วี บริลเล่ียนกรุป โฮ

ลดิ้ง  

พัฒนา

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  โรงแรมและ

เซอรวิส อพารท

เมนท 

0105556015847 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร 

เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน

สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

1,000.00 1,     

   

 

 

 

 

ช่ือบริษัท 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

เลขทะเบียนจัดต้ัง 

 

ท่ีอยู 

ทุนจด

ทะเบียน  

(ลานบาท) 

 

 

 

 

บจก. บานฉาง บิสสิเนส 

ดีสทริคท  

พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

0105561042806 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร 

เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน

สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

121.00    

 

  

 

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. พร้ินซิเพิล อินเวสท

เมนท  

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 0105556199227 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร 

เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน

สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

10.00    

 

  

 

 

 



 บุคคลอางอิง 

1) นายทะเบียนหุน  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (แหงประเทศไทย) จํากัด 

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท : 02-009-9000  

โทรสาร : 02-009-9991 

 

2) ผูสอบบัญชี นายชาญชัย ชัยประสิทธ์ิ   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 วันท่ี 31 ธันวาคม  2562 

  



คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

 1)  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 ในป 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 9 คร้ัง  ไดจายคาเบี้ยประชุมใหกับกรรมการบริษัทฯ 

จํานวน 915,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งน้ีกรรมการบริหาร

และกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนสละสิทธ์ิไมขอรับคาเบี้ยประชุมทั้งหมดของป 2562  ไดมีการจายเงินคาบําเหน็จ

ใหกรรมการ เปนจํานวนเงิน 3,000,000 บาท รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น  3,915,000 บาท 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

คาเบ้ียประชุม

กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร

และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ(บาท) 

 

 

คาบําเหน็จกรรมการ 

(บาท) 

 

 

รวมท้ังส้ิน 

(บาท) 

1.นายแพทยพงษศักดิ์ 

 

135,000 450,000 585,000 
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย 165,000 450,000 615,000 

3. ดร.สาธิต วิทยากร 90,000 300,000 390,000 

4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม 100,000 300,000 400,000 
5. ดร. จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย 85,000 300,000 385,000 

6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 90,000 300,000 390,000 

7. นายแพทยสุนทร ศรีทา 90,000 300,000 390,000 
8. น.ส. ศิรดา เทียมประเสริฐ* - 300,000 300,000 

9. น.ส. ภัทรพร จารุพัฒน* - 300,000 300,000 

10. นายจอหน ลี โกะชุน 

(ไดรับการแตงต้ังเปน

กรรมการแทน      

น.ส.ศิรดา เทียมประเสริฐ) 

80,000 - 80,000 

11. น.ส. ธนธรณ  วิทยากร 

(ไดรับการแตงต้ังเปน

กรรมการแทน      

น.ส. ภัทรพร จารุพัฒน) 

80,000 - 80,000 

รวมคาตอบแทนกรรมการ 915,000 3,000,000 3,915,000 
หมายเหตุ :  *นางสาวศิรดา เทียมประเสิรฐ และนางสาวภัทรพร เทียมประเสริฐ ไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทตั้งแต 

                 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562     

  

ในป 2562 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนประกอบดวยเงินเดือนและโบนัสใหกับผูบริหารทั้งหมดของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย เปนเงินรวมทั้งสิ้น 89 ลานบาท 

 

 

 



 2) คาตอบแทนอื่น 

 

คาตอบแทนอื่นของกรรมการ  

ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจาหนาและการชดใชคืนใหกับบริษัทฯ และบริษัทยอย (Director 

and Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกัน 400 ลานบาท 

 

คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร 

• เงินทุนสํารองเล้ียงชีพ 

ต้ังแตเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯ ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพแกพนักงานและผูบริหารโดยบริษัทฯ จะ

สมทบในอัตราสวนรอยละ 3 ของเงินเดือน  

 

บุคลากร 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีจํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) 1,941 คน บริษัทฯ ได

จายผลตอบแทนใหแกพนักงานเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 954.99 ลานบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา 

โบนัสเงินประกันสังคมและสวัสดิการพนักงานอื่นๆ เปนตน 

ช่ือบริษัท พนักงานปฏิบัติการ 

(คน) 

พนักงานบริหาร  

(คน) 

รวมจํานวนพนักงาน  

(คน) 

บมจ. พร้ินซิเพิล แคปตอล    
- สํานักงานใหญ 21 14 35 

- สาขา 129 12 141 
บจ. วี เรสซิเดนท     

- สํานักใหญ - 1 1 

- สาขา 55 - 55 
บจ. พร้ินซิเพิล เฮลทแคร 180 8 188 

บจ. พิษณุเวช 649 16 665 

บจ. สหแพทยพิจิตร 184 3 187 
บจ. โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ 107 2 109 

บจ.โรงพยาบาลปากนํ้าโพ 372 13 385 

บจ. พร้ินซิเพิล เฮลทแคร –อุทัย 54 3 57 

บจ. พร้ินซิเพิล เฮลทแคร –ลําพูน 113 5 118 
รวม  1,864 77 1,941 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562 

 

ทั้งน้ี บริษัทยอย 11 แหง ไดแก บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด และบริษัท พี.เอ็น.พี. ฮฮส ปทอล จํากัด บริษัท 

พร้ินซิเพิล อินเวสเมนท จํากัด  บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร – ศรีสะเกษ จํากัด  บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร – ชุมพร 

จํากัด   บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด  บริษัท วี 33 จํากัด  บริษัท วี 

อินเทลลิเจนซ จํากัด  บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด   บริษัท อุดร บิสสิเนส  ดีสทริคท จํากัด  ยังไมมีการ

จายคาตอบแทนพนักงานในป 2562 เน่ืองจากยังไมมีพนักงาน 



เกณฑการพิจารณาจายโบนัส  

 

การจายเงินโบนัสจะพิจารณาเปนคราวๆ ไป โดยมีเกณฑตางๆ ที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบ ไดแก ผล

ประกอบการของบริษัทฯ การประเมินผลงานของพนักงานที่ไดรับโบนัส 

 

ขอพิพาททางดานแรงงาน 

 

ไมมี 

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ใหมีศักยภาพเพ่ือเตรียมความพรอมในการแขงขันเชิง

ธุรกิจและการคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียตาม “นโยบายการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนดวยความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน” บริษัทฯ ถือวาพนักงานคือ ทรัพยากรที่สําคัญขององคกร 

จึงพัฒนาพนักงานอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงานโดยสนับสนุนใหพนักงานไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรม

ในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานทุกๆ ดาน นอกจากน้ี บริษัท มีนโยบายสนับสนุน สําหรับพนักงานที่มีความ

ต้ังใจศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น   

 

 ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีการจัดอบรมภายในใหแกพนักงานรวม 3 หลักสูตร และหลักสูตรสําหรับผูบริหาร 

10 หลักสูตร และพิจารณาสงพนักงานไปอบรมภายนอกตามหัวขอที่ เกี่ยวของกับสวนงานน้ันๆ  นอกจากน้ีในป 2562 

กรรมการบริษัท 1 ทานไดเขาอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ซ่ึงจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 

คาตอบแทนการสอบทานงบการเงินระหวางกาล และการตรวจสอบงบการเงินสําหรับป  2562  ของบริษัทฯ 

และ บริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 13.38 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากที่ไดรับอนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนป 2562 

เน่ืองจากมีคาสอบบัญชีของบริษัทยอยที่เปดเพ่ิมขึ้นในป 2562 จํานวน 3 บริษัท 
 
 



คณะกรรมการและผูบริหาร 
 

 



คณะกรรมการ 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิี่มีความรูความสามารถจํานวน 9 คน 

ดังน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 

เขาประชุม/จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม 

การประชุม

คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม 

ผูถือหุน 

สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. นายพงษศักดิ์ วิทยากร1/ - กรรมการ 

- ประธานกิตติมศักดิ์ 

9/9 2/2 - 

2. นายจอหน ลี โกะชุน2/ - ประธานคณะกรรมการ 9/9 2/2 - 

3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

9/9 2/2 - 

4. ดร.สาธิต วิทยากร - กรรมการ 

- กรรมการผูจัดการ 

- ประธานคณะกรรมการ

บริหาร 

- ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

9/9 2/2 - 

5. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

8/9 2/2 ลาประชุม 

6. ดร. จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

7/9 2/2 ลาประชุม 

7. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค - กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

- รักษาการ Chief 

Financial Officer 

9/9 2/2 - 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 

เขาประชุม/จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม 

การประชุม

คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม 

ผูถือหุน 

สาเหตุการขาด

ประชุม 

8. นายแพทยสุนทร ศรีทา - กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- รักษาการ Chief 

Investor Relation, 

Performance Coach 

9/9 2/2 - 

9.  นางสาวธนธรณ วิทยากร3/ - กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

9/9 2/2  

10. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช - เลขานุการบริษัท 9/9 2/2 - 

หมายเหตุ : 1/    นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร ไดรับการแตงตั้งเปน ประธานกิตติมศักดิ์ มีผลตั้งแตวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 

 2/ นายจอหน ลี โกะชุน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ  

  มีผลตั้งแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 และไดรับการแตงตั้งเปน ประธานคณะกรรมการแทนนายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร  

  มีผลตั้งแตวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 

 3/ นางสาวธนธรณ วิทยากร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นางสาวภัทรพร จารุพัฒน  

  มีผลตั้งแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 

       

บทบาทและหนาท่ีของประธานคณะกรรมการบริษัท 

 

บริษัทฯ กําหนดใหประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ  ไมไดเปนบุคคล

เดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนมีบทบาท

ในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ผูถือหุน ใหมีประสิทธิภาพจนสําเร็จลุลวง เปนไป

ตามระเบียบขอบังคับบริษัทฯ  

 

3. สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการบริษัท แสดงความเห็นอยางเปนอิสระ และ เทาเทียมกัน  

 

4. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ 

ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 



  5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ที่กําหนดไว 

 

 6. เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝาย

เทากัน 

 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุนโดยยึดหลัก “ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบยีน” 

ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และเพ่ือ

ผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงกําหนดบทบาทหนาที่และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเปน

แบบอยางใหพนักงานทุกระดับยึดม่ันเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุน และนักลงทนุทัว่ไป 

ดังน้ี 

 

1. ดูแลและจัดการใหการดําเนินการของบริษัทฯ และ การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความระมัดระวัง(Duty of Care) มีความรับผิดชอบ(Duty of Accountability) 

ความซ่ือสัตยสุจริต(Duty of Loyalty) ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น(Anti-Corruption) และ มีจริยธรรม(Duty of Ethic) รักษา

ผลประโยชนสูงสดุของบริษัทฯบนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

 

2. ประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป และ กําหนดคาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

3. กําหนดวิสัยทัศนของกิจการ พิจารณาอนุมัตินโยบายและกลยุทธที่สําคัญ วัตถุประสงคทางการเงิน แผนงานตางๆ  

งบประมาณ ความเสี่ยง รวมทั้งกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบาย และ แผนงานที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรับผิดชอบตอผลประกอบการ และการปฏิบัติงานของผูบริหารดวยความต้ังใจ และความ

ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  

 

4. ใหความม่ันใจวาระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และ การสอบบัญชีมีความเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล

การรายงานทางการเงินและการติดตามผล 

 

5. สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางผูมีสวนไดสวนเสยีของ

บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการทํารายการทีอ่าจมีความขัดแยงของผลประโยชน เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม

เปนสําคัญ โดยที่ผูมีสวนไดสวนเสียไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของ

รายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน 



6. ใหมีการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยให

ฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย และ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัท โดยการรายงานผาน

คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส  จัดใหมีการประเมินประสทิธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

ใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย 

 

7. พิจารณาแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของเขาดาํรง

ตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

 

8. พิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามของกรรมการอิสระตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศขอบังคับและ/หรือ

ระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ตอไป 

 

9. พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

 

10. พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการบริหารและมอบหมายอํานาจหนาที่บางประการใหคณะกรรมการบริหารเปนผู

บริหารงานของบริษัทฯ กรรมการบริหารมีสิทธิไดรับคาตอบแทน และบําเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด แตทัง้น้ีไม

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูน้ันในอันที่จะได รับคาตอบแทนหรือผลประโยชนตามขอบังคับบริษัทฯ ในฐานะ

กรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง 

 

11. สงเสริมใหจัดทําจริยธรรมธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคนเขาใจถึง

มาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมดงักลาวอยาง

จริงจัง 

 

12. แตงต้ังเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือทําหนาที่จัดทําและเก็บรักษา

เอกสาร และ การอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกําหนด และชวยดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อนั

ไดแก การประชุมคณะกรรมการ และ ผูถือหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และ การ

ดําเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ อยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการ

เปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส 

 

13. ใหมีการกําหนดนโยบายตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร 

 

 



14. เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และบุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่ถือหุนใน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือในการประชุมคณะกรรมการ ทั้งน้ีกรรมการตองแจงใหบริษัทผานทางเลขานุการบริษัท ทราบโดยมิ

ชักชา เม่ือมีกรณีดังตอไปน้ี 

 - มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี 

- มีการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

 

15. เขาอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอยางนอย 1 

หลักสูตร อันไดแก DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือ หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION 

PROGRAM (DCP) หรือ เทียบเทาเพ่ือการเพ่ิมทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

16. หนาที่อื่นใดของกรรมการตามที่กําหนดไวในประกาศ ขอกําหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอืน่ใดทีก่าํกบัดแูล

บริษัทฯ 

 

17. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และใหมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ 

 

18. คณะกรรมการมีอํานาจกําหนด และ แกไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการ ซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได 

 

19. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ตรวจสอบ และ รับรองงบการเงินของบริษัทฯ ใหถูกตองตรงตามกฎหมาย 

มาตรฐานการบัญชีและโปรงใส 

 

 
 



• คณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการบริหาร ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ

บริหารของบริษัท ประกอบดวย 

รายช่ือ ตําแหนง 

เขารวมประชุม/จํานวนคร้ังท่ีประชุม 

การประชุม

คณะกรรมการ

บริหาร 

สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. ดร. สาธิต วิทยากร - ประธานคณะกรรมการ

บริหาร 

12/12 - 

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  

   มีผลตั้งแตวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

 

 
 

 



อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 

1. รับผิดชอบการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ พิจารณา

กําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากร

บุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประชาสัมพันธของบริษัทฯ เพ่ือเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ  รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่นโยบาย

กําหนด 

 

2. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ทุกประการ 

 

3. มีอํานาจแตงต้ังและควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงต้ังบรรลุตามนโยบายและ

เปาหมายที่กําหนด 

 

4. มีอํานาจพิจารณา อนุมัติ การใชจายทางการเงินในดานสินทรัพยฝายทุน (Capital Expenditure)   ในวงเงิน 

(แตละรายการ) ไมเกิน 10 ลานบาท ทั้งน้ี เร่ืองดังกลาวตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ให

สัตยาบันตอไป 

 

5. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการลงทุนระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป) และการลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment)   

ระยะเวลา 2-5 ป ของบริษัทฯ ในวงเงินสําหรับ (แตละรายการ) ไมเกิน 300 ลานบาท ทั้งน้ีเร่ืองดังกลาวตองนําเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ใหสัตยาบันตอไป 

 

7. พิจารณาการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและ

อนุมัติ 

 

8. กาํหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกรรวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงิน

คาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหารซ่ึงมิไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหารและการเลิกจาง 

 

ทั้งน้ี อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะ

กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอยตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและ

อนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 



• คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบไปดวยกรรมการอิสระจํานวนไมนอยกวา 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบ

อยางนอย 1 คน ที่ มีความรูและประสบการณเพียงพอเพ่ือทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ งบการเงิน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบ

กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชี การ

พิจารณาขอขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติดังน้ี 

 

1. ตองเปนกรรมการอิสระ และไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท 

 

2. เปนกรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

และบริษัทที่เกี่ยวของ 

 

3.   เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

            

หมายเหตุ : คุณสมบัติที่สําคัญอื่นๆ เปนไปตามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามที ่ตลท. และ ก.ล.ต. กําหนด (คู มือฯ หนา 26)    

และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตบริษัทฯ  

 

 โดยในป 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ซ่ึงมีความรูความสามารถและประสบการณ

เพียงพอเพ่ือทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ประกอบดวย 

 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 

เขาประชุม/จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม 

การประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

5/5 - 

2. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

4/5 ลาประชุม 

3. ดร. จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

3/5 ลาประชุม 

4. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช - เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

5/5 - 



 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือใหม่ันใจวา มีความถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

โดยการประสานงานกับผูสอบบญัชีรับอนุญาต และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป 

 

2. สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน  

และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็

วาจําเปนและเปนสิ่งสําคัญ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความ

เสี่ยง และ รายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 

3. สอบทานใหบ ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

 

4. สอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และ 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือ มีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ การฝาฝนกฎหมาย และ ขอกําหนดทีเ่กีย่วของทีอ่าจมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ีเพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

 

6. พิจารณาคัดเลือก และ เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบญัชรัีบอนุญาตของบริษัทฯ 

รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีรับอนุญาต โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและ

ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณของเจาหนาที่ของสํานักงานสอบบญัชทีีไ่ดรับมอบ 

หมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชมุ

ดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 

7. สอบทานความถูกตองและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงิน และการ

ควบคุมภายใน 

 

8. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 

 

9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 

10. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน   หรือการวาจางหนวยงานภายนอกใหเปนผูตรวจสอบ

ภายใน รวมถึงใหคําแนะนําในเร่ืองงบประมาณ และ กําลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ตลอดจนใหความเหน็ชอบใน



การพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบระบบงานภายใน 

 

11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผยไวในรายงาน

ประจําปของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนด 

 

12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เม่ือเหน็วาจําเปนดวย

คาใชจายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ีการดําเนินการ วาจางใหเปนไปตามระเบยีบขอกาํหนด

ของบริษัทฯ 

 

13. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ตองเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  เพ่ือชีแ้จงใน

เร่ืองเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

15. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

16. สอบทาน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการตอตานการคอรรัปชั่น” โดยสอบทานความเหมาะสมของการ

ปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น  และ ขอมูลในแบบประเมินตนเองน้ี มีความถูกตองและ

เพียงพอตอการจัดสงใหคณะกรรมการแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เพ่ือวัตถุประสงคในการเขาสู

กระบวนการรับรอง (Certification Process) 

 

 
 



• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได รับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท มีจํานวนอยางนอย 3 คนและและมี

กรรมการบริษัท อยางนอย 1 คน กรรมการบริหารความเสี่ยงแตละคนจะไปดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท

จดทะเบียนไมเกิน 5 แหงโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน 

ประกอบดวย 

รายช่ือ ตําแหนง 

เขารวมประชุมจํานวนคร้ังท่ีประชุม 

การประชุม

คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. ดร. สาธิต วิทยากร - ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

4/4 - 

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 ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

1. พิจารณาและนําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกณฑความที่

ยอมรับได และกรอบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 

2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพและผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความ

เสี่ยงทุกระดับอยางตอเน่ือง 

 

3. สอบทานรายงานความเสี่ยงของหนวยงานตางๆพรอมใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข  



4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญและมาตรการจัดการที่เหมาะสม  

 

5. กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

 

6. รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามวาระที่กําหนด  

 

7. ปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยงอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 
 

 

 

การสรรหาและการแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 

หลักเกณฑในการสรรหาและแตงต้ังกรรมการอิสระ 

 

บริษัทฯ มีหลักเกณฑในการสรรหาและแตงต้ังกรรมการอิสระ โดยสรรหาจากผูที่มีความรู ความสามารถ และมี

คุณสมบัติสอดคลองกับหลักเกณฑขอกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังน้ี 

 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 



 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ป รึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา 

พ่ีนอง คูสมรส และ บุตรของกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัท

ที่เกี่ยวของหรือ บุคคลที่จะเสนอใหไดเปนผูบริหาร หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ 

 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูที่ มี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเคยเปนหรือ

เปนผู ถือหุนที่มีนัย รวมถึงผู มีอํานาจควบคุมผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทที่ เกี่ยวของ

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

 

5. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และ ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ หุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู 

 

6. ไมเปน หรือ เคยเปนผูใหบ ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่

ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัทฯ บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนราย

ใหญหรือ  ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผู มีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง

วิชาชีพน้ันดวย 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ  ผูถือหุน ซ่ึง

เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือ 

ไมเปนหุนสวนที่มีนัยของหางหุนสวน หรือ เปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง

เดียวกัน และ มีการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย 

 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทาใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่ มีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนราย

ใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได  

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือ

การใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามวรรคหน่ึง ใหบริษัทไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีตามขอ 4 หรือ 



6 หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบ ริการทางวิชาชีพเกิดมูลคาดังกลาว ก็ตอเม่ือบริษัทไดจัดใหมีความเห็น

คณะกรรมการบริษัทที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววาการแตงต้ังบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู ถือหุนในวาระ

พิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระดวย 

 (ก)  ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนด 

 (ข)   เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

 

เพ่ือเปนการสงเสริมใหกรรมการอิสระไดมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหวางกันเองอยางเปนอิสระ สําหรับการ

เสนอแนะความคิดเห็น และกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหมีการ

ประชุมกรรมการอิสระอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑในการสรรหาและการแตงต้ังกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัท ตองประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัท ตองเปนผูมีคุณสมบัติตามกฎหมาย

กําหนด โดยการสรรหากรรมการบริษัท และการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังตอไปน้ี 

 

1.  การแตงต้ังกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี

จะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของ

บุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

 

2. กรรมการบริษัท ตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

ในการดาเนินธุรกิจ และ มีเวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทฯ ได 

 

3. หามกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน 

และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนจะมีมติแตงต้ัง และ กรรมการตองแจง

ใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทําขึ้นหรือถือหุน หรือหุนกูเพ่ิมหรือลดลงในบริษัทฯ หรือ 

บริษัทยอย หรือ บริษัทในเครือ 

 

4.  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

 

โดยที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูทําการแตงต้ังกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

 

1.  ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 

 

2.  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ 

ก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

 

3.   บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 

 

 

 



การสรรหาและแตงต้ังผูบริหารระดับสูง 

 

ในการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บ ริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาเพ่ือ

กล่ันกรองสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม มีความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่เปนประโยชนตอ

การดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงตองเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี สามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวได และเม่ือแตงต้ังแลวจะรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบในลําดับตอไป 

 

การถอดถอนและการพนจากตําแหนงกรรมการ 

 

1.  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการในขณะน้ัน   ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับจํานวนหน่ึง

ในสาม (1/3) และ กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได โดยกรรมการที่จะตองออกจาก

ตําแหนงในป แรกและปที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ น้ันใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ 

ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

 

2.   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเม่ือตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือ กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือที่

ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกหรือศาลมีคําสั่งใหออก 

 

3.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับแตวันที่ใบ 

ลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งน้ีกรรมการซ่ึงลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

 

4.  ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม

ในสี ่(3/4) จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือ

โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

5. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผูน้ันจะเหลือนอย

กวาสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ

กรรมการทีต่นเขามาแทน 

 

มติของคณะกรรมการบริษัท จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยัง

เหลืออยู 

 

 



รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ ในกลุม PRINC ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังตอไปน้ี 

รายช่ือผูบริหาร ตําแหนง 

บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)  
1. ดร.สาธิต วิทยากร1/ กรรมการผูจัดการ 

2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค1/ รักษาการ Chief Financial Officer 

3. นายแพทยสุนทร ศรีทา1/ รักษาการ Chief Investor Relations และ Performance  

  และChief Business Expansion 

4. นางสาวธนธรณ วิทยากร2/ ประธานเจาหนาท่ีฝายการลงทุน 

5. ดร. อัจฉรา รัตนพันธุศรี2/ ประธานเจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไป 

6. นายแพทยสืบพงษ อินทรลาวัณย2/ ประธานเจาหนาท่ีฝายการแพทย 

7. นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ ผูอํานวยการฝายบริการงานบัญชีสวนกลาง 

8. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช2/ เลขานุการบริษัทและผูอํานวยการสํานักงานกรรมการ

 ั  9. นางสาวถิรนันท แสงพึ่งธรรม ผูชวยผูอํานวยการฝายประสานงานราชการ 

10. นางสาวอติยา อาวัชนาการ2/ ผูอํานวยการบมเพาะวัฒนธรรมและบุคลากร 

 

 

 

หมายเหตุ :1/ดร. สาธิต วิทยากร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการมีผลตั้งแตวันที 17 ธันวาคม 2562 

     นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ไดรับการแตงตั้งเปนรักษาการ Chief Financial Officer มีผลตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 

     นายแพทยสุนทร ศรีทา ไดรับการแตงตั้งเปนรักษาการ Chief Investor Relation และ Performance Coach  

     และChief Business Expansion มีผลตั้งแต วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 

  2/นางสาวธนธรณ วิทยากร ไดรับการแตงตั้งเปนประธานเจาหนาท่ีฝายการลงทุนมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 

     ดร.อัจฉรา รัตนพันธุศรี ไดรับการแตงตั้งเปนประธานเจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไปมีผลตั้งแตวันที 1 มกราคม 2563 

     นายแพทยสืบพงษ อินทรลาวัณย ไดรับการแตงตั้งเปนประธานเจาหนาท่ีฝายการแพทยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 

   นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 

   นางสาวอติยา อาวัชนากร ไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการบมเพาะวัฒนธรรมและบุคลากรมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 

      

รายช่ือผูบริหาร ตําแหนง 
บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด  
1. ดร. อัจฉรา รัตนพันธุศรี ประธานเจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไป 

2. นางเตือนใจ แกววรรณา ท่ีปรึกษาอาวุโส 

3. นางสาวธนธรณ วิทยากร ประธานเจาหนาท่ีฝายการลงทุน และรองประธานเจาหนาท่ีฝาย

ปฏิบัติการงานบริหารบริการธุรกิจสวนกลาง 

4. นางสาวแพร โฮวรังกูร ผูชวยประธานเจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไป 

5. นายนฤพล พันธุศุภมงคล ผูชวยประธานเจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไป 

6. นางเสมอแข สัทธาพงศ ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ 

7. นางพิมญดา เรือนอนุกูล ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 

8. นางสุกนิษฐ มหานุกูล ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

9. นายศุภวัส พงษศิริพานิช  ผูอํานวยการฝายบริหารจัดการงานกอสราง 

10. นางสาวอติยา อาวัชนาการ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

11. นางสาวพัฒนกมล ศักดิ์อาธรทรัพย ผูอํานวยการอาวุโสฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 12. นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



รายช่ือผูบริหาร ตําแหนง 
บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด  
13. นางพิมพญดา บุญเต็ม ผูอํานวยการฝายพัฒนางานงานระบบ 

14. นางสาวณพัทรพร รอดซะ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินและ รองประเธานฝายบริหาร 

15. นางสาวธิษณา โตวิริยะเวช ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

16. นางสาวบุษกร แกวบุญธรรม ผูอํานวยการฝายสารสนเทศระบบจัดทําเงินเดือน 

17. นายแพทยอธิวัฒน นอยประสิทธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

18. นายแพทยณรงคศักดิ์ วงศโรจน ผูอํานวยการฝายพัฒนาบุคลากร 

19. นางสาวสุดามาศ บุญวรรณ ผูอํานวยการฝายบริหารจัดการอาคารสถานท่ี 

20. นายแพทยวรัญญ เทียนสง ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

21. นายแพทย โชติ นิสูง ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

22. นายแพทยอสุรดนัย เนาวรุงโรจน ผูอํานวยการฝายการแพทยโรงพยาบาล 

23. นายแพทยบุญชนะ เพชรพลอยงาม ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

24. นางสาวจันทรเพ็ญ จงจีรังทรัพย ผูจัดการอาวุโสฝายวิเคราะหขอมูล 

 

อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร 

 

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานของประธานเจาหนาที่บริหาร  

 

2. กําหนดนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดในการบริหารงาน 

 

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ทั้งจาก

ภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

4. มีอํานาจพิจารณาวาจางเจาหนาที่ระดับบริหารและบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงานหรือ

การพนจากการเปนเจาหนาที่ระดับบริหาร  

 

5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป 

 

6. วงเงินอนุมัติของประธานคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามคูมืออํานาจดําเนินการที่บริษัทฯ ประกาศใช  

 

 

 

 

 

 



• เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังให นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท  

 

อํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัทฯ 

 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสีย และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 

 

3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เฉพาะเร่ือง 

 

4. จัดทํารายงานการประชุม และเอกสารสําคัญตางๆ ไดแก การจัดหาสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุม

ผูถือหุน การกําหนดวาระการประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม

ทั้งหมด 

 

5. จัดทํารายงานประจําปของบริษัทฯ เพ่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 

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  

 
 

 

 

 

 

 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร 87 - แพทยศาสตรบัณฑิต ไมม9ี1 บิดา ดร.สาธิต ส.ค. 2562 – ปจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

ประธานกิตติมศักดิ์   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  วิทยากร และปู เม.ย. 2556 – ส.ค. ประธานคณะกรรมการบริษัท

กรรมการ   มหาวิทยาลัยมหิดล ของนางสาว เม.ย. 2556 – ปจจุบัน กรรมการ

- DTM&H คณะเวชศาสตรเขตรอน ธนธรณ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากร 2520 - 2550 กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

- Post graduated study, University  of คณะกรรมการบริษัท

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

- The National Defense College รองประธานคณะกรรมการ

บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

2560 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด

- อบรมหลักสูตร (บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2560 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด

  - Director Accreditation Program 2005 (บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

    (DAP45/2005) 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%)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)   

 
 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายจอหน ลี โกะชุน 76  - Master of Public Health (MPH), ไมมี ไมมี ส.ค. 2562 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริษัท    Loma Linda  University. ก.พ. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการ  - ปริญญาโท สาขา Philosophy MA. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

   สถาบัน Adventist University of  the 2543 - 2550 กรรมการ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
 - ปริญญาตรี สาขา Philosophy MA. 2543 - 2550 ประธานเจาหนาที่บริหาร
   สถาบัน Adventist University of the  2551 - 2553 รองกรรมการผูอํานวยการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

2551 - 2553 กรรมการบริหาร

บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
- อบรมหลักสูตร 2560 - 2562 ประธาน บริษัท พรีเมียร โฮม เฮลท แคร จํากัด
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2552 - 2553 ประธาน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
  - Role of the Chairman Program 2018 2552 - 2553 ประธาน โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
    (RCP 43/2018) 2553 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore)
  - Director Certification Program 2002 & Principal Consultant
   (DCP 23/2002)   Parkway Health, (now part of IHH Healthcare,
Clinical Training 2541 - 2543 ประธานเจาหนาที่บริหาร   listed in Kuala Lumpur & Singapore)

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

   Loma Linda CA, USA 1973

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)   

 
 

 

 

 

 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย 57 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ไมมี          ไมมี เม.ย. 2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ บริษัท  พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และ (เกียรตินิยมอันดับ 2)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจดานการเงินและการ ตรวจสอบ

ตรวจสอบ - มหาวิทยาลัยอินเดียนา, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ม.ีค. 2560 -ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ บริษัท เคมีแมน จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

  อบรมหลักสูตร ก.พ. 2555–ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ สําหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ

  ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองคกร

 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

- สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง ก.พ. 2561 -ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสโก สงเสริมธุรกิจ จํากัด

- ผูบริหารระดับสูง รุน 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ก.พ. 2561 -ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอที จํากัด
- Director Certification Program 2005 (DCP60/2005) พ.ค. 2555 -ปจจุบัน เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
- Director Certification Program 2015  (DCP199/2015) 2557 – 2559 ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
- Director Accreditation Program 2004  (DAP23/2004) 2557 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)    

 
 

 

 

 

 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร. สาธิต วิทยากร 57 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา 23.30 บุตร นพ.พงษ ธ.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูจัดการ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยากร และ เม.ย. 2556 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) บิดาของ ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

  Golden Gate University, San Francisco, USA. น.ส.ธนธรณ 

วิทยากร

ความเสี่ยง              

กรรมการ

กรรมการ  - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of 

 Bangkok University and University of บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

 Nebraska-Lincoln, USA. 2547 ผูชวยกรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

- Senior Executive Program  ผูอํานวยการใหญ

  (Sasin, Graduate Institute of  Business บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

  Administration of Chulalongkorn University) ธ.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร จํากัด

 - Executive Education, Harvard Business  (ผูถือหุน 0.001%) (บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

School พ.ย. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ จํากัด

(ผูถือหุน 0.000004%) (บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

 - อบรมหลักสูตร พ.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเมนท จํากัด

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ลําพูน จํากัด

  - Director Certification  Program 2015  (ผูถือหุน 0.001%) (บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

    (DCP 199/2015) 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - อุทัย จํากัด

 (ผูถือหุน 0.001%) (บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด

 (ผูถือหุน 0.001%) (บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)   

 
 

 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร. สาธิต วิทยากร บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กรรมการผูจัดการ 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด

ประธานคณะกรรมการบริหาร  (ผูถือหุน 0.001%) (บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พ.ีเอ็น.พี ฮอส ปทอล จํากัด                        

(บริษัทยอยของบริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด)

กรรมการ 2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด

(บริษัทยอยของ บมจ . พริ้นซิเพิล แคปตอล)

2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด

 (ผูถือหุน 0.001%) (บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด

 (ผูถือหุน 0.001%) (บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด

 (ผูถือหุน 0.001%) (บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เซอรวิส สเตชั่น จํากัด

 (ผูถือหุน 0.001%)

2558 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พิษณุเวช จํากัด

กรรมการผูจัดการ (บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)   

 
 

 

 

 
 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร. สาธิต วิทยากร บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กรรมการผูจัดการ ต.ค. 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด

ประธานคณะกรรมการบริหาร (บริษัทยอยของบมจ . พริ้นซิเพิล แคปตอล)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

ต.ค. 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด                      (บริษัทยอย

ของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

กรรมการ ต.ค. 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

ต.ค. 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี 33 จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

ต.ค. 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด

พ.ย. 2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิวิวัฏฏะ

ส.ค. 2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จํากัด

(ผูถือหุน 99.998%)

ก.ย. 2558 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด

 (ผูถือหุน 0.001%)  (บริษัทยอยของบมจ . พริ้นซิเพิล แคปตอล)

เม.ย. 2557 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สถาบันพัฒนาและฝกอบรมการบริหารโรงพยาบาล 

 (ผูถือหุน 0.001%)

ก.ค. 2556 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด

 (ผูถือหุน 0.001%) (บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน))

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)   

 
 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 60 -ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0.29 ไมมี ธ.ค. 2562 – ปจจุบัน รักษาการ Chief Financial บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

รักษาการ Chief Financial -ปริญญาโท สาขาการบัญชี  Officer

กรรมการบริหาร 2558 - ปจจุบัน  ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง  - Corporate

กรรมการ 2558 - ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร,

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

- อบรมหลักสูตร -ไมม-ี

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

-Director Certification Program 2006 ธ.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ (ผูถือหุน 0.001%) บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร จํากัด

  (DCP71/2006) (บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

- การบริหารจัดการระดับสูง พ.ย. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ (ผูถือหุน 0.000004%) บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ จํากัด

- การพัฒนาสําหรับผูบริหาร (EDP) (บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

`- การบริหารความเสี่ยง  Allianz Management 2561 – ปจจุบัน กรรมการ (ผูถือหุน 0.001%) บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ลําพูน จํากัด

 Institute (บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

2561 – ปจจุบัน กรรมการ (ผูถือหุน 0.001%) บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - อุทัย จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ) 

 
 

 

 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค  บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

รักษาการ Chief Financial 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พิษณุเวช จํากัด

กรรมการบริหาร (บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด

กรรมการ (บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด

(ผูถือหุน 0.001%) (บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง 

2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด

(ผูถือหุน 0.001%) (บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง 

2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด

(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล 

ต.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด

(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล 

ต.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง 

ต.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ) 

 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค  บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

รักษาการ Chief Financial ต.ค. 2559 - ก.ย. กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด

กรรมการบริหาร (บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง ก.ย. 2559 – พ.ย. กรรมการ บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด

กรรมการ (บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล 

ต.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี 33 จํากัด

(บริษัทยอยของ วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

พ.ค. 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด

(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล 

พ.ค. 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด

(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ) 

 
 

 

 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายแพทยสุนทร ศรีทา 66 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 0.44 ไมมี ธ.ค. 2562-ปจจุบัน รักษาการ Chief Investor บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

รักษาการ Chief Investor    (วิทยาศาสตรการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล Relations, Performance

 Performance Coach - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต 2560 - ธ.ค. 2562 ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการบริหาร,    คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  - Health Care

กรรมการบริหารความเสี่ยง,    มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร,

กรรมการ - ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร (Urban Health) กรรมการบริหารความเสี่ยง

   มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ

 - อนุมัติบัตรเวชศาสตรปองกันแพทยสภา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2552 - 2557 CEO BDMS กลุม 4 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน)

 - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง 2558 - 2560 รองคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)

  มหาวิทยาลัยสุโขทัย

 - ประกาศนียบัตร Mini MBA

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

- Advanced Management Program บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

  Harvard University ธ.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

พ.ย. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ลําพูน จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - อุทัย จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ) 

 
 

 

 

 

 

 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายแพทยสุนทร ศรีทา บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

รักษาการ Chief Investor - อบรมหลักสูตร 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด

Performance Coach  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

กรรมการบริหาร,   - Director Certification Program 2017 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด

กรรมการบริหารความเสี่ยง,     (DCP 250/2017) (บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

กรรมการ 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พ.ีเอ็น.พ.ี ฮอส ปทอล จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ 

2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ  จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด

(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล 

2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พิษณุเวช จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)   

 
 

 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 72 - ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) ไมมี            ไมมี เม.ย. 2556 –ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ - ปริญญาโท การบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  

- อบรมหลักสูตร

 สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  - Chief Financial Officer   ไมมี

   

   

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

- Directors  Certification Program 2018 2551 – ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัทกลุมรีเจนท

   (DCP 252/2018) ดานบัญชีและการเงิน  

- Directors Accreditation Program  เมษายน 2016

 - Advanced Audit Committee Program 2016

   (AACP 24/2016)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลังความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)   

 

 

 

 

 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย 44  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  Pine   Manor College, ไมมี ไมมี เม.ย. 2557 – กรรมการอิสระ และ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ  - ปริญญาโท Financial Economics กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ    Boston University,  USA

 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

- อบรมหลักสูตร ม.ค. 2554 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ  บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สายงานนักลงทุนสัมพันธ

 - Family Business Governance 2018 (ผูถือหุน 0.40%)

 - Directors  Certification Program 2017 ต.ค.  2551 – เลขานุการบริษัท บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

 - IT Governance and Cyber (ผูถือหุน 0.40%)

  Resilience Program  2017 (ITG 4/2017)

 -  Advance Audit Committee Program บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

   2016 (AACP 22/2016) ธ.ค. 2558 - ปจุบัน กรรมการ (ผูถือหุน บริษัท มินิแม็กส เวนเจอร จํากัด

 - Risk Corporate Leader 2016 

 - Directors  Accreditation Program 2012

 - Company Secretary Program 2009

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)   

   

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวธนธรณ วิทยากร 28  - ปริญญาตรี สาขา Hospitality 0.66 บุตรดร.สาธิต ม.ค. 2563-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

ประธานเจาหนาที่ฝายการลงทุน  Management with Real Estate Finance วิทยากร ฝายการลงทุน

กรรมการบริหาร  and Revenue Management และเปนหลาน พ.ย.2562-ปจจุบัน กรรมการบริหาร

กรรมการ  สถาบัน Glion Institute of Higher นพ.พงษศักดิ์ ก.พ. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ

 Education,   Switzerland. วิทยากร

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  - อบรมหลักสูตร   ไมมี

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - Director Certification Program 2019 บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

     (DCP 273/2019) ม.ิย.62 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จํากัด

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด

  - Executive Development Program (EDP 2020) 2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริค จํากัด

2561 - ปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด

ฝายปฏิบัติการสวนงาน

บริการบริหารธุรกิจ

2560 - 2561 Manager in Training Four Seasons Thailand

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)   

 
หมายเหต  ุ : ไมมีประวัติกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เ ก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยสุจริต และไมมีประวัติการทํารายการที่ อาจเ กิดความขัดแยงทางผลประโยชน กับบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา 

1. ดร.สาธิต วิทยากร  นางสาวธนธรณ วิทยากร  นายวีระ ศรีชนะชัยโชค และ นายแพทยสุนทร ศรีทา เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรองของกรม พัฒนาธุรกิจการคา (โดยไดรับ

แตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562) 

2. สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) ขอมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 

3. หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบ ริษัทระบุไวใน สวนที่ 2 หัวขอ 9.11.4 การกําหนดขอบเขตหนาที่ของผูบริหารระดับ สูงและเลขานุการบริษัท  

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช 43 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต     ไมมี ไมมี ม.ค. 2563 - `ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการสํานักกรรมการ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ค. 2561 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท, - เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร ต.ค.2559 - เม.ย. ผูอํานวยการฝายกํากับ บริษัท จีแลนด รีท แมเนจเมนท จํากัด

ตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง

ต.ค. 2554 - ก.ย. ผูชวยผูอํานวยการ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)

สํานักประธานเจาหนาที่

 - อบรมหลักสูตร ม.ค. 2550 - ต.ค. ผูชวยผูจัดการประจําสํานัก บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เลขานุการและกฏหมาย

 -หลักสูตรเลขานุการบริษัท

 `หลักสูตรสนับสนุนเลขานุการบริษัทจาก IOD บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

- Effective Minute Taking 

- Board Reporting Program -ไมม-ี

- Company Reporting Program

บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ก.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โก กรีน คลีนนิ่ง จํากัด

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูควบคุมดูแลบัญชี  

 

  

 

 

 

 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ 44  - ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ไมมี ไมมี 2556 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบริการงาน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เกียตรนิยมอันดับ 2) บัญชีสวนกลาง

โดยตรงในการควบคุมดูแลการ  - ปริญญาโท  สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย 2559-ปจจุบัน กรรมการบริหาร และ

ทําบัญชี    คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี กรรมการบริหารความเสี่ยง

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 - ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด

(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

 - อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด

    สําหรับผูนํารุนใหม รุนที่ 3 (บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

   มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เม.ย. 2561 - กรรมการ (ผูถือหุน บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จํากัด

 - อบรมหลักสูตร Orientation Course - CFO 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด

   focus on financial reporting รุนที่ 6 (บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน))

 - อบรมหลักสูตร หลักสูตร Chief Transformation 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด

  : CTO Course รุนที่ 1 จัดโดยตลาดหลักทรัพย (บริษัทยอยของ วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

   แหงประเทศไทย 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด

(บริษัทยอยของ วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี 33 จํากัด

(บริษัทยอยของ วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูควบคุมดูแลบัญชี (ตอ)   

 

  

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป) ประวัติการอบรม ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด

โดยตรงในการควบคุมดูแลการ (บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน))

ทําบัญชี 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด

(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน))

2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด

(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน))

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด

(บริษัทยอยของ วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%)

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง



 

ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
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นายพงษศักดิ์ วิทยากร HC, D - D - D D D D - - - - - - - - - - - -

นายจอหน ลี โกะชุน C - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย Id, Ca - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

นายวีระ ศรีชนะชัยโขค D, Ed, Rd, E D D - D D D D D D D D D D D D D D D D

นายแพทยสุนทร ศรีทา D, Ed, Rd, D D D D D D D D D D D - - - - - - - -

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม Id, Ad - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย Id, Ad - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวธนธรณ วิทยากร D, Ed, E E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช Cs, Rd, Ed, E - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางอัจฉรา รัตนพันธุศรี Rd, Ed, E D, E - - - - - - D D D - - - - - - - - -

นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ Rd, Ed, E D - - - - - - - - - - D D D D D D D D

นายศิริชัย โตวิริยะเวช Rd - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทยสืบพงศ อินทรลาวัณย E - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทยวรัญญ เทียนสง - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายชื่อ บริษัทฯ

บริษัทยอย (บริษัทฯ ถือหุนมากกวารอยละ 50)



 

ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ตอ) 
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นางสาวสุดามาศ  บุญวรรณ - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทยสุรดนัย เนาวรุงโรจน - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทยณรงคศักดิ์ วงศโรจน - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายศุภวัส พงษศิริพานิช - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางเสมอแข สัทธาพงศ - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสุกนิษฐ มหานุกูล - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวแพร โฮวรังกูร - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวณภัทรพร รอดซะ - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวจันทรเพ็ญ จงจีรังทรัพย - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางเตือนใจ แกววรรณา Rd E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทยกอพงศ รุกขพันธ - - - D - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทยอธิวัฒน นอยประสิทธิ์ - E D - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางพิมญดา  เรือนอนุกูล - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายนฤพล พันธุศุภมงคล - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายชื่อ บริษัทฯ

บริษัทยอย (บริษัทฯ ถือหุนมากกวารอยละ 50)



 

 

 

ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ตอ) 
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นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวธิษณา โตวิริยะเวช - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวพัฒนกมล ศักดิ์อาธร - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวอติยา อาวัชนาการ E E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวบุษกร แกวบุญธรรม - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทยบุญชนะ เพชรพลอย - E D - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวสาธิตา วิทยากร - - - - - - - - - - - - - D D D D D - -

นางนิภาพร นิ่มพิทักษพงศ - - - - D D D D - - - - - - - - - - - -

นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทักษพงศ - - - - D D D D - - - - - - - - - - - -

นางสาวคงชนก ธีรวรากานต - - - - D D D D - - - - - - - - - - - -

นายวรทัศน ปาลกะวงศ ณ - - D - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายสิทธิชัย วงศณิชชากุล - - D - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายชื่อ บริษัทฯ

บริษัทยอย (บริษัทฯ ถือหุนมากกวารอยละ 50)



 

ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ตอ) 

 

 
    
ตําแหนง : HC – ประธานกิตติมศักดิ์ 

MD – กรรมการผูจัดการ 

Cs – เลขานุการบริษัท 

E  – ผูบริหาร  

C – ประธานคณะกรรมการ 

D – กรรมการ 

Id – กรรมการอิสระ  

IR – นักลงทุนสัมพันธ 

Ca – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

Ad – กรรมการตรวจสอบ 

Cr – ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

Rd – กรรมการบริหารความเส่ียง 

Ce – ประธานคณะกรรมการบริหาร 

Ed – กรรมการบริหาร 

 

บ
จก

. พ
ริ้น

ซิเ
พ

ิล 
เฮ

ลท
แค

ร

บ
จก

.โร
งพ

ยา
บ

าล
ป

าก
น

้ําโ
พ

บ
จก

. พ
.ีเอ

็น
.พ

.ี ฮ
อส

 ป
ท

อล

บ
จก

. พ
ิษ

ณ
ุเว

ช

บ
จก

. ส
ห

แพ
ท

ยพ
ิจิต

ร

บ
จก

.โร
งพ

ยา
บ

าล
พ

ิษ
ณ

ุเว
ชอ

ุต
รด

ิต
ถ

บ
จก

. พ
ิษ

ณ
ุเว

ชพ
ัฒ

น
า

บ
จก

. พ
ริ้น

ซิเ
พ

ิล 
เฮ

ลท
แค

ร 
-อ

ุท
ัย

บ
จก

. พ
ริ้น

ซิเ
พ

ิล 
เฮ

ลท
แค

ร 
-ล

ําพ
ูน

บ
จก

. พ
ริ้น

ซิเ
พ

ิล 
เฮ

ลท
แค

ร 
- ช

ุม
พ

ร

บ
จก

. พ
ริ้น

ซิเ
พ

ิล 
เฮ

ลท
แค

ร 
- ศ

รีส
ะเ

กษ

บ
จก

. พ
ริ้น

ซิเ
พ

ิล 
อิน

เว
สท

เม
น

ท


บ
จก

. แ
บ

งค
็อก

 เซ
น

เต
อร

 ด
ิสต

ริค

บ
จก

. ว
ี บ

ริล
เล

ี่ยน
กร

ุป
 โฮ

ลด
ิ้ง

บ
จก

. ว
ี อ

ิน
เท

ลล
ิเจ

น
ซ

บ
จก

. ว
ี 3

3

บ
จก

. ว
ี เร

สซ
ิเด

น
ท



บ
จก

. บ
าน

ฉ
าง

 บ
ิสส

ิเน
ส 

ด
ิสท

ริค
ท



บ
จก

. อ
ุด

ร 
บ

ิสส
ิเน

ส 
ด

ิสท
ริค

ท


นางพิมพญดา  บุญเต็ม - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายโชติ นิสูง - E - - - - - - - D - - - - - - - - - -

นางสาวถิรนันท แสงพึ่งธรรม E - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายฐิสริน ตรรกเมธา - - - - - - - - - - - D - - - - - - - -

นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ - - - - - - - - - - - D - - - - - - - -

รายชื่อ บริษัทฯ

บริษัทยอย (บริษัทฯ ถือหุนมากกวารอยละ 50)



 

รายละเอียดการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด 

  

รายช่ือกรรมการและผูบริหาร 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2563 

  จํานวนหุน

สามัญ 

รอยละ จํานวนหุน

สามัญ 

รอยละ 

1 นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

2 นายจอหน ลี โกะชุน - -   

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ     

3 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

4 ดร.สาธิต วิทยากร 806,728,800 24.89 806,728,800 23.30 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

5 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 10,000,000 0.30 10,000,000 0.29 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

6 นายแพทยสุนทร ศรีทา 15,149,000 0.46 15,149,000 0.44 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 100,000 0.003 130,000 0.004 

7 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

8 ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

9 นางสาวธนธรณ วิทยากร 22,985,100 0.71 22,985,100 0.66 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

10 นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

11 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

12 นางสาวสาธิตา วิทยากร  1,917,852,143 59.19 1,917,852,143 55.39 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

13 นางอัจฉรา รัตนพันธุศรี 10,120,000 0.31 10,120,000 0.29 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - 2,136,100 0.06 

14 นายศิริชัย โตวิริยะเวช 372,800 0.01 372,800 0.01 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

15 นายศุภวัส พงษศิริพานิช - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

16 นางเสมอแข สัทธาพงศ 100,000 0.003 100,000 0.003 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 



 

  

รายช่ือกรรมการและผูบริหาร 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2563 

  จํานวนหุน

สามัญ 

รอยละ จํานวนหุน

สามัญ 

รอยละ 

17  นางสาวถิรนันท  แสงพ่ึงธรรม 474,200 0.01 474,200 0.01 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - 100,000 0.002 

18 นางสุกนิษฐ มหานุกูล - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

19 นางสาวแพร โฮวรังกูร - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

20 นางสาวณภัทรพร รอดชะ - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

21 นางสาวจันทรเพ็ญ จงจีรังทรัพย 98,000 0.003 98,000 0.003 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

22 นายนฤพล พันธุศุภมงคล 21,000 0.0006 21,000 0.0006 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

23 นางเตือนใจ แกววรรณา - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

24 นายโชติ นิสูง - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

25 นายแพทยอธิวัฒน นอยประสิทธ์ิ 2,542,000 0.07 2,548,000 0.07 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

26 นายแพทยสุรดนัย เนาวรุงโรจน - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

27 นายแพทยณรงคศักดิ์ วงศโรจน - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

28 นางพิมพญดา  บุญเต็ม - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

29 นางพิมญดา เรือนอนุกูล - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

30 นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล 29,600 0.0009 29,600 0.0009 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

31 นายแพทยสืบพงษ อินทรลาวัณย - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

32 นางสาวพัฒนกมล ศักดิ์อาธรทรัพย - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 



 

  

รายช่ือกรรมการและผูบริหาร 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2563 

  จํานวนหุน

สามัญ 

รอยละ จํานวนหุน

สามัญ 

รอยละ 

33 นายแพทยวรัญญ เทียนสง - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

34 นางสาวอติยา อาวัชนาการ - - 151,700 0.004 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - 220,000 0.006 

35 นางสาวบุษกร แกวบุญธรรม - - 28,300 0.0008 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

36 นายบุญชนะ เพชรพลอยงาม - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

37 นางสาวธิษณา โตวิริยะเวช - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

38 นางสาวสุดามาศ บุญวรรณ - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

39 นางนิภาพร น่ิมพิทักษพงศ - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

40 นางวรรณศิริ น่ิมพิทักษพงศ 3,009,800 0.09 3,009,800 0.09 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

41 นางสาวคงชนก ธีรวรากานต - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

42 นายวรทัศน ปาลกะวงศ ณ อยุธยา - - 150,000 0.004 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

43 นายสิทธิชัย วงศณิชชากุล - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

44 นายฐิสริน ตรรกเมธา - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

45 นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

46 นายแพทยกอพงศ รุกขพันธ - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 
 

หมายเหต ุ : จํานวนหุนที่ถือโดยนางสาวสาธิตา วิทยากร นับรวมหุนที่ถือโดย Peak Developments Holding Co., Ltd.  เนื่องจากนางสาวสาธิตาเปนผูถือหุนใหญของ  

Peak Developments Holding Co., Ltd. โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 55.39 และนับรวมหุนที่ถือโดย UBS AG HONG KONG BRANCH เนื่องจาก UBS  เปน  

Custodian ของนางสาวสาธิตา 

 



นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีวาเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถูกกําหนดจากคณะกรรมการบริษัท  โดย

ครอบคลุมเน้ือหาหลักการสําคัญต้ังแตโครงสราง บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการใน

การบริหารงานของผูบริหารอยางโปรงใส  ชัดเจน  และสามารถตรวจสอบได เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารองคกรทําให

เกิดความเชื่อม่ันวาการดําเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เปนไปดวยความเปนธรรม และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุน

และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตามประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เปนตนมา และฉบับปรับปรุง ประกาศใช ณ 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยไดทําการเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือใหผูถือหุนและบุคคลภายนอกไดรับทราบ  

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัท ไดสื่อสารนโยบายดังกลาวใหภายในองคกรรับทราบผานอินทราเน็ต แผนปายประกาศ และการ

รณรงคภายในบริษัทฯ เปนตน เพ่ือสรางความตระหนักและความเขาใจในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ พรอมทั้ง

กําหนดใหมีชองทางสําหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพ่ือแจงเร่ืองการพบเห็นการกระทําที่เปนการละเมิดนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท    

คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสําคัญตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดังน้ี 

 

 หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน 

 

บริษัทฯ  ใหความเคารพตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจาของบริษัทดวย

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม  บริษัทฯ จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือกํากับดูแลสิทธิของผูถือหุนดังน้ี 

 

1. บริษัทฯ กําหนดใหสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนและวิสามัญผูถือหุน โดยระบุวัน เวลา สถานที่

ประชุมใหชัดเจนพรอมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  ขอ มูลสําคัญที่ จําเปนตอการพิจารณาความเห็น

คณะกรรมการ รายงานการประชุมคร้ังที่ผานมา รายงานประจําป หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงสามารถเลือกใชไดทั้งแบบ ก  

แบบ ข และแบบ ค อีกทั้งระบุวิธีการมอบฉันทะใหชัดเจนเพ่ืออํานวยความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุนรวมทั้งนักลงทุน

สถาบันเขารวมประชุม  โดยบริษัทฯ ดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหผูถือหุนลวงหนา อยางนอย 21 วัน 

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

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางนอย 30 วันกอนวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนไดรับขอมูลขาวสารสําหรับการตัดสินใจ

ในการลงมติอยางเพียงพอ ถูกตอง ครบถวน โปรงใสและสามารถเตรียมการมอบฉันทะ ในกรณีที่ไมสะดวกเขารวม

ประชุมดวยตนเอง 

 

2. บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและนักลงทุนสถาบันในการเขารวมประชมุ

ผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดวัน เวลา ประชุมที่ เหมาะสม จัดใหมีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอสามารถ

รองรับจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม มีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและสะดวกเพียงพอใหสามารถเขารวมประชุม จัดสง

แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้งจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีเพียงพอสําหรับการตรวจสอบเอกสารและการลงมติ 

 

3. บริษัทฯ กําหนดใหมีการประกาศรายละเอียดการประชุมสามัญผูถือหุนโดยโฆษณาลงหนังสือพิมพทั้งฉบับ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน และเผยแพรขอมูลดังกลาวในเว็บไซตของ 



บริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนการบอกกลาวการเรียกประชุมสามัญ   

ผูถือหุนเปนการลวงหนา 

 

4. บริษัทฯ จะไมทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคน

ยอมมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามขอสงสัย เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาใหอยาง

เหมาะสม และสงเสริมใหมีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม 

 

5. บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพ่ือใหเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังน้ี 

 5.1  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผานมา 

 5.2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปที่ผานมา 

 5.3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป    

       สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปที่ผานมา 

 5.4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปที่ผานมา 

 5.5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 5.6  พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการ 

 5.7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 

 5.8  เร่ืองอื่นๆ 

 โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสําคัญที่อยูในความสนใจ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตอบขอ

ซักถาม  และ/หรือชี้แจงผูถือหุนทราบโดยไมมีการลงมติ 

 

6. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา และ เสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการ

บริษัท เปนระยะเวลา 3 เดือนของทุกป ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 3 เดือน โดยสงตนฉบับทางไปรษณีย 

ถึงเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดที่แจงทางเว็บไซตของบริษัทฯ  

 

7. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผูถือหุนถึงคณะกรรมการบริษัทลวงหนา

กอนวันประชุมผูถือหุนเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร หรือทางอีเมลของ

เลขานุการบริษัท 

 

8. บริษัทฯ ไดจัดทําและเผยแพรรายงานการประชุมผู ถือหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 

วันหลังวันประชุมตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางครบถวนเหมาะสม ประกอบดวยการบันทึก

รายงานการประชุม การออกเสียงและขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระอยางละเอียด 

 

9. กรรมการบริษัททุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง/คณะอนุกรรมการ / คณะทํางาน ผูบริหารสูงสุด

ดานการเงินหรือบัญชี และเลขานุการบริษัท ตองเขารวมประชุมผู ถือหุนทุกคร้ังหากไมติดภารกิจสําคัญเพ่ือตอบขอ

ซักถามและรับฟงความคิดเห็นของผูถือหุน รวมถึงผูบริหารระดับสูงทุกคนควรเขารวมการประชุมผูถือหุนเพ่ือตอบขอ

ซักถาม 



หมวดท่ี 2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 

 บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทั้งผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอยอยางเทาเทียมและ

เปนธรรม และไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยางเทาเทียม บริษัทฯ มีจริยธรรมวาดวยการรักษาความลับ

และการใชขอมูลภายในแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเพ่ือปกปองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และเปน

ธรรมสรางความม่ันใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดังน้ี  

 

1.  เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเขารับการ

เลือกต้ังเปนกรรมการตามหลักเกณฑที่บ ริษัทฯ กําหนด   ซ่ึงไดเผยแพรรายละเอียดในเว็บไซตของบริษัท ฯ  

http://www.principalcapital.co.th  โดยใหเสนอมายังบริษัทฯ เปนระยะเวลา 3 เดือนของทุกป ลวงหนากอนวันประชุมผู

ถือหุน เปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน โดยสงตนฉบับทางไปรษณียถึงเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดที่แจงทางเว็บไซต

ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเปดเผยผลการพิจารณาเร่ืองดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และเว็บไซต

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

2. บริษัทฯ ไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

 

3. ผูถือหุนมีสิทธิมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและลงมติแทนผูถือหุน ทั้งน้ี ผูถือหุนมีสิทธิไดรับเอกสารและ

คําแนะนําในการมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะที่ ถูกตองตามกฎหมายยื่นหนังสือมอบฉันทะใหกรรมการในที่ประชุมแลวมี

สิทธิเขารวมประชุมและลงมติเชนเดียวกันกับผูถือหุนทุกประการ ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

มาประชุมและลงมติแทนได ผูถือหุนมีสิทธิไดรับประวัติและขอมูลการทํางานของกรรมการอิสระแตละทานอยางครบถวน

เหมาะสม 

 

4. คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน และสนับสนุนใหมี

การใชวิธีและอุปกรณการออกเสียงผลการนับคะแนนเสียงที่โปรงใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถแสดงผล

การลงมติไดรวดเร็วและผูถือหุนมีสิทธิทราบผลการลงมติอยางทันทวงที 

 

5. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียและผูเกี่ยวของเพ่ือใหคณะ 

กรรมการพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน และตัดสินใจเพ่ือ

ประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมทั้งน้ี กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯ ตองไมมีสวนรวมใน

การตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว   ทั้งน้ีใหเปนไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของ

บริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 

 บริษัทฯ มีการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายหรือ

ขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ และกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไวอยางชัดเจนดังน้ี 

1. ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน หรือนักลงทุน เจาหน้ี คูแขง หรือหนวยงาน

ราชการและองคกรที่เกี่ยวของ บริษัทฯ ตองจัดใหมีชองทางในการสื่อสารและการตอบสนองความตองการจากบริษัทฯ 

อยางเพียงพอในแตละกลุม 

 

2. บริษัทฯ มีพันธสัญญาตอลูกคาในการพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง มีการกําหนด ราคาให

เหมาะสมกับสถานการณ โดยไมกระทําการใดเปนการเอาเปรียบลูกคาในการปฏิบัติตอคูคา บริษัทฯ ตองดําเนินธุรกิจ

อยางเปนกลางและเปนธรรม 

 

3. บริษัทฯ คํานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานโดยไมเอาเปรียบในการทําสัญญาจาง มีการกําหนดคาตอบแทน

ใหเหมาะสมกับศักยภาพ เพ่ือกระตุนใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน มีการฝกอบรม ใหการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพของพนักงาน มีสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดี มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย สรางวินัยในการทํางาน 

ไดรับการเอาใจใสอยางทั่วถึง บริษัทฯ กําหนดแผนการแกไขปญหาตอผูไดรับผลกระทบดังกลาวหากมีเหตุใหพนักงาน

ตองยุติการทํางานดวยสาเหตุใดก็ตาม 

 

4. บริษัทฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธสื่อถึงความตระหนักและความเอาใจใสตอผูมีสวนไดเสียอยางตอเน่ือง

และสมํ่าเสมอ 

 

นโยบายการแจงขอสงสัย การรับเร่ืองรองเรียน ขอเสนอแนะ (Whistle Blowing) 

 

 เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม และมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกันตาม “นโยบายการ

กํากับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางรับแจงขอสงสัย หรือขอรองเรียน หรือขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ที่แสดงวาผูมีสวน

ไดสวนเสียไดรับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบอันจะกอใหเกิดความเสียหายตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก

กลุมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการ

กระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกัน หรือการกระทาํ

ที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ โดยการแจงขอสงสัยโดยตรง หรือสงจดหมายมาที่ 
 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 

ชั้น 28 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร  

เลขท่ี 29  ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

Secretarywhistle@principalcapital.co.th    โทรศัพท  +66 (2) 714-2173 

    

กรณีพนักงานมีขอสงสัย  เร่ืองรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

สามารถแจงท่ี  Hrwhistle@principalcapital.co.th หรือ Secretarywhistle@principal.co.th 
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หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ ถูกตอง ครบถวนเพ่ือใหผู มีสวนไดเสียใชประกอบการ

ตัดสินใจ  การเปดเผยขอมูลเปนดัชนีชี้วัดความโปรงใสในการดําเนินการซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเชื่อม่ันแกผู

ถือหุน นักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย ถึงความซ่ือสัตยสุจริตในการดําเนินงานและเปนกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงาน  

บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือกํากับดูแลการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสดังน้ี 

 

1. คณะกรรมการบริษัท หรือผูที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีหนาที่ในการเปดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เปน

สารสนเทศทางการเงินและไมใชทางการเงินอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา เพ่ือใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของ

บริษัทฯ ไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกันตามที่กําหนดโดยกฏหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ  และมีการปรับปรุง

ขอมูลบนเว็บไซตใหมีความครบถวนอยางสมํ่าเสมอและรวดเร็วทันสถานการณเพ่ือใหแนใจวาผูถือหุนสามารถหาขอมูล

ประกอบ การพิจารณาเพ่ิมเติมและติดตอกับหนวยงานที่รับผิดชอบตอการใหขอมูลไดสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

2. ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ไดรับการจัดทําขึ้นอยางรอบคอบ มีความชัดเจนถูกตองและโปรงใสดวย

ภาษาที่กระชับ เขาใจงาย มีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญ และจําเปนอยางสมํ่าเสมอไมวาจะกอใหเกิดผลดีหรือผลเสีย

ตอบริษัทฯ 

 

3. จัดใหมีหนวยงานประชาสัมพันธทําหนาที่ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการดําเนินงานและผลงานของบริษัท

ฯ ที่ เปนประโยชนใหกับผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน ผูที่ เกี่ยวของ และสาธารณชนทั่วไปอยางส มํ่าเสมอและมี

ประสิทธิภาพขจัดความเขาใจผิด รวมทั้งมีนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่เปนหนวยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจาหน้ี 

นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูถือหุนของบริษัทฯ ในการใหขอ มูลการดําเนินการและการลงทุนของบริษัทฯ ดวยชอง

ทางการติดตอที่สะดวก รวดเร็วและเขาถึงไดงาย 

 

4. คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานการ

ตรวจสอบบัญชี พรอมทั้งรายงานประจําปของคณะกรรมการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

 

5. คณะกรรมการบริษัท จัดทํารายงานการประเมินสถานะและแนวโนมบริษัทฯ โดยสรุปที่เขาใจไดงาย

รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี 

รายงานการเขารวมประชุมของกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบในแตละปไวในรายงานประจําป 

 

6. คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร

ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

 บริษัทฯ ไดจัดโครงสรางบริษัทฯ ใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอยูภายใตการดูแล

ของผูบริหารแตละสายงาน โดยมีคณะกรรมการชุดยอย 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คอยกํากับดูแลในเบื้องตน โดยคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแล

การการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามขอกําหนดบริษัทฯ และตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งน้ีขอบเขตหนาที่

ของคณะกรรมการชุดตางๆ จะถูกกําหนดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

 

การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 ทาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

• กรรมการที่เปนผูบริหาร   จํานวน 4 ทาน 

• กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  จํานวน 2 ทาน 

• กรรมการอิสระ    จํานวน 3 ทาน 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะกําหนดขึ้นลวงหนาในแตละป เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวม

ประชุมได โดยประธานคณะกรรมการบริษัทเปนผูใหความเหน็ชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะปรึกษาหารือกับ

ประธานเจาหนาที่บริหาร ประกอบกับการพิจารณาคําขอของกรรมการที่จะบรรจุเร่ืองอื่นที่สําคัญเปนวาระการพิจารณาใน

การประชุมแตละคร้ัง  โดยบริษัทฯ จะจัดสงเอกสารการประชุมใหกรรมการพิจารณาลวงหนา  เพ่ือจะมีเวลาเพียงพอใน

การศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอยางถูกตองในเร่ืองตางๆ โดยมีขอปฏิบัติดังน้ี 

 

1. ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง ทั้งน้ีกรรมการ

บริษัท ตองมาประชุมอยางนอยกึ่งหน่ึงจึงจะเปนองคประชุม 

 

2. บริษัทฯ ควรกําหนดใหมีการจัดสงหนังสือ เชิญประชุมใหแกกรรมการเพ่ือพิจารณา กอนการประชุม

ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม เพ่ือใหกรรมการมีเวลาศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอยางถูกตองในเร่ืองตางๆ 

อยางเพียงพอและสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุมได 

 

3. ประธานคณะกรรมการบริษัทเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเร่ืองที่จะเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทโดยปรึกษาหารือกับประธานเจาหนาที่บริหาร พิจารณาคําขอของกรรมการที่จะบรรจุเร่ืองอื่นที่สําคัญเปนวาระ

พิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 

 

4. ประธานคณะกรรมการบริษัท ควรจัดสรรเวลาใหเพียงพอสําหรับการนําเสนอเอกสารและขอมูลของ

ผูบริหารและการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นสาํคัญของคณะกรรมการบริษัท 



5. คณะกรรมการบริษัท ตองอุทิศเวลาและทุมเทความสนใจใหแกบริษัทฯ อยางเต็มที่และพรอมที่จะเขารวม

ประชุมอยางสมํ่าเสมอ 

 

6. คณะกรรมการบริษัท สามารถเขาถึงสารสนเทศที่ จําเปน เพ่ือขอเอกสารและขอมูลคําปรึกษาและบริการ

ตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ จากผูบริหารระดับสูงและอาจขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก

เม่ือจําเปนเพ่ือประกอบการประชุมในแตละคร้ัง 

 

7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหราย ละเอียด

เพ่ิมเติมในสวนที่เกี่ยวของ 

 

8. กรรมการบริษัท ที่อาจมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียในแตวาระการประชุมตองงดออกเสียงหรือใหความ

คิดเห็นในวาระน้ันๆ 

 

9. จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควรกําหนดตามความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

10. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ตองมีความชัดเจนเพ่ือใชอางอิง 

 

11. โดยเฉล่ียกรรมการบริษัทแตละคนควรเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวารอยละ 80 ของการ

ประชุมทั้งหมดในรอบป 

 

12. กรรมการบริษัททุกคนควรมีสัดสวนของการเขารวมประชุมคณะกรรมการอยางนอยรอยละ 75 ของการ

ประชุมทั้งป 

 

13. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองคประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท

จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยตองมีกรรมการบริษัทอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัท

ทั้งหมด ในกรณีที่เปนการลงมติเฉพาะกรรมการบริษัทผูไมมีสวนไดสวนเสียก็ตองตองมีกรรมการบริษัทผูไมมีสวนไดสวน

เสียอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดสวนเสีย 

 

14. จัดใหมีการประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบ ริหาร โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมจํานวน 1 คร้ัง   

ทุกป 

 

 

 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

 

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

 

1.  บริษัทฯ กําหนดใหมีการประเมินคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป โดยเปนการประเมินแบบองคคณะ  

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแตละคนโดยรวม ซ่ึงผลการประเมินน้ันคณะกรรมการบริษัทไดทํา

การวิเคราะหและหาขอสรุปเพ่ือกําหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอไป  

 

2.  บริษัทฯมีการรายงานผลประเมินและขอคิดเห็นตางๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรวมกัน สนับสนุน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใหดียิ่งขึ้น 

 

3.  ประธานเจาหนาที่บริหาร ควรมีสวนรวมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเอง ที่จะไดรับการสนับสนุน

จากคณะกรรมการบริษัทตอไป 

 

การประเมินผลงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

1. บริษัทฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารทุกสิ้นป โดยคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือขอความเห็นชอบ 

 

2. บริษัทฯ ไดกําหนดเกณฑการประเมินเปน 3 สวนและใหนํ้าหนักการประเมินในแตละระดับในสัดสวนที่

แตกตางกันดังน้ี 

2.1 การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน 

2.2 การประเมินดานความเปนผูนํา 

2.3 การประเมินดานการบริหารงบประมาณและโครงการตางๆ 

 

ผลการประเมินดังกลาวจะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจาหนาที่บริหารและ

นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

คาตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

1. บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารใหอยู ในระดับที่

สามารถจูงใจและอยูในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงาน

และความรับผิดชอบของกรรมการรวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยทุกปคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คาตอบแทนเปนผูกําหนดคาตอบแทนดังกลาวและนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ 

 



2. คณะกรรมการบริษัท ที่ได รับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นเปนพิเศษจะได รับ

คาตอบแทนเพ่ิมและเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายน้ัน  ผูที่เปนประธานอาจไดรับคาตอบแทนเพ่ิมจากที่

กรรมการไดรับ 

 

3. คณะกรรมการบริษัท จัดทํารายงานเกี่ยวกับนโยบายดานการจายคาตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผล

และวัตถุประสงคของนโยบายโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปและงบการเงินของบริษัทฯ 

 

4. คณะกรรมการบริษัท  เปนผูประเมินผลงานประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป เพ่ือนําไปใชในการ

พิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร  โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับประธานเจาหนาที่

บริหารตามเกณฑที่เปนรูปธรรม  รวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน  ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธในระยะยาว  การพัฒนาผูบริหาร ฯลฯ ผลประเมินขางตนจะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และประธานคณะกรรมการบริษัท เปนผูสื่อสารผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบ 

 

5. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดโครงสรางการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหาร คือคา

เบี้ยประชุม คาบําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนอื่นคือ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจาหนาที่และการ

ชดใชคืนใหกับบริษัทฯ (Directors and Officers Liabilitiy and Company Reimbursement Policy: D&O) 

 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 

1. บริษัทฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมและใหความรูในเร่ืองหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

ใหกับกรรมการเฉพาะเร่ือง ผูบ ริหาร เลขานุการบริษัท เปนตน เพ่ือเปนการเส ริมสรางและพัฒนาการปฏิบัติงานอยาง

ตอเน่ือง 

 

2. บริษัทฯ ไดจัดทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพ่ือเปนขอ มูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน

รวมถึงการจัดปฐมนิเทศแนะนําลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหมดวย 

โดยกรรมการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

3. บริษัทฯ มีการพัฒนาผูบริหารอยางตอเน่ือง เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการหมุนเวียนตําแหนงภายใน

องคกร รวมทั้งเตรียมความพรอมสําหรับการสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร โดยจัดใหมีการประเมินศักยภาพ

ผูบริหารระดับสูง 

 

4. บริษัทฯ สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงเขาสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติหนาที่รวมทั้งพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงขององคกรตางๆ อยูเสมอ 

เพ่ือนําความรูและประสบการณมาพัฒนาบริษัทฯ ตอไป 

 

 

 



การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน  

 

 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเร่ือง ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติที่ดีของ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” อยางเครงครัดเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ อยางตอเน่ือง  เพ่ือสรางความม่ันคงและความยั่งยืนใหกับองคกร ผู ถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหมีการทบทวนคูมือ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” เปน

ประจําทุกป 

 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทยอยเปนไปอยางเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและทิศทาง

ของบริษัทคณะกรรมการบริษัท จึงไดมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี 

 

1. สงบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเห็นวามีความรูและประสบการณที่ เหมาะสม เพ่ือไป

เปนกรรมการบริษัทยอยน้ันๆ  

2.  มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกไตรมาส 

3.  มีการจัดใหหนวยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พรอมทั้งรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัท 

รับทราบ 

4.  มีการชี้แจงนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ เปนตนวา นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ใหบริษัทยอยรับทราบและนําไปปฏิบัติ 

 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในจริยธรรมองคกรในการควบคุมมิใหบุคลากรนําขอ มูลภายในองคกรไป

เปดเผยใหแกผูอื่น รวมถึงเพ่ือผลประโยชนสวนตน โดยแนวปฏิบัติหลักไดแก จะตองไมใชขอ มูลภายในเพ่ือหา

ผลประโยชนใหกับตนเองหรือผูอื่นเชน การซ้ือหุนบริษัทฯ ในเวลาที่จะประกาศผลการดําเนินงาน การซ้ือที่ดินหรือลงทุน

ในธุรกิจในบริเวณที่ใกลกับบริเวณที่บริษัทฯ จะขยายกิจการไป นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหาร 

ดังน้ี 

 

1. ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบ ริหารฝายตางๆ รับทราบเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครอง

หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

2.    กําหนดใหผูบ ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 



ทั้งน้ี หากผูที่เกี่ยวของฝาฝนขอกําหนดในเร่ืองเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในดังกลาว ถือวาไดกระทําผิดขอบงัคบั

ของบริษัทฯ จะมีโทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทําที่ เชื่อไดวาทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และ

ขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะสงเร่ืองใหเจาหนาที่รัฐดําเนินการตอไป 

 

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่นๆ 

 

การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  บริษัทฯ ไดเขา

รวมเปนสวนหน่ึงใน “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” เพ่ือแสดงเจตนารมณและความมุงม่ันใน

การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายดังน้ี 

 

1. หามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ กระทําการ

หรือยอมรับหรือใหการสนับสนุนการทุจริตและคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออมแกบุคคล หรือ หนวยงานที่

เกี่ยวของ ไมวาจะดวยการเสนอให   (Offering) การใหคําม่ันสัญญา  (Promising)   การเรียกรอง  (Soliciting)   การรอง

ขอ (Demanding)  การให หรือ รับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือ มีพฤติกรรมใดที่สอไปในทางทุจริตหรือ

คอรรัปชั่น  โดยใหสนับสนุนทุกองคกรที่ เกี่ยวของ ลูกคา คูคา ผูรับจาง ผูรับจางชวงใหมีการปฏิบัติเชนเดียวกับบริษัทฯ 

และเจาหนาที่ของรัฐ  และใหมีการสอบทานแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนด ขอบังคบั 

ประกาศ กฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ  

 

2. บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง ไมเขารวมกิจกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความเขาใจวา บริษัทฯ มี

สวนเกี่ยวของ ชวยเหลือทางการเมืองแกพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึงหรือกลุมพลังกลุมใดกลุมหน่ึง   โดยจะวางตัว

เปนกลาง   ไมฝกใฝพรรค หรือ  กลุมการเมืองใด และจะไมใชทรัพยสินของบริษัทฯ เพ่ือสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหน่ึง    หรือใหความชวยเหลือผูสมัครรับเลือกต้ังทางการเมืองคนหน่ึงคนใดโดยเฉพาะ   และบริษัทฯ ถือวา

พนักงานสามารถใชสิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของได 

 

3. บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหหรือรับสินบนทุกรูปแบบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การดําเนินธุรกิจและ การ

ติดตอภาครัฐและเอกชนจะตองเปนอยางโปรงใส   ซ่ือสัตยและดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

 4.  บริษัทฯ จะควบคุมการบริจาคเพ่ือการกุศล การใหเงินสนับสนุน การใหของขวัญทางธุรกิจ และ การ

สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหมีความโปรงใสถูกตองตามกฎหมาย 

 

5.  บริษัทฯ จัดใหมีการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม ส มํ่าเสมอ เพ่ือปองกันมิใหพนักงานทุกคน 

รวมถึงบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ ปฏิบัติขัดกับนโยบายน้ี 

 



6. บริษัทฯ จัดใหความรูดานการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นแกคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนของ

บริษัทฯ หรือบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ เพ่ือสงเสริมความซ่ือสัตยสุจริตและความรับผิดขอบตอหนาที่

ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อใหทราบถึงความมุงม่ันของบริษัทฯ  

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 

1.   กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายตอตานการทุจริต

และคอร รัปชั่น คูมือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริยธรรมของคณะกรรมการบริษัท (Director Code of 

Conduct) จริยธรรมของผูบริหารและพนักงาน (Executive and Employee Code of Conduct) และ  นโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบและคูมือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่

เกี่ยวของ  ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกําหนดขึ้นตอไป  

 

2.  พนักงานของบริษัทฯ จะตองไมละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตและคอรรัปชั่น

ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบและใหความ

รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือฝายบริหารทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองคกรผานชองทางการสื่อสารตางๆ ของบริษัทฯ   

 

 3.  บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเร่ืองการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของ

กับบริษัทฯ โดยพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเบาะแสจะไดรับความคุมครองโดยไมถูกลงโทษ โยกยายไมเปนธรรมหรือโดย

กล่ันแกลงและรวมถึงการแตงต้ังบุคคลเพ่ือตรวจสอบทุกเบาะแสที่แจงมา 

 

4. ผูกระทําการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ จะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามขอบังคับใน

การทํางานของบริษัทฯ และอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย 

 

5. การใหหรือการรับเงินสนับสนุนจะตองเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ มีความถูกตองโปรงใส มีหลักฐาน

และบันทึกบัญชีได โดยจะมีการควบคุมตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจวาเงินสนับสนุนไมไดเปนการทุจริตและคอร รัปชั่น มี

ขั้นตอนการอนุมัติและการใชเงินสนับสนุนสอดคลองกับกระบวนการควบคุมภายใน 

 

6. บริษัทฯ จะบริจาคเพ่ือการกุศลทั้งทางดานการเงินหรือในรูปแบบของการใหความชวยเหลือ รูปแบบอื่นๆ 

เพ่ือเปนสวนหน่ึงกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเพ่ือการประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัทฯ 

โดยไมไดมุงหวังผลทางธุรกิจเปนการตอบแทน 

 

7. การบริจาคเพ่ือการกุศลและการใหเงินสนับสนุนของบริษัทฯ ตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจของบริษัทฯ 

ตามหลักเกณฑดังน้ี 

 7.1  จะตองเปนกิจกรรมที่สอดคลองและสัมพันธกับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ 

 7.2  มีบุคคลหรือองคกรที่เฉพาะในการรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใชอยางชัดเจน 

 



 7.3  มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการใชเงินบริจารและเงินสนับสนุนน้ัน ซ่ึงสามารถปฏิบัติและวัดประเมินผลได 

 7.4  เปนกิจกรรมที่มีระยะเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุด 

 7.5  ระบุสถานที่ในการนําเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใชชัดเจน 

 7.6  จะตองระบุถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการนําเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใชวา มีใครไดรับ 

                  ประโยชนบาง ไดรับประโยชนทางตรงและทางออมอยางไร ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 

 7.7  มีหลักฐานหรือใบเสร็จระบุเงินที่สามารถตรวจสอบการใชเงินและการดําเนินงานได 

7.8  การใหหรือรับของกํานัล การเล้ียงรับรองและคาใชจาย ใหผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามที่กําหนด

ในจริยธรรมวาดวยการให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรืประโยชนอื่นใด 

 

บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลแกผูถือหุน ผูบริหาร ลูกคา พนักงาน ผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของผานทางรายงาน

ประจําป (annual report) และเว็บไซตของบริษัทฯ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยาง

โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

 

จริยธรรมธุรกิจ 

 

บริษัทฯ กําหนดใหมีจริยธรรมดานการปฏิบัติงานและจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่ดี

สําหรับคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ถือปฏิบัติ  โดยมุงเนนหลักการสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ ความสําคัญ

กับการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเสมอภาค เปนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ฝายบริหารจึง

คัดเลือกจริยธรรมหลักขึ้นมาใหผูบริหารยึดถือปฏิบัติ  ดังน้ี 

 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซ่ึอสัตยสุจริต มุงม่ัน ทุมเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของ

บริษัทฯ โดยถือประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ 

 

2. รักษาความลับของลูกคา คูคา และบริษัทฯ อยางเครงครัด  โดยดูแลระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขาวสารอัน

เปนความลับของบริษัทฯ ร่ัวไหล 

 

3. เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงานอื่น ไมนําเอาขอมูลหรือเร่ืองราวของพนักงานอื่น ทั้งในเร่ืองสวนตัว

และเร่ืองอื่นๆไปเปดเผย   หรือวิพากษวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน หรือภาพลักษณ

โดยรวมของบริษัทฯ  

 

4. ไมกลาวรายหรือกระทําการใด อันนําไปสูความแตกแยก หรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือของบุคคล

ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

 

5. รักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ   

 

6. ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และรักษาคําม่ันสัญญา 

 



7. ประพฤติปฏิบัติและพัฒนาตนเองไปในทางที่เปนประโยชนตอตนเองและบริษัทฯตามคานิยมขององคกร 

 

8. ยึดม่ันในคุณธรรมและละเวนจากอบายมุขทั้งปวง ไมประพฤติตนในทางที่อาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของ

ตนเองและบริษัทฯ 

 

9. เอาใจใสและชวยดําเนินการใดๆที่จะรักษาสภาพแวดลอมและบรรยาการในการทํางาน รวมทั้งการพัฒนา

องคกรไปสูความเปนเลิศ 

 

10. หลีกเล่ียงการให และ/หรือ รับสิ่งของ การให และ/หรือ รับการเล้ียงรับรองหรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือ

ผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เวนแตเพ่ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริษัทฯ หรือใน

เทศกาล หรือประเพณีนิยมในมูลคาที่เหมาะสม  หากของขวัญที่ไดรับในรูปของเงินหรือสิ่งของมีมูลคาเกิน 3,000 บาทให

ปฏิเสธที่จะรับและสงคืน  กรณีที่เปนการใหของขวัญ ของชํารวย มีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท    การเล้ียงรับรอง    คูคา  

หรือ   ผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามจริงตามปกติธุรกิจและประเพณีนิยม     

 

11. หลีกเล่ียงพฤติกรรมที่เปนการคุกคามทางเพศ 

 
หมายเหตุ :  นักลงทุนสามารถอานรายละเอียดเ พ่ิมเติมเ ก่ียว กับนโยบายตางๆรวมถึงนโยบายการตอตานทุจ ริตคอรัป ช่ัน  จ ริยธรรมตางๆ และกฎบัตรคณะกรรมการ

ในเว็ปไซตของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance 

 



การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

 

นโยบายดานการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายใหทุกหนวยงานทํางานอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เปนไปตาม

วัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัทฯ มีการดูแลรักษาและใชทรัพยสินอยางประหยัดและเหมาะสม มีระบบการ

ควบคุมภายในรวมทั้งการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมตอเน่ืองมีประสิทธิภาพ โดยเจาของหนวยงานจะตองมี

ระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานที่ดีและมีการควบคุมภายใน เพ่ือปองกันเหตุการณอันไมพึงประสงคที่อาจจะสราง

ความเสียหายใหกับบริษัทฯ ได และพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธี

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวของ และพรอมที่จะใหบริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการ

ทํางานไดตลอดเวลา 

สําหรับการควบคุมภายในของบริษัทฯ น้ัน  คณะกรรมการตรวจสอบไดเห็นชอบใหวาจางบุคคลภายนอกเพ่ือ

มาปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ไดแก  บริษัท 24 อินเตอรเซอรวิสเซส จํากัด ซ่ึงมีความเปนอิสระ

และมีความชํานาญในการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี   เพ่ือปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผูตรวจสอบภายในจะเขามาตรวจสอบอยางตอเน่ืองทุกๆ ไตรมาส โดยนางสาวกานติมา คงสมยุติ เปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 

 โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติในการควบคุมภายใน ดังน้ี 

 

1. กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแลและตรวจสอบระบบการ

ทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุม

ภายในที่รัดกุมสามารถตรวจสอบได ทุกหนวยงานจะตองจัดทําคูมือกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานเปนบรรทัดฐาน

สําหรับการดําเนินกิจการในสวนงานที่อยูในความดูแลของตน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ นโยบาย

สําคัญและระเบียบปฏิบัตอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหลักการกํากับดูแลกิจการ 

 

2.  แนวทางการควบคุมภายในที่มีการประเมิน และบริหารควบคุมความเสี่ยงเปนแนวทางที่จะชวยใหแตละ

หนวยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมดวยการลดผลกระทบ หรือลดโอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยงดังกลาว โดยบริษัทฯ ตองการใหพนักงานทุกระดับชั้นมีสวนรวม ในการประเมินและควบคุมความ

เสี่ยงโดยทั่วกันเพ่ือชวยกันปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

3.  ผูตรวจสอบภายในจะเปนผูส นับสนุนผูบริหารทุกหนวยงาน ในการจัดใหมีการควบคุมภายในในทุก

หนวยงาน    และดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบการควบคุม

ภายในที่ มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ  ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุง

ระบบงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

4.  แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนนไปในลักษณะที่สรางสรรค และปรับปรุงระบบงานใหดีขึ้น รายงาน

ที่ผูตรวจสอบภายในจัดทําขึ้น ซ่ึงฝายที่เปนเจาของระบบงานมีความเห็นสอดคลองดวยกันแลว จะนําไปพิจารณาใน

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหความเห็นชอบกอนที่จะนําไปปฏิบัติตอไป หากปรากฏวามีระบบงานในหนวยงานใดที่

ตองปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้น ขอใหถือเปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรีบดาํเนินการ



ปรับปรุงแกไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือวาหนาที่ดังกลาวเปนสวนหน่ึงของงานที่หนวยงานน้ันๆ รับผิดชอบและถือเปน

สวนหน่ึงในการประเมินผลงานของบุคคลที่เกี่ยวของดวย 

 

นโยบายดานการบริหารความเส่ียง 

 

เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ไดประกาศ “นโยบายบริหารความเสี่ยง” และ “กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ในเบื้องตนใหมีคณะทํางานดําเนินการจัดเตรียมแนวทางบริหารความเสี่ยง และใน

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือปฏิบัติหนาที่ในการ

วางแผน จัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดหาแนวทางการปองกันความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงของ

บริษัทฯ และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบทุก 6 เดือน 

 

บริษัทฯ  ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง ต้ังแตการคนหา ระบุ วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง  การ

จัดการและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและรายงานผล โดยนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 

ISO 31000 มาพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง  โดยอางอิงแนวทางปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO  

 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  มีดังน้ี 

1. บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตความเสี่ยง 6 ดานคือ ดานการลงทุน ดานการเงิน ดานการดําเนินงาน ดาน

การเมืองและนโยบายภาครัฐ  ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกฎหมาย  และดานชื่อ เสียงภาพลักษณ ดังน้ันบริษัทฯ 

จึงตองมีการจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเน่ือง ทั้งในระดับองคกรและระดับโครงการ โดยใชมาตรฐาน

เดียวกันตามที่บริษัทฯ กําหนด 

 

2. ผูบริหารตองสื่อสารใหบุคลากรในทุกฝายงานทราบถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบุคลากรของบริษัทจะตองสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวของไดและนําไปใช

ประกอบการตัดสินใจเพ่ือบริหารจัดการฝายงาน รวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ เหมาะสมและแผนสาํรอง

ฉุกเฉินเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงน้ันๆ 

 

3. ใหแตละฝายงานใชแผนที่ความเสี่ยงและเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงตามคูมือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ

ดําเนินการคนหา ระบุปจจัยเสี่ยง และรูปแบบของความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน  วิเคราะหประเมินความ

เสี่ยงทีคนพบ กําหนดระดับความเสี่ยงพรอมทั้งเกณฑที่ยอมรับได  กําหนดแนวทางปฏิบัติ/มาตรการ หรือแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่จะปองกัน บรรเทา หลีกเล่ียงหรือ ควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล  ตลอดจนกํากับ ติดตาม ทบทวนและ

ประเมินผลการจัดการกับความเสี่ยงเพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นตามลําดับ 

 

4. ใหผูรับผิดชอบแตละฝายงานรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทฯ กําหนด

เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมถึง

กํากับความเสี่ยงภายในองคกร และเปนผูสรุปและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

 



โครงสรางการบริหารความเส่ียงและหนาท่ีความรับผิดชอบ (ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563) 

 

 
(1) คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบในภาพรวมของการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทดวยการชวยสอบทานอยางเปนอิสระ ให

ม่ันใจวาระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

(3) คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ความรับผิดชอบในการทบทวน กํากับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่

สําคัญของธุรกิจ และระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

(4) ประธานเจาหนาที่บริหาร มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

กํากับดูแลใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกรอยางตอเน่ือง สรางความม่ันใจวามีแผนจัดการ

ความเสี่ยงที่เหมาะสม  

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ความรับผิดชอบครอบคลุมในเร่ืองดังตอไปน้ี 

(5.1) กําหนดนโยบาย เปาหมายและกลยุทธการบริหารความเสี่ยง  

(5.2) พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพและผลักดันใหเกิดความรวมมือใน

การบริหารความเสี่ยงทุกระดับอยางตอเน่ือง 

(5.3) ติดตามและสอบทานความเสี่ยงของหนวยงานตางๆพรอมใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

(5.4) กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

(5.5) รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม

วาระที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลลัพธท่ีคาดหวังจากการบริหารความเส่ียง 

 

(1) สรางความตระหนักถึงความจําเปนในการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุก โดยระบุ ประเมิน และจัดการกับ

ความเสี่ยงอยางจริงจังและทั่วถึงทั้งองคกร  

(2) เพ่ิมชองทางในการระบุโอกาสที่อาจนําไปสูการเติบโตของกิจการ และมีความพรอมสําหรับภัยคุกคามที่

จะเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน 

(3) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไดมาตรฐานตามคานิยมสากล 

(4) เพ่ิมโอกาสและความเปนไปไดที่จะมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย อันจะนํามาซ่ึงความม่ันใจและ

ความไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอกิจการ 

(5) สามารถนําขอมูลความเสี่ยงไปประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

(6) ทําใหการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมีความชัดเจน และคาดการณลวงหนาไดมากขึ้น 

(7) เพ่ิมความสามารถในการบริหารอุบัติการณไดดีขึ้น 

(8) เพ่ิมการเรียนรูจากประสบการณในการจัดการกับความเสี่ยง 

 

การทบทวนนโยบาย 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะตองทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู มือ เอกสารตางๆ ที่

เกี่ยวของอยางนอยปละ 1 คร้ัง แลวรายงานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการนําไปใชงานเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

 



ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการที่ ธุรกิจจะเจริญเติบโตไดอยางม่ันคงและยั่งยืนน้ัน ปจจัยหน่ึงที่สําคัญคือการสราง

สมดุลของกําไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังน้ัน นอกจากความมุงม่ันในการขยายกิจการใหไดตามเปาหมาย

แลว  บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหมีสรางสรรคกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองมากขึ้น และทําใหเห็นผล

อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น โดยเนนการสรางรากฐานของความเขาใจและรับรูรวมกันใหเกิดขึ้นในองคกรเปนลําดับ

แรก  เม่ือหนวยยอยขององคกรเขาใจแลว จึงจะเกิดการสรางสรรคไดอยางตอเน่ืองตามที่คาดหวังไว โดยบริษัทฯ ไดยดึ

ตามแนวทางปฏิบัติใน 7 หัวขอหลักตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยไดกําหนดขึ้น และ ISO 26000 มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ดังตอไปน้ี  

 

1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทฯ มุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรวจสอบได มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ และไมขัดตอหลัก

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ดังน้ัน

เพ่ือใหพนักงานของบริษัทฯ ไดมีความเขาใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบัติ บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล

กิจการและนโยบายที่เกี่ยวของตางๆบนอินทราเน็ตของบริษัทฯ  และประชาสัมพันธใหพนักงานไดรับทราบขอมูลและ

ปฎิบัติตาม 

 

2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงไดประกาศนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น

ไวเปนแนวทางในการดําเนินงาน อันจะชวยลดปญหาของความขัดแยงทางผลประโยชนหรือการละเมิดกฎหมายได 

และ นโยบายทางสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงการใชผลิตภัณฑที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง เพ่ือขจัดปญหาการละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญา โดยมีการกําหนดบทลงโทษกํากับไวบนอินทราเน็ตของบริษัทฯ  และประชาสัมพันธใหพนักงานไดรับทราบ

ขอ มูลและปฏิบัติตาม นอกจากน้ีบริษัทฯ มีการทบทวนมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการและปรับปรุงนโยบายให

สอดคลองกับมาตรฐานสากล  บริษัทฯ ไดรับใบรับรองการมีนโยบายและแนวปฏิบัติตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) สะทอนความ

มุงม่ันในการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานทุจริตคอร รัปชั่นมาใชจริงในองคการไดและประกาศตนรวมตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

เม่ือวันที่  7 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ผานการรับรอง Anti-Corruption จาก โครงการแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  

 

3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 

บริษัทฯ ใหการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่

สอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน มีการตอบแทนพนักงานในลักษณะที่นอกเหนือจากคาจางและโบนัส และจัดฝกอบรม

สรางเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพ่ือใหพนักงานไดเสริมศักยภาพในดานตางๆ และพัฒนาความสัมพันธใน

องคกร และพัฒนาศักยภาพ ยกระดับความรูและความสามารถของพนักงาน อีกทั้งสรางเส ริมการสื่อสารที่ มี

ประสิทธิภาพและการทํางานเปนทีม และหลักสูตรเฉพาะของสวนงานอื่นๆ  ยกตัวอยางเชน จัดอบรมหลักสูตร Senior 

Supervisor ใหแก หลักสูตรการพัฒนาทักษะสําหรับหัวหนางาน Leadership Skill Development เจาหนาที่  แพทย

และพยาบาลของโรงพยาบาลพิษณุเวช เปนตน 



นอกจากน้ียังไดสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขารับการฝกอบรมกับ “สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย” อีกดวย 

 

4.   ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

เพ่ือเปนการรักษามาตรฐานการใหบริการแกลูกคาระดับบน บริษัทฯ จึงไดทําสัญญาการจัดการกับกลุมแมริ

ออทซ่ึงเปนกลุมโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อ เสียง เพ่ือใหบริหารงานโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท 

สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาสเพ่ือใหม่ันใจวาผูบริโภคจะไดรับสิ่งที่ดี

ที่สุด ซ่ึงที่ผานมาโครงการน้ีไดรับรางวัลยอดเยี่ยมซ่ึงผูบริโภคเปนผูใหคะแนนมาโดยตลอด นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดทํา

สัญญาการจัดการกับบริษัท แอสคอทท อินเตอรเนชั่นแนล แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทผูนําตลาด

ดานการบริหารเซอรวิส อพารทเมนทรายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก ยุโรป และตะวันออกกลาง มาเปน

ผูบริหารโครงการซัมเมอรเซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ   

 

5. ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 

บริษัทฯ มีการจัดซอมดับเพลิงใหแกอาคารที่บริษัทฯ ไดเขาไปบริหาร และยังไดสงพนักงานไปเขารวมการ

อบรมการชวยชีวิตขั้นสูงรวมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพ่ือเรียนรูการปฏิบัติตนหากมีเพ่ือนพนักงานหรือลูกคา

จําเปนตองไดรับความชวยเหลือเรงดวน 

 

6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรม CSR- In process ซ่ึงเปนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมที่ มีผลตอผู มีสวนได

สวนเสียและสิ่งแวดลอมขององคกร  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดดําเนินกิจกรรม CSR - After process  ซ่ึงเปนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมที่

ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรโดยตรงมาอยางตอเน่ือง โดยในป 2562 บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมดังตอไปน้ี 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 

• การระดมทุนสําหรับภารกิจมอบการศัลยกรรมรักษาภาวะปากแหวงเพดานโหวของมูลนิธิสรางรอยยิ้ม       

ซ่ึงเปนโครงการที่บ ริษัทฯ ไดริเร่ิมและดําเนินการตอเน่ืองมาหลายปแลว ในป 2562 สามารถระดมทุนและเงินบริจาค

จากลูกคาและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 91,859 บาท 

• บริษัทฯ จัดกิจกรรม Wish upon a Star เพ่ือระดมทุนจากลูกคาและพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือจัดหา

ของขวัญ อุปกรณกีฬา อุปกรณเคร่ืองเขียน เล้ียงอาหารกลางวันเด็กและบริจาคสิ่งของตางใหนักเรียนโรงเรียนบางเกา     

ในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี บริษัทฯ มอบเงินบริจาคจํานวน 16,681 บาท  

• บริษัทฯ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Run to give” เพ่ือบริจาครายไดหลังหักคาใชจายจากการขายเสื้อและ

กระเปาใหแกองคการชวยเหลือเด็กประจําประเทศไทยเพ่ือเปนทุนการศึกษาใหแกเด็กๆ โดยมอบเงินบริจาคจํานวน 

22,750 บาท 

• บริษัทฯ จัดกิจกรรมปนนํ้าใจใหผูปวยมะเร็งเตานม  เพ่ือระดมทุนโดยการออกรานขายสินคา เพ่ือนํา

รายไดหลังหักคาใชจายจํานวน 900 บาทไปมอบใหแกมูลนิธิมะเร็งเตานมเพ่ือชวยเหลือสตรีที่ปวยเปนมะเร็งเตานมใน

วันสตรีสากล 

• บริษัทฯ ไดบริจาคขาวของเคร่ืองใชเกาของ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ เซอรวิสอพารทเมนทสาทร-วิสตา 

ใหแกวัดสวนแกวเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป 



• พนักงานและผูบริหารของโครงการซัมเมอรเซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ ไดจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลน ที่บาง

ขุนเทียนเพ่ือปองกันการพังทลายของดินตามแนวชายหาด  

• พนักงานและผูบ ริหารของโครงการซัมเมอรเซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ ไดมอบอาหารสัตว อุปกรณทําความ

สะอาด  นํ้ายาฆาเห็บและหมัด หนังสือพิมพเกา ตลอดจนสิ่งของตางๆ ที่จําเปนใหแก มูลนิธิสงเคราะหสัตวพิการเพ่ือ

ชวยเหลือสัตวพิการที่ปจจุบันอุปการะสุนัขและแมวพิการกวา 200 ตัว 

• บริษัทฯ ไดบริจาครองทาแตะเกาที่ใชในหองนอนของโครงการซัมเมอรเซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ นอกจากน้ี

ยังรับบริจาคตุกตา เสื้อผา สิ่งของตางๆที่ไมใชแลว โดยนําไปมอบใหแกมูลนิธิปนกันเพ่ือนําไปขายและหารายไดเปน

ทุนการศึกษาใหแกเด็กๆในตางจังหวัด 

 

 กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พิษณุเวช จํากัด 

• โรงพยาบาลพิษณุเวช ไดจัดกิจกรรมอาสา ตนกลาแหงความดี โดยในป 2562 ไดมอบทุนการศึกษา สื่อ

การเรียนการสอนหนังสือ  คอมพิวเตอร  เสื้อผา ยาสามัญประจําบานใหแกนักเรียน ณ โรงเรียนองคการอุตสาหกรรม

ปาไม 2 จังหวัดพิษณุโลก   

• โรงพยาบาลพิษณุเวชมอบสิ่งของและเงินชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมที่อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

• เจาหนาที่ของโรงพยาบาลไดไปสอนการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกับนักเรียน โรงเรียนอิมพีเรียล ใน

กิจกรรม Safety Day & ภัยพิบัติประจําปการศึกษา 2562 

• โรงพยาบาลพิษณุเวชไดจัดกิจกรรมเสวนาเพ่ือใหความรูแกประชาชนในดานตางๆ เชน การเสวนาเพ่ือ

เตรียมพ้ืนฐานที่ดีใหลูกรัก และโภชนาการที่ดีสําหรับคุณแม ต้ังครรภ  เสวนาการออกกําลังกายอยางฉลาดเพ่ือชีวิตที่

ดีกวา  เปนตน 

• จัดหนวยแพทยเคล่ือนที่ไปใหบริการในงานบานมุง เนินมะปราง มาราธอน 2019 เพ่ือใหบริการปฐม

พยาบาลแกผูรวมการแขงขันวิ่งมาราธอน 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลปากนํ้าโพ จํากัด 

• โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ ไดมอบเสื้อชูชีพจํานวน 50 ตัวใหแกเทศบาลนครสวรรค เพ่ือแจกจาย

ใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประชาชนในการสัญจรทางเรือเพ่ือทองเที่ยว และเพ่ือความปลอดภัยในการโดยสารเรือ 

• โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ รวมมือกับเทศบาลนครสวรรค จัดต้ังศูนยสุขภาพอุทยานสวรรคเพ่ือเปน

แหลงความรุดานสุขภาพและใหบริการสุขภาพเบื้องตนกับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค 

• เจาหนาที่ของโรงพยาบาลพร้ินซปากนํ้าโพ สอนการใชเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟา AED ใหแกองคกรและ

หนวยงานที่โรงพยาบาลมอบเคร่ืองกระตุกหัวใจไวให เพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจในการใชงานไดอยางถูกตอง 

• โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตรวมกับภาคการบริการโลหิตแหงชาติที่  8 

จังหวัดนครสวรรคโดยมีผูรับบริการและพนักงานของโรงพยาบาลเขารวมบริจาคโลหิตจํานวน 72 ยูนิต 

• ศูนยไตเทียม โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ 2 ใหบริการฟอกไตโดยไมคิดคาใชจาย แกผูปวยโรคไตที่ มี

รายไดนอย   

 

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด 

 โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร นําโดยคณะแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ไดออกหนวยแพทยเคล่ือนที่เพ่ือตรวจ

สุขภาพเบื้องตน รวมกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน  ทางโรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตรไดมอบเงินสนับสนุนและนํ้า

ดื่ม 50 โหลชวยผูประสบภัยนํ้าทวมใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร  สนับสนุนเคร่ืองดื่ม 



อาหารแหงใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหม จัดอบรมการชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐานใน

โครงการกูชืพ กูภัย จังหวัดพิจิตร  เจาหนาที่ แพทยและพยาบาลของโรงพยาบาลสหเวชไดเขารวมซอมการฝกอบรม

ดับเพลิงเบื้องตนที่ศูนยการคาท็อปส พลาซา จังหวัดพิจิตร  

 

7. การใหความสําคัญกับการสรางความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ มีความต้ังใจที่จะพัฒนาการรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดความยั่งยืนมากขึ้น จึงไดเร่ิมใหความสําคัญกบั

การจัดทํารายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ขึ้น เพ่ือประกาศจุดยืนของบริษัทฯ และเพ่ือใหเปนจุดเร่ิมตน

ของการสรางความยั่งยืนอยางสมดุลใหกับผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 
หม าย เ หตุ : โ ป ร ด อ าน ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ร าย ง าน ก าร พั ฒ น าธุ ร กิ จ อย 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. เปดเผยรายการระหวางบุคคลอื่นท่ีอาจมีความขัดแยง 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไมมีรายการระหวางบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ  มีเพียงรายการ

ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยที่เปนปกติธุรกิจ ซ่ึงไดมีการเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 

2562  แลว  

 

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 

 

การทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอยน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา มีความสมเหตุสมผล

และเปนรายการปกติของธุรกิจที่มีเง่ือนไขการคาทั่วไป   โดยมีราคาและมีเง่ือนไขที่เปนธรรม 

 

3. นโยบายการทํารายการระหวางกัน 

 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายโดยเทาเทียมกันรวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

บริษัทฯ จึงไดจัดทํา “นโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน” ขึ้น  และประกาศไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

โดยยึดหลักการดังน้ี 

• เปนรายการที่ผานขั้นตอนการอนุมัติที่โปรงใสโดยกรรมการและผูบริหารดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง

และซ่ือสัตยสุจริต โดยผูมีสวนไดสวนเสียไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

• เปนรายการที่ดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

• มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทําใหม่ันใจไดวาการทํารายการเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง 

 

 กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ จะ

นําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณี

ที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดใหมี

ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งน้ีการอนุมัติการเขา

ทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท 

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 

หากเกิดรายการระหวางกัน บริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการอนุมัติใหทํารายการดังกลาว โดยบุคคลที่มีสวนได

เสียหรืออาจขัดแยงจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ  ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณา และให

ความเห็นตอการทํารายการดังกลาวทุกคร้ัง ซ่ึงขั้นตอนการอนุมัติการใหความเห็นชอบในการใหทํารายการดังกลาวจะ

ดําเนินการตามขั้นตอนของขอกําหนดหรือ ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ขอกําหนดเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยการกําหนดราคา คาตอบแทน หรือคาธรรมเนียมเกี่ยวกบั

รายการระหวางกันบริษัทจะกําหนดโดยอางอิงจากราคาตลาด ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนัก



บัญชีและผูสอบบัญชีอนุญาตแหงประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และคํานึงถึง

ประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ และจะเปดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และรายงาน

ประจําปของบริษัทฯ 

 

 

 



  

รายงานของผูสอบบญัชรัีบอนญุาต 

 

 

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 

 

 

ความเห็น 
 

ขาพเจา เห็นวา  งบการเ งินรวมของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)  (บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) และ 

งบการเ งินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการ เงินรวมของกลุมกิจการและฐานะการ เงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่   

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการ ดําเนินงานรวมและผลการ ดําเนินงานเฉพาะกิจการ  กระแสเ งินสดรวมและกระแสเ งินสด 

เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดวย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ . 2562 

• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเฉพาะกิจการสําหรับ 

ปสิ้นสุดวันเดียวกัน 

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจาก

กลุมกิจการและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสวนที่ เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเ งินเฉพาะกิจการที่ กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 



  

แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมีสาระสําคัญ 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบของขาพเจากําหนดตามความมีสาระสํา คัญ ขาพเจากําหนดแผนการตรวจสอบเพ่ือใหไดความเ ช่ือม่ัน

อยางสมเหตุสมผล วางบการเ งินรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ จริงอันเปนสาระสําคัญ การแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจ ริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงจะถูกพิจารณาวามีสาระสําคัญถาการแสดง

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ จริงรายการใดรายการหน่ึงหรือทุกรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวามีอิทธิพล 

ตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวม  

 

ขาพเจาไดพิจารณาความมีสาระสําคัญตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ โดยกําหนดความมีสาระสําคัญโดยรวมสําหรบังบการเงินรวม

เปนจํานวนเงินตามเกณฑ ดังที่อธิบายไวในตาราง ขาพเจาใชความมีสาระสําคัญและพิจารณาปจจัยเชิงคุณภาพในการ กําหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลักษณะ ชวงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ และเพ่ือประเมินผลกระทบของการแสดง 

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง ทั้งในแงของแตละรายการและผลรวมของทุกรายการตองบการเงินโดยรวม 

ความมีสาระสําคัญ 
 

ความมีสาระสําคัญโดยรวมสําหรับงบการเงินรวมเทากับ 29 ลานบาท 

(รอยละ 1 ของรายไดรวมของกลุมกิจการ) 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเ งินรวมของกลุมกิจการโดย

มุงเนนตรวจสอบกิจการที่ มีสาระสํา คัญตอกลุมกิจการ ซ่ึงคิดเปน

รอยละ 86 ของรายไดรวมของกลุมกิจการ และเปนรอยละ 83 ของ

สินทรัพยรวมของกลุมกิจการ 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 

ขาพเจาไดระบุเรื่อง การรวมธุรกิจ  - การรับโอนกิจการทั้งหมด 

เปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 



  

  

เหตุผลในการ ใชขอมูลอางอิงในการ

กําหนดความมีสาระสําคัญ 

 

ขาพเจาเลือกใชรายไดเปนขอ มูลอางอิงในการกําหนดความมีสาระสําคัญเน่ืองจาก 

ผลการดําเนินงานของกลุมกิจการในรอบหลายปมีความผันผวน ขาพเจาจึงเห็นวา 

การใชรายไดเปนขอ มูลอางอิงในการกําหนดความมีสาระสําคัญมีความเหมาะสมกับ

กลุมกิจการในรอบปปจจุบันมากกวาการใชกําไรกอนภาษีเงินได  
  

 

ขาพเจาไดตกลงกับคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจาจะรายงานการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่พบระหวางการตรวจสอบของ

ขาพเจา ซ่ึงมีจํานวนเงินที่มากกวา 1.45 ลานบาท 

 

วิธีกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ขาพเจากําหนดขอบเขตการตรวจสอบเพ่ือปฏิบัติงานอยางเพียงพอ เพ่ือใหขาพเจาแสดงความเห็นตองบการเงินรวมของกลุมกิจการ 

โดยขาพเจา พิจารณาถึงโครงสรางของกลุมกิจการ  กระบวนการและการควบคุมทางดานบัญชี และอุตสาหกรรมของกลุมกิจการ 

ที่ดําเนินการอยู 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา ในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุ บัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลา น้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

งบการ เงินรวมโดยรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการและในการแสดงความเห็นของขาพเจา  ทั้งน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็น 

แยกตางหากสําหรับเรื่องเหลาน้ี 

 



  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

1. การประเมินการดอยคาของคาความนิยม 
 

 

 

อางถึ งหมา ยเหตุประกอบงบการ เ งินข อ 4 ประมา ณกา ร 

ทางบัญชีที่สํา คัญ ขอสมมติฐาน และการใช ดุลยพินิจ  และ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 คาความนิยม 
 

ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 เรื่อง การดอยคาของ

สินทรัพย กลุมกิจการตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยม

ที่เกิดจากการรวมธุรกิจเปนประจําทุกป 
 

คาความนิยมของกลุมกิจการ ถูกปนสวนใหแกหนวยสนิทรัพย 

ที่กอใหเกิดเงินสด (cash generating units) ที่กลุมกิจการใชใน

การประเมินคาความนิยมเพ่ือประโยชนในการบริหารภายใน  

ซ่ึงก็คือ โรงพยาบาลแตละแหง โดยคาความนิยมดังกลาว 

มีมูลคาตามบัญชีทั้งสิ้นรวม 1,657 ลานบาท  
 

ผูบริหารไดประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย

ที่กอใหเ กิดเ งินสด โดยพิจารณาจากมูลคาจากการใชดวยการ

คิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และเปรียบเทียบกับ

มูลคาตามบัญชีเ พ่ือพิจารณาวาจําเปนตองต้ังคา เผ่ือการดอยคา

หรือไม  
 

ผลจากการประเมินดังกลาว ผูบริหารไมมีความจําเปนที่จ ะตอง

ต้ังคา เ ผ่ือการดอยคาของคาความนิยม ที่ปนสวนใหหนวย

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดดังกลาวเน่ืองจากมูลคาที่คาดวาจ ะ

ไดรับคืนยังสูงกวามูลคาตามบัญชี 
 

เ น่ืองจากสถานกา รณทางธุร กิจ ในปจ จุ บันมีความผันผวน  

ซ่ึงสงผลกระทบเปนอยางมากตอขอสมมติฐานที่ ใช ทั้งในสวน

ของปจจัยภายนอกและปจจัยภายในเพ่ือการประมาณการ

กระแสเงินสด ผูบริหารไดพิจ ารณาขอสมมติฐานดังกลาวเพ่ือ

การประมาณการกระแสเงินสดที่สะทอนถึงสถานการณปจจุบัน 

ขาพเจาใหความสํา คัญกับเรื่องน้ี เน่ืองจากขอสมมติฐานเหลา น้ี

มีความออนไหวและมีผลกระทบอยางมากตอมูลคาที่คาดวาจ ะ

ไดรับคืน ซ่ึงมีผลกระทบตอผลการประเมินการดอยคาของคา

ความนิยม 
 

 

ขาพเจาไดรับขอ มูล เ ก่ียวกับประมาณการกระแสเ งินสด 

ในอนาคตของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ที่จ ัดทําขึ้น

โดยผูบริหารของกลุมกิจการ และไดทําความเขา ใจ วิธีการ

จัดทําประมาณการดังกลาว  
 

ขาพเจาไดสอบถามผูบริหารในเชิงทดสอบเพ่ือประเมิน

เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของวิธีการและขอสมมติฐานที่ใช

ในการคาดการณของผูบริหารเก่ียวกับอัตราการเติบโต และ

อัตราคิดลดที่ ใชในการ คํานวณที่สอดคลองกับสถานการณ

ทางธุร กิจ ในปจจุ บัน โดยอางอิงจ ากขอมูลที่ เปดเผยตอ

สาธารณะที่มีความสมเหตุสมผล และขอมูลองคประกอบของ

ตนทุนเงินทุนของธุรกิจที่เทียบเคียงกัน (WACC)  
 

ขาพเ จาได ทดสอ บการ คํานวณตัวเ ลขสํา คัญที่ไ ดจ า ก 

การประมาณการตามขอสมมติฐานขางตน เ พ่ือคํานวณ 

มูลคา ที่คา ดวา จ ะได รับคื น แ ละเ ปรียบเทีย บกับมูลค า 

ตามบัญชี 
 

จากวิธีการปฏิบัติงานขางตน ขาพเจาพบวาการประเมินมูลคา 

ที่คาดวาจะไดรับคืนและขอสมมติฐานที่สํา คัญดังกลาวอยูใน

ขอบเขตที่สามารถยอมรับได 

  

   



  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

2. การรวมธุรกิจ - การรับโอนกิจการท้ังหมด 
 

 

อางอิงหมายเหตุประกอบงบการเ งินขอ 24 เรื่อง การรับโอน

กิจการทั้งหมด 

  

ในระหวางปบริษัทยอยของกลุมกิจการไดทําการชําระคาตอบแทน

เพ่ือการเขา ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ลํา พูน 

รวมแพทย จํา กัด ซ่ึงเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน เพ่ือขยายเครือขายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของ

กลุมกิจการใหครอบคลุม และเ พ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแสวงหา

รายไดของกลุมกิจการในอนาคต 

 

ผูบริหารประเมินวารายการ ดังกลาวเปนการรวมธุรกิจตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ  

 

ผลจากรายการ ดังกลาว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

ผูบริหารไดบันทึกมูลคาสินทรัพยสุทธิที่ ไดรับมาตามมูลคา

ยุติธ รรมมูลคารวม 82.91 ลานบาท และคาความนิยมจากการ

ซ้ือธุร กิจจํานวน 13.09 ลานบาท ซ่ึงเปนผลตางระหวางมูลคา

ยุติธ รรมของสินทรัพยสุทธิที่ ไดมาและสิ่งตอบแทนที่ โอนให  

การประเมินมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดเปนสวนหน่ึงของ

การจัดทําการปนสวนราคา ซ้ือ (Purchase Price Allocation)  

ซ่ึงจัดทําโดยผูเช่ียวชาญในการประเมินราคาอิสระ 

 

ขาพเจา ใหความสําคัญในเรื่องน้ี เน่ืองจากการประเมินมูลคา

สินทรัพยสุทธิที่ ไดมาตองอาศัยการใชดุลยพินิจที่สํา คัญของ

ผูบริหารและผูเช่ียวชาญอิสระ ซ่ึงมีผลตอการรับรูสินทรัพยสุทธิ

ที่ไดมาและคาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ นอกจากน้ีมูลคาของ

รายการการ ซ้ือธุร กิจขางตนเปนมูลคาที่ มีสาระสํา คัญตองบ

การเงินของกลุมกิจการ 

 

 

ขาพเจาไดสอบถามผูบริหาร เพ่ือทําความเขาใจหลักเกณฑ 

ที่ใชในการพิจารณาการรับรูร ายการที่เ ก่ียวกับการซ้ือกิจการ

โรงพยาบาล 

 

ขาพเจาไดประเมินการใชดุลยพินิจของผูบริหารและขอมูลที่ใช 

ในการรับรูร ายการ ซ้ือกิจการโรงพยาบาล และเปนไปการ 

ซ้ือธุร กิจตามมาตรฐานรายงานทางการ เงิน ฉบับที่  3 เรื่อง 

การรวมธุรกิจ 

 

ขาพเจาไดอานสัญญาซ้ือขายกิจการโรงพยาบาล และรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ เ ก่ียวของกับการอนุมัติ 

ใหบริษัทยอยเขาทํารายการ นอกจากน้ียังไดปรึกษาผูเช่ียวชาญ

ทางดานบัญชีของผูสอบบัญชีในการวิเคราะหขอ มูลที่ไดรับ 

และขาพเจาพิจารณาวาการรับรูรายการ ซ้ือกิจการเปนไป

ตามหลักเกณฑขางตน 

 

ขาพเจาไดประเมินความนาเ ช่ือถือของรายงานการปนสวน

ราคา ซ้ือที่จ ัดทําโดยผูเ ช่ียวชาญในการประเมินราคาอิสระ 

โดยขาพเจาไดพิจารณาคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และ

ความเปนอิสระของผูเ ช่ียวชาญอิสระ ขาพเจาไดตรวจขอมูล

เก่ียวกับการระบุและการวัดมูลคาสินทรัพยสุทธิที่ ไดมากับ

รายงานการปนสวนราคา ซ้ือ (Purchase Price Allocation) 

รวมถึงทดสอบการคํานวณคาความนิยมการซ้ือธุรกิจ นอกจากน้ี

ขาพเจาไดตรวจรายการจายซ้ือกับใบแจงยอดบัญชีธนาคาร 

 

จากวิธีการทดสอบขางตน ขาพเจาพบวารายการซ้ือกิจการ

โรงพยาบาลแบบการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกลาว มีความ

เหมาะสม และวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ

ตามกระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 

Transfer) ไดถูกบันทึกอยางเหมาะสม 
  

 



  

ขอมูลอ่ืน  
 

กรรมการเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ใน

รายงานของผูสอบบัญชีน้ี  

 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอ มูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเ ช่ือม่ันตอ

ขอมูลอื่น 

 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่ เก่ียวเ น่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการ คือการอานและพิจารณาวา

ขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่ มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ กับความรูที่ ไดรับจากการตรวจสอบของ

ขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป  ขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสํา คัญ ขาพเจาตองสื่อสาร

เรื่องดังกลาวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรับผิดชอบของกรรมการตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา น้ีโดยถูกตองตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการ เงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจ ะเกิดจากการทุจริต

หรือขอผิดพลาด 

 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมกิจการและบริษัท

ในการดําเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเรื่องที่ เก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ

การ ดําเนินงานตอเ น่ืองเวนแตกรรมการมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุมกิจการและบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงาน

ตอเน่ืองตอไปได  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ชวยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมกิจการและบริษัท 



  

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเ พ่ือใหไดความเ ช่ือ ม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเ งินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเ ช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือ ม่ันในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ที่มีอยู ไดเสมอไป ขอ มูลที่ขัดตขอ เท็จ จ ริงอาจ เกิดจากการทุจ รติหรือขอผิดพลาดและถือวา มีสาระสํา คัญเ ม่ือคาดการณอยาง

สมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจ ริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลาน้ี  

 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง

ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความ

เสี่ยงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสํา คัญ ซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจ ะสูงกวาความเสี่ยงที่ เกิดจาก

ขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจ ริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดง

ขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขา ใจ ในระบบการควบคุมภายในที่เ ก่ียวของกับการตรวจสอบ เ พ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือ วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมกิจการและ

บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีก่รรมการใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย

ขอมูลที่เก่ียวของซ่ึงจัดทําขึ้นโดยกรรมการ 

• สรุปเ ก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการ บัญชีสําหรับการ ดําเนินงานตอเน่ืองของกรรมการจากหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ไดรับ และประเมินวามีความไมแนนอนที่มีสาระสํา คัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจ เปนเหตุใหเกิดขอ

สงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมกิจการและบริษัทในการ ดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวา

มีความไมแนนอนที่ มีสาระสํา คัญ  ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา  โดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเ งินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็น

ของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบ

บัญชีของขาพเจา อยางไร ก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจ เปนเหตุใหกลุมกิจการและบริษัทตองหยุดการ

ดําเนินงานตอเน่ือง 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูล

วางบการเงินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตอง

ตามที่ควรหรือไม 

• ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเ งินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุมกิจการเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล และ

การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมกิจการ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

 

 

 

ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตางๆ ที่สําคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของกาตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และขอบกพรองที่ มีนัยสําคัญในระบบกาควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการ

ตรวจสอบของขาพเจา 

 



  

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกคณะกรรมการตรวจสอบวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เ ก่ียวของกับความเปนอิสระและ

ไดสื่อสาร กับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเ ก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

 

 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

 

 

 

 

 
ชาญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 

กรุงเทพมหานคร 

27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

 



  

งบแสดงฐาน ะ การเงิน  

 
 

 

 

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 395,864,506 449,319,453 53,079,771 91,809,673

เงินลงทุนระยะสั้น 8 525,827,195 6,064,020 484,568,615 3,930,213

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัด

ในการเบิกใชที่หมุนเวียน 11 5,000,000 5,445,500 5,000,000 5,000,000

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 9 233,450,311 267,616,530 48,066,031 43,686,717

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน

สวนที่ครบกําหนดในหนึ่งป - สุทธิ - - 1,610,766 -

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 30 - - 1,355,988,644 520,835,901

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น 39,044,440 - 39,044,440 -

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 10 59,120,105 49,571,670 5,058,708 5,891,267

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 12 54,495,093 96,599,034 12,504,764 9,015,726

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,312,801,650 874,616,207 2,004,921,739 680,169,497

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใช 11 2,799,725 12,166,146 - -

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ - - 6,743,766 -

เงินลงทุนในบริษัทรวม 410,724 - - -

เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 - - 7,963,253,540 8,013,253,520

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 330,000 330,000 330,000 330,000

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 15 1,576,376,289 2,719,903,248 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 16 9,896,169,674 8,942,749,880 3,033,818,641 2,679,824,880

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 17 93,977,215 69,632,256 4,631,436 3,676,956

สิทธิการเชา 26,512,846 25,221,690 - -

คาความนิยม 18 1,657,153,409 1,648,636,237 - -

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 19 23,278,149 4,603,891 - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 30,235,735 20,221,638 3,533,695 14,492,200

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _________________________________________  กรรมการ _________________________________________



  

 

งบแสดงฐาน ะการเงิน (ตอ) 

 
 

 

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 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

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20 64,811,684 26,436,869 27,249,664 9,280,120

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20 260,324,773 183,999,549 95,611,054 32,818,378

สวนของตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาวจากบุคคล

ที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 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

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,918,411,137 2,853,437,163 2,663,972,732 2,307,636,494

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 - -

เงินมัดจํารับจากลูกคา 24,479,412 19,193,022 - -

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

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



  

 

 

งบแสดงฐาน ะการเงิน (ตอ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 23

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ จํานวน 3,564,096,272 หุน 

            มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 3,564,096,272 - 3,564,096,272 -

หุนสามัญ จํานวน 3,240,638,433 หุน 

            มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท - 3,240,638,433 - 3,240,638,433

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ จํานวน 3,462,336,820 หุน

มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 1 บาท 3,462,336,820 - 3,462,336,820 -

หุนสามัญ จํานวน 3,240,087,520 หุน

มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 1 บาท - 3,240,087,520 - 3,240,087,520

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 23 5,163,517,392 4,476,767,055 5,163,517,392 4,476,767,055

กําไร(ขาดทุน)สะสม

   จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 44,199,790 44,199,790 44,199,790 44,199,790

   ยังไมไดจัดสรร (626,349,548) (447,622,766) (66,010,368) 187,111,539

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 766,023,166 764,129,669 - -

รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 8,809,727,620 8,077,561,268 8,604,043,634 7,948,165,904

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 901,499,070 764,057,968 - -

รวมสวนของเจาของ 9,711,226,690 8,841,619,236 8,604,043,634 7,948,165,904

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

 
 

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 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)

กําไรขั้นตน 638,871,147 705,484,774 126,617,498 159,234,456

รายไดอื่น 46,889,816 51,144,683 30,703,549 23,846,394

กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายเงินลงทุน

ในบริษัทยอย 13 240,374,977 - (44,999,980) -

กําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม - 82,544,015 - 82,544,015

คาใชจายในการขาย (66,869,959) (60,302,724) (20,484,933) (18,369,695)

คาใชจายในการบริหาร (842,341,023) (725,419,317) (250,914,849) (212,041,805)

คาใชจายอื่น (16,965,342) (16,579,422) - -

ตนทุนทางการเงิน 26 (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)

(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได 28 (2,434,057) (31,211,157) 5,813,836 4,253,397

ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง (155,503,868) (120,448,327) (254,246,805) (35,234,866)

ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก 14 (31,438,891) (32,195,049) - -

ขาดทุนสําหรับป (186,942,759) (152,643,376) (254,246,805) (35,234,866)

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหม

เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงาน 22 4,154,734 4,701,841 1,406,123 2,277,350

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของการวัดมูลคาใหม

ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 28 (830,947) (940,368) (281,225) (455,470)

รวมรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 3,323,787 3,761,473 1,124,898 1,821,880

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี 3,323,787 3,761,473 1,124,898 1,821,880

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (183,618,972) (148,881,903) (253,121,907) (33,412,986)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็(ตอ)  

 
 

  

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบงปนกําไร(ขาดทุน):

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (181,716,809) (173,397,115) (254,246,805) (35,234,866)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (5,225,950) 20,753,739 - -

(186,942,759) (152,643,376) (254,246,805) (35,234,866)

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (178,726,782) (168,727,035) (253,121,907) (33,412,986)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (4,892,190) 19,845,132 - -

(183,618,972) (148,881,903) (253,121,907) (33,412,986)

ขาดทุนตอหุน 29

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (0.056) (0.054) (0.078) (0.011)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระ แสเงินสด 

 

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนกอนภาษีเงินได

จากการดําเนินงานตอเนื่อง  (153,069,811)  (89,237,170)  (260,060,641)  (39,488,263)

จากการดําเนินงานที่ยกเลิก  (31,746,014)  (32,389,681) - -

รวม  (184,815,825)  (121,626,851)  (260,060,641)  (39,488,263)

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 27 472,434,408 421,545,134 96,716,475 76,196,597

คาเผื่อ(กลับรายการ)

- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 14,684,829  (1,739,471) 1,143,996  (309,899)

- สินคาเสื่อมสภาพ  (27,432)  (207,013) - -

ตัดจําหนายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 3,637,475 4,833,954 - 1,520,205

กําไรที่เกิดขึ้นจากการจําหนายหลักทรัพยเพื่อคา 8  (303,431)  (1,393,478)  (129,685)  (28,978)

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา 8  (463,072)  (83)  (451,779) -

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 13  (245,989,546) - 44,999,980 -

กําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม -  (82,544,015) -  (82,544,015)

กําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -  (122,250) - -

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ  (399,337) 1,163,271  (350,379)  (22,250)

ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ 371,326 474,559 270,020 -

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 17,881 - 17,833 -

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 22 44,053,300 18,009,389 4,920,064 2,373,243

รายไดดอกเบี้ย  (1,550,050)  (1,483,917)  (23,501,987)  (8,007,481)

ตนทุนทางการเงิน 26 153,190,151 126,109,180 100,981,926 74,701,628

สวนแบงกําไรสุทธิของบริษัทรวม  (160,724) - - -

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

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

   งานระหวางทําตามสัญญาบริการ - 12,936,775 - -

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 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)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,499,339  (373,529) 617,050 958,456

   จายผลประโยชนของพนักงาน 22  (5,836,046)  (2,096,366)  (131,600)  (563,600)

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  (1,900,522) 1,269,347 13,990,689  (24,173,892)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



  

งบกระ แสเงินสด(ตอ) 

 

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมการดําเนินงาน 396,691,049 239,179,784 5,669,531  (55,275,722)

   จายดอกเบี้ย  (147,354,670)  (106,714,280)  (81,401,759)  (50,462,484)

   จายภาษีเงินได  (59,841,635)  (117,006,320)  (3,969,470)  (7,154,802)

   รับคืนภาษีเงินได 3,524,159 - - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 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)

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใชลดลง 566,421 1,433,895 - -

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3,500,000 - 402,000,000 57,500,000

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - -  (1,253,699,958)  (468,999,963)

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม  (250,000) - - -

เงินสดจายซื้อบริษัทยอย  (96,000,000)  (1,900,000,000) -  (1,900,000,000)

เงินสดจายเพื่อคาใชจายในการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  (7,974,000) - - -

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย 13,000,000 - - -

เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน - - 262,868 -

เงินสดรับจากรายไดดอกเบี้ย 1,565,357 1,441,440 504,736 420,815

เงินสดรับการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย

- สุทธิจากเงินสดในบริษัทยอยที่ขายไป 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) - -

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (1,088,376,406)  (704,177,315)  (381,273,116)  (142,654,466)

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  (46,155,404)  (14,366,347)  (2,101,298)  (1,241,990)

เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา  (1,291,156)  (2,799,050) - -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (400,965,220)  (2,001,298,506)  (1,708,802,491)  (2,412,099,806)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



  

งบกระ แสเงินสด(ตอ) 

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม  (1,500,000)  (4,660,000)  (1,500,000)  (4,160,000)

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,971,669,415 2,189,224,888 1,667,578,669 1,949,128,955

เงินสดจายคืนจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  (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) -

เงินสดจายหนี้สินสัญญาเชาทางการเงิน  (45,930,296)  (12,382,061)  (14,323,083)  (2,404,181)

เงินปนผลจาย  (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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมรายการตอไปนี้

เพื่อวัตถุประสงคของงบกระแสเงินสด :

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 395,864,506 449,319,453 53,079,771 91,809,673

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน -  (7,414,576) - -

395,864,506 441,904,877 53,079,771 91,809,673

รายการที่ไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่สําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

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

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเปนเงินเชื่อ - 373,957 - 373,957

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



  

 



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และการเงินเฉพาะกิจการ 

1 ขอมูลท่ัวไป  

 

บริษัท พริ้นซิเ พิล  แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูตามที่จดทะเบียนดังนี้ 

 

เลขที่ 29 ช้ัน 23 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

นอกจากนี้ บริษัทมีสาขาต้ังอยูเลขที่ 1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และเลขที่ 35/2 หมูที่ 12 

ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมกิจการ”) คือ ประกอบกิจการโรงพยาบาล ใหบริการที่พักอาศัย ใหเชาอาคาร

สํานักงาน พัฒนาและใหเชาอสังหาริมทรัพย และใหบริการติดต้ังระบบสารสนเทศ  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงในสกุลเงินบาทดวยหนวยพันบาท เวนแตไดระบุเปนอยางอื่น 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

 

2 นโยบายการบัญช ี  

 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังตอไปนี้ 

 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และขอกําหนดภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงนิ 

ยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 

 

การจัดทํางบการ เงินใหสอดคลอง กับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหใชประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

และการใชดุลยพินิจของผูบริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมกิจการไปถือปฏิบั ติ กลุมกิจการเปดเผย

เรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหารหรือรายการที่มีความซับซอน และรายการเก่ียวกับขอสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสาํคัญ

ตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี

เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

  



2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเ ร่ิม 

ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

ก) มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา (TFRS 15) 

 

กลุมกิจการไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคามาถือปฏบิติัต้ังแตวันที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใชวิธีรับรูผลกระทบสะสมจากการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนรายการ

ปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวด (Modified retrospective) และไมปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบ กลุมกิจการไดใชวิธีปฏิบั ติ

ที่ผอนปรนสําหรับสัญญาที่เสร็จสมบูรณแลวและสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 15 อยางไร ก็ตาม การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่ 15 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่น ซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาถือปฏิบัติ ไมมีผลกระทบตอวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุมกิจการ

ที่เปนสาระสําคัญ 

 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบั ติมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอนโยบายการบัญชีของ 

กลุมกิจการในเรื่องดังตอไปนี้ 

 

การบัญชีสําหรับสัญญาใหบริการทางการแพทยที่มีหลายองคประกอบ 

 

สําหรับสัญญาที่มีหลายองคประกอบ เชน โปรแกรมตรวจสุขภาพพรอมบัตรสมาชิกและบัตรกํานัล ที่กลุมกิจการจะตอง

ใหบริการหลายประเภท กลุมกิจการตองแยกเปนแตละภาระที่ตองปฏิบัติที่แยกตางหากจากกัน และตองปนสวนราคาของ

รายการของสัญญาดังกลาวไปยังแตละภาระที่ตองปฏิบัติตามสัดสวนของราคาขายแบบเอกเทศ หรือประมาณการราคา

ขายแบบเอกเทศ และกลุมกิจการจะรับรูรายไดของแตละภาระที่ตองปฏิบัติแยกตางหากจากกันเม่ือลูกคาใชสิทธิและ 

กลุมกิจการไดปฏิบัติตามภาระนั้นแลว หรือเม่ือสิทธินั้นหมดอายุ เวนแตราคาที่ปนสวนใหกับบัตรสมาชิก กลุมกิจการ 

จะรับรูรายไดดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุของบัตรสมาชิก 

 

ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ไดปรับปรุงเพ่ืออธิบายใหชัดเจนขึ้นเก่ียวกับการโอนจากหรือโอนมาเปนอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุน จะทําไดก็ตอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยซึ่งตอง มีหลักฐานการเปลี่ยนแปลง 

การใชงานสนับสนุน โดยการเปลี่ยนแปลงการใชงานจะเกิดขึ้นเม่ืออสังหาริมทรัพยนั้นเขานิยามหรือสิ้นสุดการเปนไปตาม

นิยามของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน การเปลี่ยนแปลงความต้ังใจของฝายบริหาร เพียงอยางเดียวไมไดใหหลักฐาน

เพียงพอที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการใชงาน 

  



2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญช ี

ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

กลุมกิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรบัปรงุ ซึง่ยงัไมมีผลบงัคับใชในรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

ก) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่เก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงิน ไดแก 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7  เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9  เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน 

        หนวยงานตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินกลุมนี้กลาวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลคาและ

การตัดรายการสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การดอยคาของสินทรัพยทางการ เงิน การบัญชีปองกัน

ความเสี่ยง การแสดงรายการ และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา 
 

มาตรฐานการรายงานทางการ เงินฉบับที่  16 เรื่อง สัญญาเชา  สงผลใหกลุมกิจการในฐานะผู เชารับรูสัญญาเชา 

เกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไมตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาเชาการเงินอีกตอไป 

กลุมกิจการตองรับรูสินทรัพยสิทธิการใช และหนี้สินตามสัญญาเชา เวนแตเปนสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชา 

ซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า  
 

กลุมกิจการไมไดนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่ง มี

ผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช ผูบริหารของกลุมกิจการอยูในระหวางการทบทวน

และคํานวณผลกระทบที่มีตอกําไรสะสมตนงวด 
 

2.3 การบัญชีสําหรับงบการเงินรวม 

 

ก) บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยหมายถึง กิจการทั้งหมดที่กลุมกิจการ มีอํานาจควบคุม กลุมกิจการมีอํานาจควบคุมเม่ือกลุมกิจการรับหรือ 

มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับผูไดรับการลงทุน และสามารถใชอํานาจเหนือผูไดรับการลงทุนเพ่ือให

ไดผลตอบแทนผันแปร กลุมกิจการรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมต้ังแต วันที่กลุมกิจการมีอํานาจ 

ในการควบคุมบริษัทยอย จนถึงวันที่กลุมกิจการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอยนั้น  
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึกดวยวิธีราคาทุน โดยตนทุนทางตรงที่เก่ียวกับการซื้อเงินลงทนุ

จะถูกรับรูเปนสวนหนึ่งของตนทุนเริ่มแรกของเงินลงทุน 

  



ข) บริษัทรวม 

 

บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมกิจการมีอิทธิพลอยาง เปนสาระสําคัญ แตไม ถึงกับมีอํานาจควบคุมหรือมีการควบคุมรวม  

เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูโดยใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกดวยวิธีราคาทุน 

 

ค) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 

กลุมกิจการรับรูเงินลงทุนเม่ือเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งประกอบดวยเงินที่จายซื้อรวมกับตนทุนทางตรงของเงินลงทุน 

 

กลุมกิจการจะรับรูมูลคาภายหลัง วันที่ไดมาของเงินลงทุนในบริษัทรวมดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของ ผูไดรับ 

การลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียอยูในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลีย่นแปลง

ภายหลังการไดมาดังกลาวขางตนจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน 

 

เม่ือสวนแบงขาดทุนของกลุมกิจการในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมกิจการในบรษัิทรวม

นั้นซึ่งรวมถึงสวนไดเสียระยะยาวอื่น กลุมกิจการจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนที่เกินกวาสวนไดเสียในบริษัทรวมนั้น เวนแต

กลุมกิจการมีภาระผูกพันหรือไดจายเงินเพ่ือชําระภาระผูกพันแทนบริษัทรวม 

 

ง) การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือครองกิจการ 

 

ในกรณีที่กลุมกิจการยังคงมีอํานาจควบคุมบริษัทยอย กลุมกิจการปฏิบั ติตอรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

เชนเดียวกันกับรายการกับผูเปนเจาของของกลุมกิจการ ผลตางระหวางราคาจายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง

สัดสวนในบริษัทยอย กับราคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ลดลงหรือเพ่ิมขึ้นตามสดัสวนทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

จะถูกรับรูในสวนของเจาของ 

 

ถาสัดสวนการถือครองในบริษัทรวมลดลง แตกลุมกิจการยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ  กําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึก

ไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะสวนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนจากการลดสัดสวน

การถือครองในบริษัทรวมและการรวมคาจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุน 

 

เม่ือกลุมกิจการสูญเสียอํานาจควบคุมหรือการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนที่เหลืออยูจะถูกวัด

มูลคาใหมดวยมูลคายุติธรรม สวนตางที่เกิดขึ้นจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุ ติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเปน

มูลคาเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะ จัดประ เภทใหมตามสัดสวนการ ถือครองที่เหลืออยูเปนเงินลงทุน 

ในบริษัทรวม, การรวมคา หรือ สินทรัพยทางการเงิน 

 

จ) รายการระหวางกันในงบการเงินรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลือ และ กําไรที่ยัง ไมเกิดขึ้นจริงระหวาง กันในกลุมกิจการจะถูกตัดออก กําไรที่ยัง ไมเกิดขึ้นจริง 

ในรายการระหวางกลุมกิจการกับบริษัทรวมจะ ถูกตัดออกตามสัดสวนที่กลุมกิจการ มีสวนไดเสียในบริษัทรวม ขาดทุนที่ 

ยังไมเกิดขึ้นจริงในรายการระหวางกลุมกิจการจะ ถูกตัดออกเชนเดียวกัน ยกเวนรายการนั้นจะ มีหลักฐานวาเกิดจาก 

การดอยคาของสินทรัพยที่โอน 

  



2.4 การรวมธุรกิจ 

 

กลุมกิจการถือปฏิบัติตามวิธีซื้อสําหรับการรวมธุรกิจที่ไมใชการรวมธุร กิจภายใตการควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนที่โอนให

สําหรับการซื้อธุรกิจประกอบดวย 

 

- มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่โอนไป 

- หนี้สินที่กอขึ้นเพ่ือจายชําระใหแกเจาของเดิม 

- สวนไดเสียในสวนของเจาของที่ออกโดยกลุมกิจการ 

 

สินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมา หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ 

 

ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง กลุมกิจการมีทางเลือกที่จะวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม 

หรือดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของผูถูกซื้อ 

 

ผลรวมของ มูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนใหและมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ  ในจํานวนที่ เกินกวามูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมา ตองรับรูเปนคาความนิยม แตหากนอยกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได 

ที่ไดมา จะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังกําไรหรือขาดทุน 

 

ตนทุนทางตรงที่เก่ียวกับการซื้อธุรกิจ 

 

ตนทุนที่เก่ียวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายและ/หรือไดรับ 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายและ/หรือไดรับที่รับรูไวเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน จะรับรู

ในกําไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งจัดประเภทเปนสวนของเจาของจะไมมีการวัดมูลคาใหม 

 

การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 

กลุมกิจการรับรูรายการการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยรับรูสินทรัพยและหนี้สินของกิจการที่ถูกนํามารวมดวย

มูลคาตามบัญชีของ กิจการที่ ถูกนํามารวม ตามมูลคาที่แสดงอยูในงบการ เงินรวมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุดที่ตอง จัดทํา 

งบการเงินรวม โดยกลุมกิจการตองปรับปรุงรายการเสมือนวาการรวมธุรกิจไดเกิดขึ้นต้ังแตวันตนงวดในงบการเงินงวดกอนที่

นํามาเปรียบเทียบ หรอืต้ังแตวันที่กิจการดังกลาวอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมกิจการ (หากเกิดขึ้นหลังจากวันตนงวด

ของงบการเงินเปรียบเทียบ) 

 

ตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลรวมของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ ใหไป หนี้สินที่เกิดขึ้นหรือรับมา

และตราสารทุนที่ออกโดยผูซื้อ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพ่ือใหไดมาซึ่งการควบคุม 

 

สวนตางระหวางตนทุนของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสียของ ผูซื้อในมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ 

ถูกนํามารวม แสดงเปนรายการ “สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” ในสวนของเจาของ โดยกลุมกิจการ

จะตัดรายการนี้ออกเม่ือขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกําไรสะสม 

  



2.5 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 

ก) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการและเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงนิ

ของกิจการและกลุมกิจการ 

 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคา เปนสกุลเงินที่ใชในการ ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

รายการ หรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลคาใหม  

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคา

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการรับรูรายการ กําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม เปน ตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบของ

อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู ไวใน กําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นดวย ในทางตรงขามการรับรู

กําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไร

หรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนดวย 

 

2.6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 

 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทา เงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม  

เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา และเงินเบิกเกินบัญชี 

 

เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

2.7 ลูกหน้ีการคา 

 

ลูกหนี้การคาแสดงถึงจํานวนเงินที่ลูกคาจะตองชําระสําหรับการขายสินคาและการใหบริการตามปกติธุรกิจ  

 

กลุมกิจการรับรูลูกหนี้การคาเม่ือเริ่มแรกดวยจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับชําระ ในกรณีที่ มี

สวนประกอบดานการจัดหาเงินที่ มีนัยสํา คัญจะรับรูดวยมูลคาปจจุบันของสิ่งตอบแทน และ วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุน 

หักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

  



2.8 สินคาคงเหลือ 

 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 

ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนของสินคาคง เหลือประกอบดวยดวยราคาซื้อและคาใชจาย 

ที่เก่ียวของโดยตรงกับการซื้อ หักดวยสวนลดที่เก่ียวของทั้งหมด มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายได

ของธุรกิจหักดวยคาใชจายในการขาย กลุมกิจการบันทึกบัญชีคา เผ่ือการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ

เทาที่จําเปน 

 

2.9 เงินลงทุนในตราสารทุน 

 

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม รับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรม

ของสิ่งตอบแทนที่ใหไปเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งคาใชจายทางตรงอื่นๆ 

 

เงินลงทุนเพ่ือคา 

 

เงินลงทุน เพ่ือคาวัดมูลคาในเวลาภายหลังดวยมูลคายุ ติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเ กิดขึ้นจริงของ เงินลงทุน 

เพ่ือคารับรูในกําไรหรือขาดทุน ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตาม

บัญชีของเงินลงทุนนั้น จะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน 

 

เงินลงทุนทั่วไป 

 

เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา 

 

2.10 สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยท่ีจะจําหนาย) ท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่จะจําหนาย) จะถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายเม่ือมูลคาตามบัญชีที่จะ

ไดรับ คืนสวนใหญมาจากการขาย และการขายนั้น มีความเปนไปไดคอนขางแนในระ ดับสูงมาก สินทรัพยไมหมุนเวียน  

(หรือกลุมสินทรัพยที่จะจําหนาย) นั้นจะวัดมูลคาดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 

 

กลุมกิจการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการปรับลดมูลคาของสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่จะจําหนาย) เ พ่ือให

เทากับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย กําไรจากการเพ่ิมขึ้นในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยจะรับรูได 

ไมเกินผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมที่เคยรับรู  

 

กลุมกิจการจะไมคิดคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่จะจําหนาย) ที่ถือไวเพ่ือขาย 

 

การดําเนินงานที่ยกเลิกประกอบดวยองคประกอบของ กิจการที่ยกเลิกที่ไดถูกจําหนายออกไปหรือไดถูกจัดประเภทไวเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย และถือเปนสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรแยกตางหากหรือเปนสวนหนึ่งของแผนรวม

ที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตรหรือเปนบริษัทยอยที่ซื้อมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขายตอ โดยกลุมกิจการ

จะนําเสนอผลประกอบการของการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเปนรายการแยกตางหาก 

  



2.11 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของกลุมกิจการสวนใหญคือที่ดินและอาคารสํานักงานใหเชา ซึ่งกลุมกิจการถือไวเพ่ือหาประโยชน

จากรายไดคาเชาในระยะยาว หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลคาของสินทรัพย และไมไดมีไวใชงานโดยกิจการในกลุมกิจการ 
 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรับรูรายการเริ่มแรกดวยราคาทุน รวมถึงตนทุนในการทํารายการและตนทุนในการกูยืม 
 

หลังจากการรับรู เม่ือเริ่มแรก อสังหาริมทรัพยเ พ่ือการลงทุนจะบันทึกดวยวิธีราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคา เผ่ือ 

ผลขาดทุนจากการดอยคา 
 

ที่ดินไมมีการหักคาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอื่นๆ จะคํานวณตามวิธีเสนตรง เ พ่ือที่ปนสวน

ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการใหประโยชนดังนี้ 
 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 ป 
 

2.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณทั้งหมดวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ตนทุน

เริ่มแรกจะรวมตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการซื้อสินทรัพยนั้น 
 

ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย เม่ือตนทุนนั้นคาดวาจะกอใหเ กิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคต มูลคาตามบัญชีของช้ินสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป 
 

คาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกําไรขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ที่ดินไมมีการคิดคาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาของสินทรัพยอื่นคํานวณโดยใชวิธีเสนตรง เพ่ือลดราคาทุนตลอดอายุการใหประโยชน

ที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ 
 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 5 - 40 ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณสํานักงาน 3 - 5 ป 

อุปกรณทางการแพทย 3 - 10 ป 

ยานพาหนะ 5 ป 
 

ลินิน เครื่องเคลือบ เครื่องแกวและเครื่องเงิน และเครื่องใชบางชนิดที่ใชในการดําเนินกิจการอาคารที่พักอาศัยใหเชา บันทึกเปน

มูลคาของสินทรัพยดวยมูลคาที่ซื้อมา ใน จํานวนเทาที่จําเปนสําหรับการ ดําเนินกิจการโดยปกติ โดยถือเปน มูลคาหลักของ

สินทรัพยนี้โดยไมคิดคาเสื่อมราคา การซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือเปลี่ยนหรือทดแทนของเดิมในภายหลัง บันทึกเปนคาใชจายประจํางวด 
 

กลุมกิจการไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยใหเหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 
 

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจาก 

การจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และแสดงในกําไรหรือขาดทุน 

  



2.13 คาความนิยม 

 

กลุมกิจการจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณหรือสถานการณที่บงช้ีวา 

คาความนิยมอาจจะดอยคา โดยคาความนิยมจะแสดงดวยราคาทุนหักการดอยคาสะสม 

 

เพ่ือ วัตถุประสงคของการทดสอบการดอยคา คาความนิยมจะถูกปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเ กิดเงินสดหรือกลุม 

ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเ กิดเงินสดที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากการรวมธุร กิจที่กอใหเ กิดคาความนิยมดังกลาวขึ้น  

โดยหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดหรือกลุมของหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดนั้นจะตองเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่กลุมกิจการ 

ที่ใชในการประเมินคาความนิยมเพ่ือประโยชนในการบริหารภายในกิจการ 

 

2.14 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ซื้อมาจะถูกบันทึกดวยราคาทุน และจะถูกตัดจําหนายตลอดอายุประมาณการใหประโยชน

ภายในระยะเวลา 3 - 10 ป 

 

2.15 การดอยคาของสินทรัพย 

 

กลุมกิจการจะทดสอบการดอยคาเม่ือมีเหตุการณหรือสถานการณที่บงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจมีการดอยคา รายการขาดทนุจาก

การดอยคาจะรับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง 

จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนายและมูลคาจากการใช  

 

เม่ือมีเหตุใหเช่ือวาสาเหตุที่ทําใหเกิดการดอยคาในอดีตไดหมดไป กลุมกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากดอยคาสําหรับสินทรัพยอื่น  ๆ

ที่ไมใชคาความนิยม 

 

2.16 สัญญาเชาระยะยาว 

 

สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา 

 

เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใช

วิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 

 

ในการรับรูเม่ือเริ่มแรกของสัญญาเชาทางการเงินจะบันทึกดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ

จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและ

คาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคาง โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชา 

จะบันทึกหักจากคาใชจายทางการเงิน คาใชจายทางการเงินจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา 

 

  



สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูใหเชา 

 

สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่จายตาม

สัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหนี้ที่ยัง ไมไดคิดลดกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรูเปนรายไดทางการเงิน

โดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยูในการวัดมูลคาลูกหนี้สญัญาเชา

ทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรูโดยลดจากรายไดตลอดอายุของสัญญาเชา 

 

รายไดคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดจายใหแกผูเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา 

 

2.17 เงินกูยืม 

 

เงินกูยืมรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการ จัดทํารายการที่เกิดขึ้น  เงินกูยืมวัดมูลคา

ภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย 

 

คาธรรมเนียมที่จายไปเพ่ือใหไดเงินกูยืมมาจะรับรูเปนคาธรรมเนียมรอการรับรูจนกระทั่งมีการถอนเงิน ซึ่งจะนําไปรวมคํานวณ

ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  หากมีความเปนไปไดที่จะไมถอนเงิน คาธรรมเนียมนี้จะรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนาและ 

ตัดจําหนายตามระยะเวลาของวงเงินกูที่เก่ียวของ 

 

กลุมกิจการจะ ตัดรายการเงิน กูยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือภาระ ผูกพันตามสัญญานั้นไดมีการปฏิบัติตามแลว  

หรือไดถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่สิ้นสุดลงหรือที่ไดโอนใหกับกิจการอื่น 

และสิ่งตอบแทนที่จายซึ่งรวมถึงสินทรัพยที่ไมใช เงินสดที่โอนไปหรือหนี้สินที่รับมา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน เปนสวนหนึ่ง

ของตนทุนทางการเงิน 

 

เงินกูยืมจัดประ เภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเม่ือกลุมกิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเปน เวลา 

ไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.18 ตนทุนการกูยืม 

 

ตนทุนการกูยืมของเงินกูยืมที่กูมาโดยทั่วไปและที่กูมาเปนการเฉพาะที่เก่ียวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิต

สินทรัพยที่เขาเงื่อนไข (สินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการทําใหพรอมใชหรือพรอมขาย) ตองนํามารวมเปนสวนหนึ่งของ

ราคาทุนของสินทรัพย หักดวยรายไดจากการลงทุนที่เ กิดจากการนํา เงิน กูยืมที่ กูมาโดยเฉพาะ การรวมตนทุนการกูยืมเปน

ราคาทุนของสินทรัพยตองสิ้นสุดลงเม่ือการดําเนินการที่จําเปนในการ เตรียมสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขใหอยูในสภาพพรอมที่จะ

ใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง  

 

ตนทุนการกูยืมอื่นๆ รับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น 

 

2.19 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะรับรู 

ในงบกําไรขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับรายการที่รับรู ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  หรือรายการที่รับรูโดยตรง

ไปยังสวนของเจาของ 

  



ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะ มี 

ผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่ร ายงาน  ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวดๆ  

ในกรณีที่การนํากฎหมายภาษีไปปฏิบั ติขึ้นอยู กับการ ตีความ กลุมกิจการจะต้ังประมาณการคาใชจายภาษีที่ เหมาะสมจาก

จํานวนที่คาดวาจะตองจายชําระแกหนวยงานจัดเก็บภาษี 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดรอการ ตัดบัญชีรับรูเม่ือเ กิดผลตางช่ัวคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู

ในงบการเงิน อยางไรก็ตาม กลุมกิจการจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลตางช่ัวคราวที่เกิดจากเหตุการณตอไปนี้ 
 

- การรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เ กิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และไมมีผลกระทบตอ

กําไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี  

- ผลตางช่ัวคราวของ เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคาที่กลุมกิจการสามารถควบคุมจังหวะ

เวลาของการกลับรายการผลตางช่ัวคราวและการกลับรายการผลตางช่ัวคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดขึ้น

ภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษีที่ มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบ

ระยะเวลาที่ร ายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเม่ือสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่ เก่ียวของไดใชประโยชน 

หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําจํานวน

ผลตางช่ัวคราวนั้นมาใชประโยชน  
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการ ตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และทั้งสินทรัพยภาษี 

เงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการ ตัดบัญชีเ ก่ียวของ กับภาษีเงินไดที่ประ เมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษี

หนวยงานเดียวกันซึ่งต้ังใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ 
 

2.20 ผลประโยชนพนักงาน 

 

ก) ผลประโยชนพนักงานระยะสั้น 
 

ผลประโยชนพนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลา

บัญชี เชน คาจาง เงินเดือน  ลาประ จําปและลาปวยที่ มีการจายคาแรง  โบนัส และคารักษาพยาบาล  ของพนักงาน

ปจจุบันที่รับรูตามชวงเวลาการใหบริการของพนักงานไปจนถึง วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุมกิจการจะบันทึก

หนี้สินดวยจํานวนที่คาดวาจะตองจาย 
 

ข) โครงการสมทบเงิน 
 

กลุมกิจการจะจายสมทบใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กลุมกิจการไมมีภาระ ผูกพันที่ตองจายชําระเ พ่ิมเติมเ ม่ือได

จายเงินสมทบแลว เงินสมทบจะถูกรับรูเปนคาใชจายผลประโยชนพนักงานเม่ือถึงกําหนดชําระ  

  



ค) ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 

 

โครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุกําหนดจํานวนเงินผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับเม่ือเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู

กับปจจัยหลายประการ เชน อาย ุจํานวนปที่ใหบริการ และคาตอบแทนเม่ือเกษียณอายุ 

 

ภาระผูกพันผลประโยชนนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระ ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 

ซึ่งมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนจะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจายในอนาคต โดยใชอตัราผลตอบแทน

ในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกําหนดของ

พันธบัตรใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 

 

กําไรและขาดทุนจากการ วัดมูลคาใหมจะรับรูในสวนของเจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น  และ

รวมอยูในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ 

 

ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

 

2.21 ประมาณการหน้ีสิน 

 

กลุมกิจการ มีภาระ ผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่ จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต 

ซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการ

จํานวนที่ตองจายได 

 

กลุมกิจการจะวัดมูลคาของจํานวนประมาณการหนี้สินโดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามาจายชําระภาระผูกพัน 

การเพ่ิมขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลา จะรับรูเปนดอกเบี้ยจาย 

 

2.22 ทุนเรือนหุน 

 

หุนสามัญกิจการสามารถกําหนดการจายเงินปนผลไดอยางอิสระจะจัดประเภทไวเปนสวนของเจาของ  

 

ตนทุนสวนเพ่ิมที่เก่ียวของกับการออกหุนใหมหรือการออกสิทธิในการซื้อหุนซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเปนยอดหักในสวนของ

เจาของ 

 

2.23 สํารองตามกฏหมาย 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

หลงัจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา มี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ 

ไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

  



2.24 การรับรูรายได 

 

รายไดหลักรวมถึงรายไดที่เ กิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายไดอื่นๆ ที่กลุมกิจการไดรับจากการใหบริการ

ในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ 

 

กลุมกิจการรับรูรายไดสุทธิจากภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งกลุมกิจการจะรับรูรายไดเม่ือคาดวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับ

ชําระเม่ือสงมอบสินคาหรือใหบริการ 

 

สําหรับสัญญาที่มีหลายองคประกอบที่กลุมกิจการจะตองสงมอบสินคาหรือใหบริการหลายประเภท กลุมกิจการตองแยกเปน 

แตละภาระที่ตองปฏิบั ติที่แยกตางหากจากกัน และตองปนสวนราคาของรายการของสัญญาดังกลาวไปยังแตละภาระที่ตอง

ปฏิบั ติตามสัดสวนของราคาขายแบบเอกเทศ หรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ และกลุมกิจการจะรับรูรายไดของ 

แตละภาระที่ตองปฏิบัติแยกตางหากจากกันเม่ือกลุมกิจการไดปฏิบัติตามภาระนั้นแลว 

 

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล 

 

รายไดจากกิจการโรงพยาบาลประกอบดวย คารักษาพยาบาล คาหองพัก และคายา ซึ่งเปนจํานวนเงินสุทธิจากสวนลด โดยจะ

รับรูเม่ือไดใหบริการหรือเม่ือไดสงมอบยาแลว 

 

รายไดจากใหบริการ 

 

รายไดจากกิจการอาคารที่พักอาศัยใหเชาและกิจการบริหารอาคารสํานักงานรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง รายไดทีร่บัรูไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

 

รายไดจากการใหบริการติดต้ังระบบสารสนเทศรับรูเปนรายไดตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ

คํานวณจากตนทุนที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปจจุบันเทียบเปนสัดสวนกับประมาณการตนทุนทั้งสิ้นที่คาดวาจะใชสําหรับแตละโครงการ 

โดยจะต้ังสํารองคาเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการติดต้ังระบบสารสนเทศทั้งจํานวนเม่ือทราบวาโครงการติดต้ังระบบสารสนเทศ

นั้นจะประสบผลขาดทุน  

 

รายไดจากการใหเชา 

 

รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรับรูในงบกําไรขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

 

รายไดอื่น 

 

รายไดดอกเบี้ยและรายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ  

 

สินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

 

กลุมกิจการรับรูสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเม่ือกลุมกิจการรับรูรายไดจากการปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติตามสัญญา กอนทีจ่ะรบั

ชําระหรือถึงกําหนดชําระตามสัญญา 

  



กลุมกิจการรับรูหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเม่ือไดรับชําระจากลูกคาหรือถึงกําหนดชําระตามสัญญากอนที่กลุมกิจการจะปฏิบัติตาม

ภาระที่ตองปฏิบัติ 

 

กลุมกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพยที่เกิดจากสัญญานั้นๆ ในแตละสัญญาที่ทํากับ

ลูกคา 

 

2.25 การจายเงินปนผล 

 

เงินปนผลที่จายไปยัง ผู ถือหุนของกลุมกิจการจะรับรู ในดานหนี้สิน ในงบการเงินของกลุมกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี 

ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล เงินปนผลระหวางกาลจะรับรูเม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท 

 

2.26 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 

สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน 

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือ คณะกรรมการบริษัทที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

 

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 

 

3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 

 

กลุมกิจการ มีความเสี่ยงทางการ เงินที่หลากหลายซึ่งไดแก ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

ความเสี่ยงดานมูลคายุติธรรม และความเสี่ยงดานราคา) ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ และความเสี่ยงดานสภาพคลอง แผนการ

จัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุมกิจการ จึงมุง เนนความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทําให

เสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมกิจการใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได  

 

การ จัดการความเสี่ยงดําเนินงานโดยฝายจัดการ  ซึ่ง เปนไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการจะ 

ช้ีประเด็น ประเมิน และปองกันความเสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายใน

กลุมกิจการ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะ กําหนดหลักการโดยภาพรวมเพ่ือ จัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เก่ียวของ 

ไวเปนลายลักษณอักษรรวมถึงนโยบายสําหรับความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง  เชน  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ และความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

กลุมกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากกลุมกิจการมีเจาหนี้บางสวนเปนสกุลเงิน

ตางประเทศ อยางไรก็ตาม กลุมกิจการเช่ือวาในสถานการณปจจุบันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศจะ

ไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตอผลการดําเนินงานของกลุมกิจการ กลุมกิจการจึงไมไดใชตราสารอนุพันธทางการเงิน

เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว 

  



3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  
 

กลุมกิจการมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่เ กิดจากเงิน เบิกเกินบัญชี เงิน กูยืมจากสถาบันการเงินโดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัว นอกจากนี้กลุมกิจการมีเงินใหกูยืมและ เงินกูยืมจากกิจการทีเ่ก่ียวของกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่  

ทั้งนี้กลุมกิจการไมไดปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
  

3.1.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 
 

กลุมกิจการไมมีความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ เนื่องจากกลุมกิจการมีลูกคา จํานวนมากและอยูในกลุมธุรกิจที่ตางกัน 

นอกจากนี้กลุมกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเพ่ือทําใหเช่ือม่ันไดวาไดขายสินคาและใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติสินเช่ือ

อยูในระดับที่เหมาะสม กลุมกิจการไมมีความเสี่ยงที่มีนัยสํา คัญกับสถาบันการเงินเนื่องจากกลุมกิจการฝากเงินสดไวกับ

สถาบันการเงินที่นาเช่ือถือ กลุมกิจการไมมีความเสี่ยงดานการใหสินเช่ืออื่น นอกเหนือจากจํานวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

ที่ไดบันทึกในงบการเงินแลว ซึ่งประเมินจากประสบการณการชําระเงินในอดีตและปจจัยอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 
 

3.1.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
 

จํานวนเงินสดทีมี่อยาง เพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ มีตลาดรองรับยอมแสดงถึงการ จัดการความเสี่ยงของ

สภาพคลองอยางรอบคอบ ความสามารถในการหาแหลงเงินทุนแสดงใหเห็นไดจากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวก 

ในการกูยืมที่ไดมีการตกลงไวแลวอยางเพียงพอ สวนงานบริหารเงินของกลุมกิจการไดต้ังเปาหมายวาจะใชความยืดหยุน

ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวง เงินสินเ ช่ือที่ตกลงไวให เ พียงพอที่จะหามาไดเนื่องจากลักษณะของธุร กิจ 

ที่เปนฐานของกลุมกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได 
 

3.2 มูลคายุติธรรม 
 

ตารางตอไปนี้แสดงสินทรัพยทางการเงินที่ วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แตไมรวมถึงกรณีที่ มูลคายุติธรรมใกลเคียงกับราคา 

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 
         

สินทรัพย         

สินทรัพยทางการเงินท่ีรับรูมูลคา 

   ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

        

   หลักทรัพยเพ่ือคา (หมายเหตุ 8) 519,600 8 - - - - 519,600 8 

 

 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 
         

สินทรัพย         

สินทรัพยทางการเงินท่ีรับรูมูลคา 

   ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

        

   หลักทรัพยเพ่ือคา (หมายเหตุ 8) 480,582 - - - - - 480,582 - 

 

 



การโอนระหวางระดับของช้ันมูลคายุติธรรม 

 

ไมมีรายการโอนระหวางระดับลําดับช้ันมูลคายุติธรรมในระหวางป 

 

ขั้นตอนการประเมินมูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินในระดับ 1 คํานวณจาก มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน โดยอางอิงจากบริษัทจัดการ 

การลงทุน (Asset management company) 

 

4 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ 

 

การประมาณการขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพ้ืนฐานของประสบการณในอดีต

และปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เช่ือวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น 

 

การดอยคาของคาความนิยม 

 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลคาจากการใช การคํานวณนี้ใชประมาณการ

กระแสเงินสดซึ่งอางอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูบริหาร 

 

กระแสเงินสดหลังจากปที่ 5 ใชประมาณการของอัตราการ เติบโตดังกลาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 อัตราการ เติบโต

ระยะยาวดังกลาวไมเกินอัตราการเติบโตระยะยาว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นดําเนินงานอยู 

 

ภาระผูกพันผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 

 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุขึ้นอยูกับขอสมมติฐานหลายขอ ขอสมมติฐานที่ ใชและผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงที่เปนไปไดของขอสมมติฐานไดเปดเผยขอมูลอยูในหมายเหตุ 22 

 

5 การจัดการเงินทุน 

 

วัตถุประสงคของกลุมกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเ พ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ 

กลุมกิจการเพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่ มีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม

เพ่ือลดตนทุนของเงินทุน 

 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน  กลุมกิจการอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผู ถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน  

การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหนี้สิน 

 

 



 

6 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

คณะกรรมการบริหารที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธของกลุมกิจการระบุสวนงานที่รายงานของธุรกิจเพ่ือใชในการวัดผลการดําเนินงานของกลุมกิจการ โดยจําแนกตามสายผลิตภัณฑ ดังนี้ 
 

  ธุรกิจพัฒนาและใหเชา  การตัดบัญชีรายการ  

 ธุรกิจโรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย ธุรกิจอ่ืน ๆ ระหวางกัน 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 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

รายไดจากการขายและใหบริการ           

ลูกคาภายนอก 2,296.2 2,084.6 575.3 574.2 - - - - 2,871.5 2,658.8 

ระหวางสวนงาน 126.8 84.7 57.8 62.0 - - (184.6) (146.7) - - 
รวม 2,423.0 2,169.3 633.1 636.2 - - (184.6) (146.7) 2,871.5 2,658.8 
           

ประเภทของการรับรูรายได           
ณ จุดใดจุดหน่ึง 2,126.7 1,882.4 42.3 43.0 - - (3.8) (2.4) 2,165.2 1,923.0 

ตลอดชวงระยะเวลา 296.3 286.9 590.8 593.2 - - (180.8) (144.3) 706.3 735.8 

รวมรายได 2,423.0 2,169.3 633.1 636.2 - - (184.6) (146.7) 2,871.5 2,658.8 
           

กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน 434.5 595.5 284.4 291.1 - - (80.0) (181.1) 638.9 705.5 

คาใชจายในการขายและบริหาร (689.1) (629.9) (264.4) (1,533.0) (0.2) (0.2) 44.5 1,377.4 (909.2) (785.7) 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (345.8) 36.2 (132.6) (1,195.0) (0.2) (0.2) 325.5 1,069.8 (153.1) (89.2) 

(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได (11.2) (19.2) (6.5) (21.1) - - 15.3 9.1 (2.4) (31.2) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปสําหรับการดําเนินงานตอเน่ือง (357.0) 17.0 (139.1) (1,216.1) (0.2) (0.2) 340.8 1,078.9 (155.5) (120.4) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปสําหรับการดําเนินงานท่ียกเลิก  - - - - 34.7 (38.7) (66.1) 6.5 (31.4) (32.2) 

   (หมายเหตุ 14)           
           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม           

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ - - 1,576.4 2,719.7 - - - - 1,576.4 2,719.7 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 6,226.0 5,175.7 3,670.2 3,766.9 - 0.2 - - 9,896.2 8,942.8 

คาความนิยม 1,657.2 1,644.1 - - - 4.5 - - 1,657.2 1,648.6 

รวมสินทรัพย 8,351.3 6,727.9 12,119.6 10,493.1 1.8 108.7 (5,852.7) (3,011.6) 14,620.0 14,318.1 
 



 

7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 393,568 449,319 50,784 91,810 

เงินฝากธนาคารระยะสั้น 2,296 - 2,296 - 

 395,864 449,319 53,080 91,810 

 

เงินฝากธนาคารระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยูที่รอยละ 1.20 ตอป และเงินฝากดังกลาว มีระยะเวลาครบกําหนดอยูที่ 90 วัน 

(พ.ศ. 2561 : ไมมี) 

 

8 เงินลงทุนระยะส้ัน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

เงินฝากประจํา 6 - 12 เดือน 6,227 6,056 3,987 3,930 

หลักทรัพยเพ่ือคา - หนวยลงทุน 519,137 8 480,130 - 

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ     

   หลักทรัพยเพ่ือคา 463 - 452 - 

 525,827 6,064 484,569 3,930 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินฝากประจําของกลุมกิจการและบริษัทเปนเงินฝากประ จําธนาคารระยะ เวลา 6 ถึง  12 เ ดือน  

(พ.ศ. 2561 : เงินฝากประจํา 6 ถึง 12 เดือน) มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.75 ถึงรอยละ 1.38 ตอป (พ.ศ. 2561 : รอยละ 0.75 ถึงรอยละ 

1.40 ตอป) 

  



การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยเพ่ือคาในระหวางปมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 พันบาท พันบาท 

   

วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 646,294 46,531 

การลงทุนเพ่ิมขึ้น 300,000 - 

การจําหนายเงินลงทุน (947,710) (46,560) 

กําไรที่เกิดขึ้นจากการจําหนายหลักทรัพยเพ่ือคา 1,393 29 

รายไดดอกเบีย้จากตราสารหนีท้ีถื่อไวจนครบกําหนดภายใน 1 ป 31 - 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 8 - 

การลงทุนเพ่ิมขึ้น 1,799,000 700,000 

การจําหนายเงินลงทุน (1,280,174) (220,000) 

กําไรที่เกิดขึ้นจากการจําหนายหลักทรัพยเพ่ือคา 303 130 

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพ่ือคา 463 452 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 519,600 480,582 
 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพ่ือคาอางอิงจากราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลอง ณ วันที่ในงบการเงิน มูลคายุติธรรมนี้ถูกจัด

อยูในระดับที่ 1 ของลําดับช้ันมูลคายุติธรรม 

 

9 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น 200,434 136,504 37,527 22,750 

หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (7,432) (7,192) (1,264) (120) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 193,002 129,312 36,263 22,630 

รายไดคางรับ 8,332 40,972 748 3,208 

หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (2,017) - - 

รายไดคางรับ - สุทธิ 8,332 38,955 748 3,208 

ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     

   (หมายเหตุ 30 ข) 321 655 4,627 5,449 

รายไดตามสัญญาที่ยังไมเรียกเก็บ  - 36,991 - - 

คาใชจายจายลวงหนา 23,231 51,227 5,510 11,831 

เงินทดรองจาย 1,150 9,280 104 77 

ลูกหนี้อื่น - กิจการทีเก่ียวของกัน 3,914 - - - 

ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น 3,500 1,197 814 492 

 233,450 267,617 48,066 43,687 

 



 

ลูกหนี้การคากิจการอื่น สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ยังไมถึงกําหนดชําระ      

   (กําหนดชําระไมเกิน 1 เดือน) 111,555 83,235 20,603 16,894 

คางชําระ     

   ไมเกิน 3 เดือน 51,712 33,602 12,801 3,696 

   3 - 6 เดือน 22,715 6,432 1,343 749 

   6 - 12 เดือน 7,125 3,195 1,623 187 

เกินกวา 12 เดือน 7,327 10,040 1,157 1,224 

 200,434 136,504 37,527 22,750 

หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (7,432) (7,192) (1,264) (120) 

 193,002 129,312 36,263 22,630 

 

ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ยังไมถึงกําหนดชําระ      

   (กําหนดชําระไมเกิน 1 เดือน) 321 655 4,627 5,449 

 

10 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ยา 32,617 30,885 2,202 2,454 

เวชภัณฑ 25,794 18,245 2,590 3,152 

ผลิตภัณฑเผ่ือขาย 78 - - - 

วัสดุสิ้นเปลือง 488 308 - - 

อาหารและเครื่องด่ืม 267 285 267 285 

 59,244 49,723 5,059 5,891 

หัก  คาเผ่ือสินคาเสื่อมสภาพ (124) (151) - - 

 59,120 49,572 5,059 5,891 

  



ตนทุนขายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ตนทุนขายและตนทุนบริการ 384,887 357,516 28,247 31,339 

 

11 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการเบิกใช 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีเงินฝากที่ มีขอจํา กัดในการ เบิกใชเปน เงินฝากประจําจํานวน 5.0 ลานบาท (พ.ศ. 2561 :  

5.0 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.00 ตอป (พ.ศ. 2561 : รอยละ 1.00 ตอป) ซึ่งใชเปนหลักประกันสําหรับหนังสือคํ้าประกัน 

(หมายเหตุ 31) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการ มีเงินฝากที่ มีขอ จํากัดในการเบิกใชเปนเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําจํานวน  

7.8 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 17.6 ลานบาท)  โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ  1.00 ถึงรอยละ  1.25 ตอป (พ.ศ. 2561 : รอยละ 1.00 ถึง 

รอยละ 1.25 ตอป) ซึ่งใชเปนหลักประกันสําหรับหนังสือคํ้าประกัน (หมายเหตุ 31) 

 

12 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

เงินมัดจํา 3,556 24,696 2,209 2,215 

ลูกหนี้กรมสรรพากร 17,439 36,112 - 450 

ภาษีหัก ณ ที่จายรอขอคืน 30,643 30,188 9,604 5,635 

ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนด 1,821 1,879 387 612 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - 2,567 - - 

อื่นๆ 1,036 1,157 305 104 

 54,495 96,599 12,505 9,016 

  



13 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการ มีบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมกิจการดังตอไปนี ้บริษัทยอย

ดังกลาวมีหุนทุนเปนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ โดยกลุมกิจการถือหุนทางตรง  ซึ่งสัดสวนของสวนไดเสียในความเปน เจาของที่ 

กลุมกิจการถืออยูเทากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทยอยที่ถือโดยกลุมกิจการ 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
    สวนไดเสียในความเปน 

   สวนไดเสียในความเปน เจาของท่ีถือโดยสวนไดเสีย 

 ประเทศท่ี  เจาของท่ีถือโดยกลุมกิจการ ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

 จดทะเบียน  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ชื่อบริษัท จัดต้ัง ลักษณะของธุรกิจ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

       

ทางตรง: บริษัทยอยท่ีถือหุนโดย       

   บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)       

   บริษัท พร้ินซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด ไทย ที่ปรึกษาดานธุรกิจ 99.99 99.99 - - 

   บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด ไทย ใหบริการเก่ียวกับการ

ติดตั้งระบบสารสนเทศ 

- 99.99 - - 

   บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 - - 

   บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลด้ิง จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 - - 

   บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด ไทย ถือหุนเพ่ือการลงทุนและ

รับจางบริหารโรงพยาบาล 

99.99 99.99 - - 

ทางออม: บริษัทยอยท่ีถือหุนโดย       

   บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลด้ิง จํากัด       

   บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด ไทย ใหเชาอาคารสํานักงาน 99.99 99.99 - - 

   บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด ไทย ใหบริการที่พักอาศัยใหเชา 99.99 99.99 - - 

   บริษัท วี 33 จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 - - 

   บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด ไทย ใหเชาอสังหาริมทรัพย - 99.99 - - 

   บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 - - 

   บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 - - 

ทางออม: บริษัทยอยท่ีถือหุนโดย       

   บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด       

   บริษัท พิษณุเวช จํากัด ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00 

   บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด ไทย โรงพยาบาล 91.43 90.92 8.57 9.08 

   บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - อุทัย จํากัด ไทย โรงพยาบาล 99.99 99.99 - - 

   บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - ลําพูน จํากัด ไทย โรงพยาบาล 80.00 99.99 20.00 - 

   บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ จํากัด ไทย โรงพยาบาล 60.00 - 40.00 - 

   บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร จํากัด ไทย โรงพยาบาล 99.99 - - - 

ทางออม: บริษัทยอยท่ีถือหุนโดย       

   บริษัท พิษณุเวช จํากัด       

   บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00 

   บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00 

   บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00 

ทางออม: บริษัทยอยท่ีถือหุนโดย       

   บริษัท โรงพยาบาลปากนํ้าโพ จํากัด       

   บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอสปทอล จํากัด ไทย โรงพยาบาล 91.43 90.92 8.57 9.08 

  



รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้ 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท 

   

ณ วันที่ 1 มกราคม 8,013,254 8,013,254 

การจําหนายเงินลงทุน (50,000) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7,963,254 8,013,254 

 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด เ ม่ือวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 1,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 2,200,000 หุน โดยมีมูลคา 

ที่ตราไวหุนละ 100 บาท ใหแก ผูถือหุน เดิมตามสัดสวนที่ผูถือหุนแตละรายถือหุนอยู  บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเ พ่ิมทุนกับ

กระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

ที่ประชุมวิสามัญผู ถือหุนของบริษัท พริ้นซิเพิล  เฮลทแคร - อุทัย จํา กัด เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติ 

ใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 5,000,000 หุน  โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 

20,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ  10 บาท ใหแกผู ถือหุน เดิมตามสัดสวนที่ผูถือหุนแตละรายถือหุนอยู บริษัทยอยดังกลาว 

ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เ ม่ือวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไดมีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัท พริ้นซิเ พิล เฮลทแคร - ศรีสะ เกษ 

จํา กัด ดวยทุนจดทะเบียน  250.0 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 25,000,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  โดยบริษัท  

พริ้นซิเ พิล เฮลทแคร จํากัด ถือหุน ในสัดสวนรอยละ 60 บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเ ม่ือวันที่  

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

ที่ประ ชุมวิสามัญผู ถือหุนของบริษัท เ ม่ือวันที่  5 กันยายน พ.ศ. 2562 ผู ถือหุนได มีมติอนุมัติให จําหนายเงินลงทุนในบริษัท  

กรุงเทพบริหาร จํากัด ใหแกกิจการที่เก่ียวของกัน โดยกลุมกิจการไดจําหนายเงินลงทุนดังกลาวเม่ือวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ในมูลคา 

1,329.0 ลานบาท และรับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจํานวน 240.4 ลานบาท 

 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท วี 33 จํากัด เม่ือ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตามสัดสวนการถือหุนเดิม จากจํานวนหุนสามัญ 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 37,500,000 บาท มูล

คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจําหนายเงินลงทุนในบริษัท คอนเวอร

เจนซซิสเทมส จํา กัด ใหแกบุคคลภายนอกกลุมกิจการ  โดยบริษัทและกลุมกิจการได จําหนายเงินลงทุน ดังกลาว เม่ือ วันที่   

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในมูลคา 5.0 ลานบาท โดยรบัรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

จํานวน 5.6 ลานบาท และรับรูผลขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจํานวน  

45.0 ลานบาท  

  



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เ ม่ือวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไดมีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัท พริ้นซิเ พิล เฮลทแคร - ชุมพร  จํากัด 

ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  ประกอบดวยหุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  โดยบริษัท พริ้นซิเ พิล  

เฮลทแคร จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ  99.99 บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเ ม่ือวันที่  

17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไดไถถอนหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท พริ้นซิเพิล  เฮลทแคร จํากัด ซึ่งเปน

บริษัทยอย ที่นําไปวางเพ่ือเปนหลักประกันเงินกูจากสถาบันการเงินแลว 

 



 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ 

 

รายละเอียดดานลางแสดงขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยแตละรายที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ มีสาระสําคัญตอกลุมกิจการ  จํานวนที่ เปดเผยสําหรับบริษัทยอยแตละรายแสดงดวยจํานวนกอน 

การตัดรายการระหวางกัน  

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 

 

 บริษัท พิษณุเวช จํากัด บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด 

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - 

ลําพูน จํากัด 

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช

อุตรดิตถ จํากัด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 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 พันบาท พันบาท 

           

สินทรัพยหมุนเวียน 306,057 440,064 87,428 69,995 40,976 30,544 155,418 49,989 13,699 12,654 

หน้ีสินหมุนเวียน (236,938) (222,594) (554,588) (284,526) (51,827) (111,052) (26,734) (642) (133,683) (186,754) 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนสุทธิ 69,119 217,470 (467,160) (214,531) (10,851) (80,508) 128,684 49,347 (119,984) (174,100) 

           

สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,365,658 982,367 1,752,498 1,815,159 190,328 189,141 144,184 - 586,122 394,861 

หน้ีสินไมหมุนเวียน (230,445) (241,092) (361,584) (613,727) (47,395) (44,676) (72,840) - (230,643) (147,626) 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนสุทธิ 1,135,213 741,275 1,390,914 1,201,432 142,933 144,465 71,344 - 355,479 247,235 

รวมสินทรัพยสุทธ ิ 1,204,332 958,745 923,754 986,901 132,082 63,957 200,028 49,347 235,495 73,135 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 481,733 383,498 79,166 89,611 52,833 25,583 40,006 - 94,198 29,254 

  



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 บริษัท พิษณุเวช จํากัด บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด 

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - 

ลําพูน จํากัด 

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช

อุตรดิตถ จํากัด 

 สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 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 พันบาท พันบาท 

           

รายได 1,202,047 1,161,534 531,820 514,356 174,884 176,739 69,444 - 85,857 - 

กําไร(ขาดทุน) 144,248 116,261 (61,508) (72,274) (31,263) (25,421) (383) (653) (61,890) (2,160) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 1,428 (3,115) (639) 5,292 (619) (358) 880 - - - 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ 145,676 113,146 (62,147) (66,982) (31,882) (25,779) 497 (653) (61,890) (2,160) 
           

กําไร(ขาดทุน)สวนท่ีเปนของ 

   สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 58,270 40,348 (5,326) (6,856) (12,753) (10,816) 99 - 

   

(24,756) 

 

(864) 
           

เงินปนผลท่ีจายใหกับ 

   สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 8,000 23,600 - - - - - - - - 

  



งบกระแสเงินสดโดยสรุป 

 

 บริษัท พิษณุเวช จํากัด บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด 

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - 

ลําพูน จํากัด 

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช

อุตรดิตถ จํากัด 

 สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 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 พันบาท พันบาท 

           

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน) 

   กิจกรรมดําเนินงาน 195,624 178,228 199 40,821 (19,857) (13,468) 23,250 (24,011) (21,513) 4,934 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (384,859) (261,094) (13,506) (109,186) (22,615) (52,347) (267,955) - (269,862) (274,680) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน) 

   กิจกรรมจัดหาเงิน 67,185 189,655 18,541 (70,059) 40,517 72,714 218,964 50,000 290,918 273,116 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

   เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (122,050) 106,789 5,234 (138,424) (1,955) 6,899 (25,741) 25,989 (457) 3,370 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

   ตนป - สุทธ ิ 146,710 39,921 (156) 138,268 7,122 223 25,989 - 3,390 20 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

   ปลายป 24,660 146,710 5,078 (156) 5,167 7,122 248 25,989 2,933 3,390 



 

 

14 สวนการดําเนินงานท่ียกเลิก 

 

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุมกิจการไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย 

ที่ดํา เนินงานในสวนงานใหบริการ เก่ียวกับการติดต้ังระบบสารสนเทศ (หมายเหตุ 13) ขอ มูลทางการเงินและกระแสเงินสดของ 

การดําเนินงานที่ยกเลิกดังกลาว สรุปไดดังนี้  

 

ขอมูลผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสด 

 

ขอมูลทางการเงินและกระแสเงินสดที่นําเสนอสําหรับงวด 11 เดือนสิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่   

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท 

   

รายไดจากการขายและใหบริการ 19,158 63,833 

ตนทุนการขายและใหบริการ (27,876) (75,252) 

   

ขาดทุนขั้นตน (8,718) (11,419) 

รายไดอื่น 61 101 

คาใชจายในการบริหาร (28,704) (21,072) 

   

ขาดทุนกอนภาษ ี - การดําเนินงานท่ียกเลิก (37,361) (32,390) 

ภาษีเงินได  307 195 

   

ขาดทุนจากการดําเนินงานท่ียกเลิก (37,054) (32,195) 

กําไรจากการจําหนาย  5,615 - 

ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษ ี (31,439) (32,195) 

   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 9,824 (38,069) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 49 95 

รวมกระแสเงินสดจากสวนการดําเนินงานท่ียกเลิก 9,873 (37,974) 

 

 

  



 

สิ่งตอบแทนที่ไดรับและกําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว สรุปไดดังนี้ :  
 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท 
   

เงินสดที่ไดรับ 5,000 5,000 

มูลคาตามบัญชีของหนี้สินสุทธิและเงินลงทุนในสวนการดําเนินงานที่ยกเลิก 615 (50,000) 

กําไร(ขาดทนุ)จากการจําหนายสวนการดําเนินงานที่ยกเลิก 5,615 (45,000) 
 

15 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

  อาคารและ  

  สวนปรับปรุง  

 ท่ีดิน อาคาร รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน 2,048,135 848,891 2,897,026 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (143,000) (143,000) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 2,048,135 705,891 2,754,026 
    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 2,048,135 705,891 2,754,026 

ซื้อสินทรัพย 122 26,760 26,882 

โอนมาจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (หมายเหตุ 16) - 1,458 1,458 

คาเสื่อมราคา  - (62,463) (62,463) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 2,048,257 671,646 2,719,903 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน 2,048,257 808,461 2,856,718 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (136,815) (136,815) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 2,048,257 671,646 2,719,903 
    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 2,048,257 671,646 2,719,903 

ซื้อสินทรัพย - 1,535 1,535 

การจําหนายไปซึ่งบริษัทยอย (1,055,459) (30,269) (1,085,728) 

คาเสื่อมราคา  - (59,334) (59,334) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 992,798 583,578 1,576,376 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาทุน 992,798 816,708 1,809,506 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (233,130) (233,130) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 992,798 583,578 1,576,376 
  



 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามงบการเงินรวม ซึ่งประกอบดวยที่ดินเปลาและ

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง มีมูลคาดังตอไปนี้  

 

  งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท 

   

ประเมินโดยใชเทคนิควิธีราคาตลาด (Market approach) 596,418 1,617,210 

ประเมินโดยใชเทคนิควิธีรายได (Income approach) 1,279,000 1,279,000 

มูลคายุติธรรมรวม 1,875,418 2,896,210 

 

การวัดมูลคายุติธรรมของที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ จัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของกลุมกิจการจัดทําโดยผูประเมิน

อิสระโดยใชเทคนิควิธีราคาตลาด (Market approach) ซึ่งใชประโยชนสูงสุดจากขอมูลในตลาดที่สังเกตไดที่มีอยูและอางองิจากประมาณการ

ของกลุมกิจการเองมาใชนอยที่สุดเทาที่ เปนไปได ซึ่ง จัดอยู ในขอมูลระดับ 2 ของ มูลคายุติธรรม และ เทคนิควิธีรายได ( Income 

approach) ใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดเปนมูลคาปจจุบัน ซึ่งกลุมกิจการจึงไดจัดประเภทการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

ดังกลาวอยูในระดับ 3 ของมูลคายุติธรรม 

 

กลุมกิจการไดนําที่ ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่ง มีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 1,064.5 ลานบาท  

(พ.ศ. 2561 : 1,102.9 ลานบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20) 

 

จํานวนเงินที่เก่ียวของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ไดรับรูในกําไรหรือขาดทุน ไดแก  

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท 

   

รายไดคาเชาและบริการ 112,582 114,138 

คาใชจายในการดําเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทุน   

   ซึ่งกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับป 55,304 55,261 

คาใชจายในการดําเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทุน   

   ซึ่งไมไดกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับป 4,682 5,948 

 



 

 

16 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

    เคร่ืองตกแตง     

  อาคารและ อุปกรณ ติดต้ังและ    

 ท่ีดิน สวนปรับปรุงอาคาร ทางการแพทย เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ งานระหวางทํา รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
        

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561        

ราคาทุน 2,216,898 4,805,952 833,476 549,178 73,893 495,426 8,974,823 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (893,585) (481,352) (355,374) (57,083) - (1,787,394) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 2,216,898 3,912,367 352,124 193,804 16,810 495,426 7,187,429 
        

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561        

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 2,216,898 3,912,367 352,124 193,804 16,810 495,426 7,187,429 

การรับโอนกิจการทั้งหมด - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  368,475 773,826 15,272 13,210 1,043 5,799 1,177,625 

ซื้อสินทรัพย 64,403 32,504 99,599 50,413 4,447 672,250 923,616 

จําหนายและตัดจําหนาย - (1,391) (37) (185) (197) (361) (2,171) 

โอนเขา (ออก) - 526,584 20,792 663 - (548,039) - 

โอนไปยังอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (หมายเหตุ 15) - (1,458) - - - - (1,458) 

คาเสื่อมราคา  - (166,559) (101,040) (65,203) (9,489) - (342,291) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 2,649,776 5,075,873 386,710 192,702 12,614 625,075 8,942,750 
        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561        

ราคาทุน 2,649,776 7,006,783 971,597 619,740 80,134 625,075 11,953,105 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (1,930,910) (584,887) (427,038) (67,520) - (3,010,355) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 2,649,776 5,075,873 386,710 192,702 12,614 625,075 8,942,750 
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 งบการเงินรวม 

    เคร่ืองตกแตง     

  อาคารและ อุปกรณ ติดต้ังและ    

 ท่ีดิน สวนปรับปรุงอาคาร ทางการแพทย เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ งานระหวางทํา รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

        

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562        

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 2,649,776 5,075,873 386,710 192,702 12,614 625,075 8,942,750 

การรับโอนกิจการทั้งหมด - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ         

   (หมายเหตุ 24) 35,252 62,843 13,833 1,429 2,042 3,513 118,912 

ซื้อสินทรัพย 26,946 35,796 255,862 64,506 15,633 844,263 1,243,006 

การจําหนายไปซึ่งบริษัทยอย - - - (164) (6) - (170) 

จําหนายและตัดจําหนาย - (373) (13,991) (4,202) (481) - (19,047) 

โอนเขา (ออก) - 1,332,290 22 18,148 - (1,350,460) - 

คาเสื่อมราคา  - (201,138) (112,620) (67,757) (7,766) - (389,281) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 2,711,974 6,305,291 529,816 204,662 22,036 122,391 9,896,170 

        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562        

ราคาทุน 2,711,974 8,463,295 1,211,111 681,566 96,788 122,391 13,287,125 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (2,158,004) (681,295) (476,904) (74,752) - (3,390,955) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 2,711,974 6,305,291 529,816 204,662 22,036 122,391 9,896,170 

 

กลุมกิจการไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 7,485.3 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 7,202.0 ลานบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงิน 

(หมายเหตุ 20) 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

    เคร่ืองตกแตง     

  อาคารและ อุปกรณ ติดต้ังและ    

 ท่ีดิน สวนปรับปรุงอาคาร ทางการแพทย เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ งานระหวางทํา รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

        

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561        

ราคาทุน 227,517 1,424,272 - 168,529 10,990 - 1,831,308 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (331,665) - (124,241) (8,963) - (464,869) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 227,517 1,092,607 - 44,288 2,027 - 1,366,439 

        

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561        

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 227,517 1,092,607 - 44,288 2,027 - 1,366,439 

การรับโอนกิจการทั้งหมด - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  368,475 773,826 15,272 13,210 1,043 5,799 1,177,625 

ซื้อสินทรัพย - 14,666 35,808 22,125 1,221 136,615 210,435 

จําหนายและตัดจําหนาย - - (37) (169) (27) - (233) 

โอนเขา (ออก) - - 5,101 - - (5,101) - 

คาเสื่อมราคา  - (53,213) (6,152) (12,665) (2,411) - (74,441) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 595,992 1,827,886 49,992 66,789 1,853 137,313 2,679,825 

        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561        

ราคาทุน 595,992 3,084,284 63,625 215,004 14,304 137,313 4,110,522 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (1,256,398) (13,633) (148,215) (12,451) - (1,430,697) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 595,992 1,827,886 49,992 66,789 1,853 137,313 2,679,825 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

    เคร่ืองตกแตง     

  อาคารและ อุปกรณ ติดต้ังและ    

 ท่ีดิน สวนปรับปรุงอาคาร ทางการแพทย เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ งานระหวางทํา รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

        

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562        

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 595,992 1,827,886 49,992 66,789 1,853 137,313 2,679,825 

ซื้อสินทรัพย - 22,600 93,948 22,809 4,596 315,670 459,623 

จําหนายและตัดจําหนาย - (373) (8,000) (2,525) - - (10,898) 

โอนเขา (ออก) - 382,736 7 3,329 - (386,072) - 

คาเสื่อมราคา  - (64,327) (12,368) (16,713) (1,323) - (94,731) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 595,992 2,168,522 123,579 73,689 5,126 66,911 3,033,819 

        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562        

ราคาทุน 595,992 3,488,706 149,579 231,436 18,900 66,911 4,551,524 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (1,320,184) (26,000) (157,747) (13,774) - (1,517,705) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 595,992 2,168,522 123,579 73,689 5,126 66,911 3,033,819 

 

บริษัทไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 2,764.5 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 2,506.2 ลานบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงนิ 

(หมายเหตุ 20) 

 



 

 

 

สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมกิจการเปนผูเชาซึ่งรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 

เครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน 307,953 132,080 87,799 42,482 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (58,619) (34,551) (4,568) (1,387) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 249,334 97,529 83,231 41,095 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตนทุนการกูยืมจํานวน 14.8 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 8.9 ลานบาท) ไดบันทึกเปนตนทุน

ของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ โดยเกิดจากเงินกูยืมที่ กูยืมมาเฉพาะ เพ่ือสรางอาคารและ ติดต้ังอุปกรณจํานวน 10.1 ลานบาท  

(พ.ศ. 2561 : 2.6 ลานบาท) และ เงินกูยืมมาเพ่ือวัตถุประสงคทั่วไปจํานวน 4.7 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 6.3 ลานบาท) กลุมกิจการใช

อัตราการต้ังขึ้นเปนทุนรอยละ 3.67 (พ.ศ. 2561 : รอยละ 3.57) ในการคํานวณตนทุนที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย อัตราการต้ังขึ้น

เปนทุนดังกลาวเปนอัตราตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงจากเงินกูยืมที่นํามาใชเปนเงินทุนในการกอสรางอาคารและติดต้ังอุปกรณ 
 

17 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

   โปรแกรม  

 สัญญาใหบริการ โปรแกรม คอมพิวเตอร  

 ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร ระหวางติดต้ัง รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561     

ราคาทุน 35,490 109,537 8,725 153,752 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (35,490) (41,200) - (76,690) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 68,337 8,725 77,062 
     

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561     

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ - 68,337 8,725 77,062 

การซื้อเพ่ิมขึ้น - 4,278 10,462 14,740 

การตัดจําหนาย - - (114) (114) 

โอนเขา (ออก) - 13,542 (13,542) - 

โอนไปยังคาใชจายจายลวงหนา - - (5,265) (5,265) 

คาตัดจําหนาย - (16,791) - (16,791) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ - 69,366 266 69,632 
     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561     

ราคาทุน 35,490 127,371 266 163,127 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (35,490) (58,005) - (93,495) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 69,366 266 69,632 
  



 

 

  

 งบการเงินรวม 

   โปรแกรม  

 สัญญาใหบริการ โปรแกรม คอมพิวเตอร  

 ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร ระหวางติดต้ัง รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562     

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ - 69,366 266 69,632 

การซื้อเพ่ิมขึ้น - 42,271 5,997 48,268 

การจําหนายไปซึ่งบริษัทยอย - (57) - (57) 

การตัดจําหนาย - (47) - (47) 

โอนเขา (ออก) - 2,820 (2,820) - 

คาตัดจําหนาย - (23,819) - (23,819) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ - 90,534 3,443 93,977 

     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562     

ราคาทุน - 169,312 3,443 172,755 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม - (78,778) - (78,778) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 90,534 3,443 93,977 

     

 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พันบาท 

โปรแกรมคอมพิวเตอร  

  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  

ราคาทุน 14,412 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (10,595) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 3,817 

  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 3,817 

การซื้อเพ่ิมขึ้น 1,616 

คาตัดจําหนาย (1,756) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 3,677 

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ราคาทุน 16,028 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (12,351) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 3,677 

  



 

 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พันบาท 

  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 3,677 

การซื้อเพ่ิมขึ้น 2,959 

การตัดจําหนาย (18) 

คาตัดจําหนาย (1,987) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 4,631 

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

ราคาทุน 18,969 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (14,338) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 4,631 

 
 

18 คาความนิยม 

 

 งบการเงินรวม 

 
พ.ศ. 2562 

พันบาท 

พ.ศ. 2561 

พันบาท 

   

ณ วันท่ี 1 มกราคม    

ราคาทุน 1,648,636 1,648,636 

หัก  คาเผ่ือการดอยคาสะสม - - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,648,636 1,648,636 

   

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,648,636 1,648,636 

การรับโอนกิจการทั้งหมด (หมายเหตุ 24) 13,093 - 

การจําหนายไปซึ่งบริษัทยอย (4,576) - 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 1,657,153 1,648,636 

   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   

ราคาทุน 1,657,153 1,648,636 

หัก  คาเผ่ือการดอยคาสะสม - - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,657,153 1,648,636 

 

คาความนิยมไดถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (CGUs)  

  



 

 

การปนสวนงานของคาความนิยมใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซึ่งจัดประเภทตามสวนงานธุรกิจสามารถแสดงไดดังนี ้

 

 งบการเงินรวม 

 
พ.ศ. 2562 

พันบาท 

พ.ศ. 2561 

พันบาท 

   

การปนสวนคาความนิยมไปยัง   

สวนงานธุรกิจโรงพยาบาล 1,657,153 1,644,060 

สวนงานธุรกิจอื่นๆ - 4,576 

รวม 1,657,153 1,648,636 

 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดพิจารณาจากการ คํานวณมูลคาจากการใช การ คํานวณดังกลาว 

ใชประมาณการกระแสเงินสดกอนภาษีซึ่งอางอิงจากงบประมาณทางการ เงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูบริหาร 

กระแสเงินสดหลังจากปที่ 5 ใชประมาณการของอัตราการ เติบโตที่ไมสูงกวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ ธุร กิจที่หนวยสินทรัพยที่

กอใหเกิดเงินสดนั้นดําเนินงานอยู  

 

ขอสมมติฐานที่สําคัญที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชแสดงไดดังตอไปนี้ 

 

 สวนงานธุรกิจโรงพยาบาล 

     

อัตราการเติบโตระยะยาว รอยละ 2.00 

อัตราคิดลด รอยละ 6.86 ถึงรอยละ 7.71 

 

ขอสมมติฐานเหลานี้ไดถูกใชเพ่ือการวิเคราะหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายในสวนงานธุรกิจ 

 

ฝายบริหารพิจารณากําไรขั้นตนจากงบประมาณโดยอางอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผานมาประกอบกับการคาดการณการเติบโต

ของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชสอดคลองกับการคาดการณอัตราการเติบโตที่รวมอยูในรายงานของอุตสาหกรรม 

อัตราคิดลดที่ใชเปนอัตรากอนหักภาษีที่สะทอนถึงความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะที่เก่ียวของกับสวนงานนั้นๆ 

 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคํานวณโดยอางอิงจากมูลคาการใชมีจํานวนไมนอยกวามูลคาตามบัญชี หากมีการเพ่ิมอัตราคิดลดอีกรอยละ 

0.03 ถึงรอยละ 3.88 จะทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเทากับราคาตามบัญชี 

 

  



 

 

19 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใช 

      ประโยชนภายใน 12 เดือน 5,923 6,276 3,504 2,216 

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใช 

      ประโยชนเกินกวา 12 เดือน 37,261 22,304 336 9,709 

 43,184 28,580 3,840 11,925 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

   หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

      ที่จะจายชําระภายใน 12 เดือน (6,094) (341) (4,798) (318) 

   หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

      ที่จะจายชําระเกินกวา 12 เดือน (347,692) (356,788) (163,832) (181,929) 

 (353,786) (357,129) (168,630) (182,247) 

     

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (310,602) (328,549) (164,790) (170,322) 

  



 

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

 คาเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญ 

 

ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ 

สินทรัพยไมมี

ตัวตน 

ภาระผูกพัน

ผลประโยชน

พนักงาน 

 

 

รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

      

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี      

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,032 208 (930) 14,202 14,512 

การรับโอนกิจการทั้งหมด - - - 588 588 

เพ่ิม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน (1) (11) 691 3,183 3,862 

ลดในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - (940) (940) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,031 197 (239) 17,033 18,022 
      

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,031 197 (239) 17,033 18,022 

การรับโอนกิจการทั้งหมด - - - 512 512 

การจําหนายไปซึ่งบริษัทยอย - - - (788) (788) 

เพ่ิม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน (31) 3,583 14,829 7,643 26,024 

ลดในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - (831) (831) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 1,000 3,780 14,590 23,569 42,939 

 

 งบการเงินรวม 

 

กําไรท่ียังไม

เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลง

มูลคายุติธรรม

ของเงินลงทุน

ระยะสัน้ 

ประมาณการ

คาใชจาย

พนักงาน 

 

 

 

 

ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ 

หน้ีสินตาม

สัญญาเชาทาง

การเงิน รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (253) 39 (179,753) (642) (180,609) 

การรับโอนกิจการทั้งหมด - - (177,176) - (177,176) 

เพ่ิมในกําไรหรือขาดทุน 253 3 9,984 974 11,214 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 42 (346,945) 332 (346,571) 
      

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 42 (346,945) 332 (346,571) 

การรับโอนกิจการทั้งหมด - - (16,604) - (16,604) 

เพ่ิม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน (93) (48) 11,137 (1,362) 9,634 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (93) (6) (352,412) (1,030) (353,541) 
  



 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ภาระผูกพัน

ผลประโยชน

พนักงาน 

หน้ีสินตามสัญญา 

เชาทางการเงิน 

 

รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท 
    

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี    

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 2,536 - 2,536 

การรับโอนกิจการทั้งหมด 588 - 588 

เพ่ิม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน 362 (160) 202 

ลดในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (455) - (455) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 3,031 (160) 2,871 
    

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,031 (160) 2,871 

เพ่ิมในกําไรหรือขาดทุน 958 293 1,251 

ลดในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (281) - (281) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 3,708 133 3,841 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

กําไรท่ียังไมเกิดขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลง

มูลคายุติธรรมของ

เงินลงทุนระยะสั้น 

ประมาณการ

คาใชจายพนักงาน 

 

 

ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (107) 39 - (68) 

การรับโอนกิจการทั้งหมด - - (177,176) (177,176) 

เพ่ิมในกําไรหรือขาดทุน 107 3 3,941 4,051 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 42 (173,235) (173,193) 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 42 (173,235) (173,193) 

เพ่ิม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน (90) (48) 4,701 4,563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (90) (6) (168,534) (168,630) 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยัง ไมไดใชยกไปจะรับรู ไมเกินจํานวนที่เปนไปไดคอนขางแนวาจะ มี

กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ ใชประโยชนทางภาษีนั้น กลุมกิจการไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินได จํานวน 529.2 ลานบาท  

(พ.ศ. 2561 : 150.0 ลานบาท) ที่เ กิดจากรายการขาดทุน จํานวน 2,646.0 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 750.2 ลานบาท)  ที่สามารถยกไป 

เพ่ือหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจํานวนเงิน 1,957.6 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 324.6 ลานบาท) จะหมดอายุใน 

พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 ตามลําดับ 

  



 

 

20 เงินกูยืม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

รายการหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน - 7,415 - - 

เงินกูยืมระยะสั้น      

   - จากสถาบันการเงิน 50,000 1,029,962 - 999,962 

   - ดอกเบี้ยคางจาย 11 438 - 438 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด     

   ชําระภายในหนึ่งป     

     - เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 259,820 182,911 95,309 32,525 

     - ดอกเบี้ยคางจาย 505 1,089 302 293 

     - หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 64,812 26,437 27,250 9,280 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ     

   ที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 30 ง)     

   - เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน 317,000 441,500 1,852,752 602,500 

   - ดอกเบี้ยคางจาย 31,416 20,391 33,359 12,351 

สวนของต๋ัวสัญญาใชเงินระยะยาว     

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป      

      (หมายเหตุ 30 จ)     

   - ต๋ัวสัญญาใชเงินระยะยาวจาก     

        บุคคลที่เก่ียวของ 510,510 510,510 510,510 510,510 

   - ดอกเบี้ยคางจาย 28,828 19,894 28,828 19,894 

เงินกูยืมหมุนเวียนรวม 1,262,902 2,240,547 2,548,310 2,187,753 

     

รายการไมหมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะยาว     

   - เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2,267,471 2,063,843 1,457,763 915,501 

   - หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 204,918 74,640 90,692 31,522 

เงินกูยืมไมหมุนเวียนรวม 2,472,389 2,138,483 1,548,455 947,023 

     

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 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พันบาท พันบาท 

   

ราคาตามบัญชีตนป 4,277,953 3,093,974 

เงินกูยืมเพ่ิม   

   - เงินตน 2,154,579 3,247,721 

   - ดอกเบี้ย 157,635 108,566 

การจายคืนเงินกูยืม   

   - เงินตน (2,984,488) (2,391,623) 

   - ดอกเบี้ย (138,530) (78,991) 

คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม (2,857) (1,797) 

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม 1,269 973 

ราคาตามบัญชีปลายป 3,465,561 3,978,823 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

เงินเบิกเกินบัญชี MOR  MOR - - 

เงินกูยืมจากธนาคาร MLR - 2.6%  

ถึง - 3.1% 

MLR - 2.0%  

ถึง - 3.1% 

MLR - 2.6%  

ถึง - 3.1% 

MLR - 2.0%  

ถึง - 3.1% 

 

ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ไมหมุนเวียน มีดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,267,471 2,063,843 2,268,269 2,079,771 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบัญช ี 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 

 

มูลคายุ ติธรรมของ เงินกูยืมระยะยาวจัดอยู ในขอมูลระ ดับ 2 ของ มูลคายุ ติธรรม ซึ่ง วัดมูลคาโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมในตลาด 

ที่สามารถสังเกตไดที่มีอยู และคํานวณกระแสเงนิสดในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยเงนิกูยืมในตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว 

   (ไมรวมหน้ีสินตามสัญญาเชาระยะยาว) 

    

ภายในไมเกิน 1 ป 799,663 714,403 634,949 563,223 

เกิน 1 ปแตไมเกิน 2 ป 702,370 595,400 333,253 175,827 

ภายใน 2 ปแตไมเกิน 5 ป 1,346,215 1,200,837 936,384 500,968 

ครบกําหนดหลังจาก 5 ป 218,886 267,606 188,126 238,706 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 3,067,134 2,778,246 2,092,712 1,478,724 

 
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายซึ่งบันทึกเปน 

   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

    

ภายในไมเกิน 1 ป 73,184 30,813 31,193 10,869 

เกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป 216,932 80,375 96,670 33,900 

หัก คาใชจายทางการเงินในอนาคตของ     

    สัญญาเชาทางการเงิน (20,386) (10,111) (9,921) (3,967) 

มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชา     

   ทางการเงิน 269,730 101,077 117,942 40,802 

     

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน     

 - สวนที่หมุนเวียน 64,812 26,437 27,250 9,280 

 - สวนที่ไมหมุนเวียน 204,918 74,640 90,692 31,522 

 269,730 101,077 117,942 40,802 

  



 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

มูลคาปจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเชา 

   ทางการเงิน 

    

ภายในไมเกิน 1 ป 64,812 26,437 27,250 9,280 

เกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป 204,918 74,640 90,692 31,522 

 269,730 101,077 117,942 40,802 

 

กลุมกิจการมีวงเงินกูยืมที่ยังไมไดเบิกออกมาใชดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

อตัราดอกเบี้ยลอยตัว     

   - ครบกําหนดภายใน 1 ป - 76,961 - - 

   - ครบกําหนดเกิน 1 ป 1,419,886 1,568,505 924,630 1,380,871 

 1,419,886 1,645,466 924,630 1,380,871 

 

วงเงินกูยืมที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งป เปนวงเงินกูยืมของแตละปที่จะมีการทบทวนตามวาระในระหวางป สวนวงเงินกูยืมอื่น 

ไดรับมาเพ่ือใชในการขยายการดําเนินงานของกลุมกิจการและบริษัท 

 
 

21 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

เจาหนี้การคากิจการอื่น 148,770 118,430 30,957 14,313 

เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 30 ข) 1,717 - 3,299 3,363 

เจาหนี้อื่น 149,011 221,482 17,441 35,309 

คาใชจายคางจาย 173,046 96,633 26,332 18,788 

คาบริหารจัดการคางจาย 13,441 27,001 13,441 27,001 

 485,985 463,546 91,470 98,774 

  



 

 

22 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

งบแสดงฐานะการเงิน :     

ผลประโยชนเม่ือเกษียณอาย ุ 117,848 85,163 18,535 15,152 

     

กําไรหรือขาดทุนที่รวมอยูใน 

   กําไรจากการดําเนินงาน : 

    

ผลประโยชนเม่ือเกษียณอาย ุ 44,053 18,009 4,920 2,373 

     

การวัดมูลคาใหมสําหรับ :     

ผลประโยชนเม่ือเกษียณอาย ุ (4,155) (4,701) (1,406) (2,277) 

 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวระหวางปมีดังนี ้

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ณ วันที่ 1 มกราคม 85,163 71,012 15,152 12,681 

ภาระผูกพันที่เกิดจากการรับโอนกิจการทั้งหมด     

   (หมายเหตุ 24) 2,562 2,939 - 2,939 

การจําหนายไปซึ่งบริษัทยอย (3,940) - - - 

ตนทุนบริการปจจุบัน 20,770 16,519 4,009 3,580 

ตนทุนบริการในอดีต 21,492 (357) 595 (1,461) 

คาใชจายดอกเบี้ย 1,791 1,847 316 254 

 127,838 91,960 20,072 17,993 

     

การวัดมูลคาใหม     

ผลกําไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง     

   ขอสมมติดานประชากรศาสตร (1,360) (7,746) (92) (146) 

(ผลกําไร)ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง     

   ขอสมมติทางการเงิน 8,094 (769) 58 (346) 

(ผลกําไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ (10,888) 3,814 (1,372) (1,785) 

 (4,154) (4,701) (1,406) (2,277) 

     

จายชําระผลประโยชน (5,835) (2,096) (131) (564) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 117,848 85,163 18,535 15,152 

 

  



 

 

เม่ือวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับแกไขไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช

เม่ือพนกําหนด 30 วันนับแต วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การ เปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแกคาชดเชยสําหรับพนักงานที่เกษียณอายุ

และมีอายุงานมากกวาหรือเทา กับ 20 ปจะเปลี่ยนจากจํานวน 300 วันของคาจางอัตราสุดทายเปน 400 วันของคาจางอัตราสุดทาย 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนีไ้ดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนบริการในอดีตในระหวางป 

 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชเปนดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

     

อัตราคิดลด 1.49 - 2.86 2.27 - 3.65 1.49 - 2.27 2.27 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว 0.00 - 5.00 2.00 - 4.50 0.00 - 4.00 2.00 - 4.00 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน     

   (ขึ้นกับชวงอายุ) 0.00 - 37.00 0.00 - 37.00 0.00 - 22.00 0.00 - 34.00 

 

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

   ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

 การเปล่ียนแปลงในขอสมมต ิ การเพ่ิมข้ึนของขอสมมติ การลดลงของขอสมมติ 

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

       

อัตราคิดลด รอยละ 1 รอยละ 1 ลดลง รอยละ 

8.59 

ลดลง รอยละ 

8.40 

เพิ่มขึ้น รอยละ

10.12 

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 

9.85 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 1 รอยละ 1 เพิ่มขึ้น รอย

ละ 

9.77 

เพิ่มขึ้น รอยละ 

9.47 

ลดลง รอยละ 

8.48 

ลดลง รอยละ 

8.24 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวน 

   พนักงาน(ขึ้นกับชวงอายุ) 

รอยละ 1 รอยละ 1 ลดลง รอยละ 

9.13 

ลดลง รอยละ 

8.96 

เพิ่มขึ้น รอยละ 

4.61 

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 

3.57 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

 การเปล่ียนแปลงในขอสมมต ิ การเพ่ิมข้ึนของขอสมมติ การลดลงของขอสมมติ 

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

       

อัตราคิดลด รอยละ 1 รอยละ 1 ลดลง รอยละ 

3.97 

ลดลง รอยละ 

2.83 

เพิ่มขึ้น รอยละ 

4.46 

เพิ่มขึ้น รอยละ 

3.12 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 1 รอยละ 1 เพิ่มขึ้น รอยละ  

5.05 

เพิ่มขึ้น รอย

ละ  

2.97 

ลดลง รอยละ  

4.59 

ลดลง รอยละ  

2.74 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวน 

   พนักงาน(ขึ้นกับชวงอายุ) 

รอยละ 1 รอยละ 1 ลดลง รอยละ 

4.31 

ลดลง รอยละ 

3.01 

เพิ่มขึ้น รอยละ 

1.57 

เพิ่มขึ้น รอยละ 

0.48 



 

 

  



 

 

การ วิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ ขณะที่ ใหขอสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ

ดังกลาวยากที่จะเ กิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติอาจมีความสัมพันธกัน ในการ คํานวณการ วิเคราะหความออนไหวของ 

ภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวที่มีตอการ เปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลักไดใชวิธีเ ดียวกับมูลคาปจจุบันของภาระ ผูกพันโครงการ

ผลประโยชนที่กําหนดไวคํานวณดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

วิธีการและประเภทของขอสมมติที่ใชในการจัดทําการวิเคราะหความออนไหวไมไดเปลี่ยนแปลงจากปกอน 

 

ระยะเวลาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนของแตละบริษัทในกลุมกิจการคือ 9.30 ถึง 31.00 ป (พ.ศ. 2561 : 6.12 ถึง 27.90 ป) 

 

23 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 

 จํานวนหุน หุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุน รวม 

 หุน พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 3,240,087,520 3,240,088 4,476,767 7,716,855 

การออกหุน  - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 3,240,087,520 3,240,088 4,476,767 7,716,855 

การออกหุน  222,249,300 222,249 686,750 908,999 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 3,462,336,820 3,462,337 5,163,517 8,625,854 

 

หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดซึ่งมีราคามูลคาหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2561 : 1 บาท) มีจํานวน 3,462,336,820 หุน (พ.ศ. 2561 : 3,240,087,520 หุน) 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนเ ม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญที่

ออกรองรับใบสํา คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (PRINC - W1) ซึ่งจําหนายไมหมด และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 

3,240,638,433 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ  1 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 3,564,096,272 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัทไดรับ ชําระคาหุนจากผูถือหุนรายหนึ่ง จํานวน 909.0 ลานบาท สําหรับหุนสามัญที่เพ่ิมทุน

จํานวน 222,249,300 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ  1 บาท ในราคาหุนละ  4.09 บาท โดยมูลคาที่ไดรับชําระแบงออกเปนสวนของ

มูลคาที่ตราไวและสวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวน 222.25 ลานบาท และ 686.75 ลานบาท ตามลําดับ  

  



 

 

24 การรับโอนกิจการท้ังหมด 

 

เม่ือวันที่  28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 บริษัทยอยของกลุมกิจการไดทําการเขาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนภายใตช่ือ “โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน” ซึ่งต้ังอยูในจังหวัดลําพูน เพ่ือขยายเครือขายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล

ของกลุมกิจการใหครอบคลุมและเพ่ิมศักยภาพในการแสวงหารายไดของกลุมกิจการในอนาคต 

 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด ณ วันที่รับโอนกิจการ มีดังนี้ 

 

 พันบาท 

  

สิ่งตอบแทนที่จายซื้อสุทธิ - เงินสด  96,000 

  

 มูลคายุติธรรม 

 พันบาท 

  

ลูกหนี้การคา 5,428 

สินคาคงเหลือ 2,397 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 118,912 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 779 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา (3,814) 

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (1,415) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังาน (2,562) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (16,091) 

สินทรัพยสุทธิท่ีไดรับ (รอยละ 100) 103,634 

หัก  สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (รอยละ 20) (20,727) 

สินทรัพยสุทธิที่ไดมา 82,907 

บวก  คาความนิยมที่แสดงในงบการเงินรวม 13,093 

 96,000 

 

กลุมกิจการทําการ วัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดและหนี้สินที่รับมาสุทธิของบริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด เสร็จสมบูรณ 

ในระหวางไตรมาสที ่4 ของป พ.ศ. 2562 โดยการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดและหนี้สินที่รับมามีความนาเช่ือถือ 

  



 

 

25 หน้ีสินท่ีเกี่ยวของกับสัญญาลูกคา 

 

25.1 หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 

 

กลุมกิจการรับรูหนี้สินที่เก่ียวของกับสัญญาที่ทํากับลูกคาดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

     

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 34,875 18,145 10,487 6,076 

 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาการใหบริการทางการแพทย และสัญญาใหบริการที่เก่ียวกับพ้ืนที่อาคารและสํานักงานพ่ิมขึน้ 16.7 ลานบาท 

เนื่องจากการเปดดําเนินการโรงพยาบาลแหงใหม และการรับโอนกิจการโรงพยาบาลในป พ.ศ. 2562 ตามที่ไดเปดเผยใน 

หมายเหตุ 24  

 

การรับรูรายไดที่เก่ียวของกับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

 

ตารางตอไปนี้แสดงจํานวนรายไดที่รับรูในป พ.ศ. 2562 ที่รายงานที่ไดเคยรวมอยูในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมาตนงวด  

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

รายไดที่รับรูจากยอดยกมาของหนี้สิน 

   ที่เกิดจากสัญญา 

    

   - การใหบริการทางการแพทย 5,720 2,586 404 - 

   - บริการพ้ืนที่อาคารและสํานักงาน 8,028 10,762 5,451 4,078 

   - บริการติดต้ังระบบสารสนเทศ - 2,340 - - 

 13,748 15,688 5,855 4,078 
 

  



 

 

25.2  ภาระท่ีตองปฏิบัติท่ียังไมเสร็จสิ้นจากสัญญาระยะยาวท่ีทํากับลูกคา 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ราคาของรายการที่ไดปนสวนใหกับภาระที่ตองปฏิบัติที่ยังไมเสร็จสิ้น มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

สัญญาคาบริการทางการแพทย 4,816 - - - 

สัญญาใหบริการพ้ืนที่อาคารและสํานักงาน  89,785 76,424 - - 

 

ผูบริหารคาดวารอยละ 55.92 ของราคาของรายการที่ปนสวนใหกับภาระที่ตองปฏิบัติที่ยังไมเสร็จสิ้น ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

จะรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลารายงานถัดไปจํานวน 50.2 ลานบาท สวนที่เหลือรอยละ 44.08 จํานวน 39.6 ลานบาท จะถูกรบัรู

ในป พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566 

 
 

26 ตนทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

เงินกูยืมจากธนาคาร 112,387 91,022 67,920 46,649 

เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน 31,695 32,195 30,045 27,509 

สัญญาเชาทางการเงิน 9,108 2,892 3,017 544 

 153,190 126,109 100,982 74,702 

 

27 คาใชจายตามลักษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 954,997 838,089 189,558 181,871 

คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 15 และ 16) 448,615 404,754 94,731 74,441 

คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ 17) 23,819 16,791 1,987 1,756 

คาบริหารการจัดการ 31,959 30,196 16,823 16,406 

คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 24,667 22,516 6,510 6,212 

 

  



 

 

28 ภาษีเงินได 

 

ภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน :     

   ภาษีเงินไดงวดปจจุบันสําหรับ     

      กําไรทางภาษีสําหรับป 37,785 46,093 - - 

รวมภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 37,785 46,093 - - 
     

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :     

   เพ่ิมในสินทรัพยภาษีเงินได 

      รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 19) (26,024) (4,148) (1,251) (365) 

   ลดในหนี้สินภาษีเงินได 

      รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 19) (9,634) (10,928) (4,563) (3,888) 

รวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (35,658) (15,076) (5,814) (4,253) 
     

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 2,127 31,017 (5,814) (4,253) 
     

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดปนสวนใหกับ:     

   ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่อง 2,434 31,211 (5,814) (4,253) 

   ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (307) (194) - - 

 2,127 31,017 (5,814) (4,253) 

  



 

 

ภาษีเงินไดสําหรับกําไรกอนหักภาษีของกลุมกิจการมียอดจํานวนเงินที่แตกตางจากการ คํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศ

ที่บริษัทใหญต้ังอยู โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ขาดทุนกอนภาษี     

   จากการดําเนินงานตอเนื่อง (153,070) (89,237) (260,061) (39,488) 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลิก (31,746) (32,390) - - 

 (184,816) (121,627) (260,061) (39,488) 

     

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี รอยละ 20     

   (พ.ศ. 2561: รอยละ 20) (36,963) (24,325) (52,012) (7,898) 

ผลกระทบ :     

   ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมสุทธิจากภาษี (32) - - - 

   รายไดที่ไมตองเสียภาษี - (19,449) - (16,616) 

   คาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักภาษีได 21,899 3,781 2,577 1,364 

   คาใชจายที่หักภาษีไดเพ่ิม (66,907) (18,900) (4,087) (677) 

   การใชขาดทุนทางภาษีที่ผานมาซึ่งยังไมรับรู     

      สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (10,942) - - - 

   ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพย     

      ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 95,072 89,910 47,708 19,574 

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 2,127 31,017 (5,814) (4,253) 

 

  



 

 

29 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 

 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลีย่

ถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน โดยไมรวมหุนสามัญซื้อคืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

จากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของ 

   ผูถือหุนสามัญของบริษัท (150,278) (141,202) (254,247) (35,235) 

จากการดําเนินงานที่ยกเลิก (31,439) (32,195) - - 

ขาดทุนสําหรับปที่เปนของผูถือหุน 

   ของบริษัทใหญ (พันบาท) (181,717) (173,397) (254,247) (35,235) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

   ที่ถือโดยผูถือหุน (หุน) 3,260,181,292 3,240,087,520 3,260,181,292 3,240,087,520 

ขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐานสวนที่เปนของ 

   ผูถือหุนสามัญของบริษัท (บาทตอหุน) (0.056) (0.054) (0.078) (0.011) 

 

บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  

 

30 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 

บุคคลและกิจการที่มีความสัมพันธกับบริษัท ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม

โดยบริษัท หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุร กิจการลงทุน  บริษัทรวม การรวมคา และบุคคลหรือ

กิจการซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือบริษัท ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด

กับบุคคลเหลานั้น และกิจการที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมรวมโดยบุคคลเหลานั้น ถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัท 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันซึ่งอาจมีขึ้นไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธมากกวา

รูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย  

 

บริษัทถูกควบคุมโดยกลุมตระกูลวิทยากรในสัดสวนรอยละ 80.83 จํานวนหุนที่เหลือรอยละ 19.17 ถือโดยบุคคลทั่วไป  

 

เงินลงทุนในบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุ 13 

  



 

 

รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 

ก) รายไดคาบริการ รายไดจากการใหเชา รายไดดอกเบ้ีย คาเชาและคาบริการ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
    

     

รายไดคาบริการ     

   บริษัทยอย - - 50,376 54,804 

   กิจการที่เก่ียวของกัน 4,336 4,478 2,772 2,220 

 4,336 4,478 53,148 57,024 

 
    

รายไดจากการใหเชา     

   กิจการที่เก่ียวของกัน 5,431 7,280 - - 

     

รายไดดอกเบ้ีย     

   บริษัทยอย - - 23,030 7,587 

 
    

คาเชาและคาบริการท่ีเกี่ยวของ     

   บริษัทยอย - - 4,469 4,596 

     

คาบริการ     

   บริษัทยอย - - 10,654 12,744 

   กิจการที่เก่ียวของกัน 5,468 - 3,377 - 

 5,468 - 14,031 12,744 

 
    

ดอกเบ้ียจาย     

   บริษัทยอย - - 21,112 12,351 

   บุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 31,772 31,430 8,934 15,157 

 31,772 31,430 30,046 27,508 

  



 

 

ข) ยอดคางชําระท่ีเกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ 

 

ยอดคงคาง ณ วันสิ้นงวดที่เก่ียวของกับรายการกับกิจการม่ีเก่ียวของมีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ลูกหน้ี     

   บริษัทยอย - - 4,306 5,251 

   กิจการที่เก่ียวของกัน 4,235 655 321 198 

 4,235 655 4,627 5,449 

     

เงินมัดจํา     

   บริษัทยอย - - 1,006 1,006 

     

เจาหน้ี     

   บริษัทยอย - - 2,492 3,363 
   กิจการที่เก่ียวของกัน 1,717 - 807 - 

 1,717 - 3,299 3,363 

     

คาใชจายคางจาย     

   บริษัทยอย - - 33 66 

   กิจการที่เก่ียวของกัน 184 - - - 

 184 - 33 66 

     

เงินรับลวงหนาจากลูกคา     

   กิจการที่เก่ียวของกัน - 9,472 - - 

  



 

 

ค) เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท 

   

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 520,836 101,749 

เงินใหกูเพ่ิมระหวางป   

   - เงินตน 1,253,700 469,000 

   - ดอกเบี้ย 22,919 7,587 

เงินใหกูรับชําระคืนระหวางป   

   - เงินตน (402,500) (57,500) 

จัดประเภทใหมเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น (38,966) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,355,989 520,836 

   

เงินใหกูยืมระยะสั้น 1,330,700 511,500 

ดอกเบี้ยคางรับ 25,289 9,336 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับเงินฝากประจํานิติบุคคล 12 เดือน บวกดวยรอยละ 1.00 ตอป และอัตรา

ดอกเบี้ยจากแหลงเงินกู บวกดวยรอยละ 0.50 ถึง รอยละ 1.00 ตอป มีกําหนดวันจายชําระคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันใหกูยืม 

 

ง) เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกันสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 

 งบทางการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 461,891 445,619 614,851 - 

   กูยืมเพ่ิมในระหวางป     

      - เงินตน 200,000 - 1,597,479 602,500 

      - ดอกเบี้ย 22,838 16,272 21,112 12,351 

   จายคืนเงินกูในระหวางป     

      - เงินตน (324,500) - (347,228) - 

      - ดอกเบี้ย (11,813) - (103) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 348,416 461,891 1,886,111 614,851 

  



 

 

 งบทางการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินกูยืมระยะสั้น     

   บริษัทยอย - - 1,852,752 602,500 

   กิจการที่เก่ียวของกัน 317,000 441,500 - - 
     

ดอกเบ้ียคางจาย     

   บริษัทยอย - - 33,359 12,351 

   กิจการที่เก่ียวของกัน 31,416 20,391 - - 
 

บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับเงินฝากประจํานิติบุคคล 12 เดือน บวกดวยรอยละ 1.00 ถึง 

1.50 ตอป และมีกําหนดวันจายชําระคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันกูยืม 
 

กลุมกิจการมีเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เก่ียวของ กัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทา กับรอยละ  4.25 ตอป และมีกําหนดวันจาย

ชําระคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันกูยืม 
 

จ) ต๋ัวสัญญาใชเงินระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สวนของต๋ัวสัญญาใชเงินระยะยาว     

   - ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป     

   บุคคลที่เก่ียวของกัน 510,510 510,510 510,510 510,510 
     

ดอกเบ้ียคางจาย     

   บุคคลที่เก่ียวของกัน 28,828 19,894 28,828 19,894 
 

รายการเปลี่ยนแปลงของต๋ัวสัญญาใชเงินระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวของกันสําหรับสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

มีดังนี้ 
 

 

งบการเงินรวม และ  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พันบาท 
  

ราคาตามบัญชีตนป 530,404 

ดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น 8,934 

ราคาตามบัญชีสิ้นป 539,338 
 

ต๋ัวสัญญาใชเงินระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวของกัน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 และมีกําหนดวันจายชําระภายใน 3 ป นับจาก

วันกูยืม 

  



 

 

ฉ) คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกลุมกิจการ 

 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

   ผลประโยชนระยะสั้น 88,993 88,738 37,672 36,142 

   ผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 6,432 7,072 2,679 2,366 

 95,425 95,810 40,351 38,508 

 

31 หนังสือคํ้าประกัน 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเปนจํานวน 16.4 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 16.4 ลานบาท) ซึ่ง

เก่ียวเนื่องกับการใหบริการทางการแพทยและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจของบริษัท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเปนจํานวน 28.8 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 

35.9 ลานบาท) ซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการสําหรับการคํ้าประกันการใชไฟฟากับการไฟฟานครหลวงซึ่งเปนไป

ตามปกติธุรกิจของกลุมกิจการ 

 

32 ภาระผูกพัน 

 

32.1 ภาระผูกพันรายจายฝายทุน 

 

ภาระผูกพันที่เปนขอผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เก่ียวของกับรายจายฝายทุนซึ่งยังไมไดรับรูในงบการเงิน มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

อาคารและอุปกรณ 21,909 473,362 12,166 186,193 

 

  



 

 

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 

กลุมกิจการไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกไดเก่ียวกับการเชาที่ดิน อุปกรณและสัญญาบริการที่เ ก่ียวของ 

สัญญาเชาดังกลาวมีระยะเวลาระหวาง 1 ถึง 12 ป  
 

จํานวนเงินขั้นตํ่าในการจายคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมไดมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ภายใน 1 ป 33,637 36,936 5,714 7,244 

มากกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 16,895 18,197 4,638 12,211 

มากกวา 5 ป 8,344 9,290 - - 

 58,876 64,423 10,352 19,455 

 

32.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว 
 

เม่ือวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัทในกลุมโรงแรมระดับนานาชาติที่มีช่ือเสียง เพ่ือวาจาง

ใหกลุมโรงแรมดังกลาวเปนผูบริหารงานอาคารที่ พักอาศัยของบริษัท โดยภายใตเงื่อนไขตามสัญญา บริษัทตองจาย

คาธรรมเนียมตาง  ๆ ใหแกบริษัทคูสัญญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคารที่พักอาศัยมีระยะเวลา 30 ป 

นับต้ังแตเริ่มเปดดําเนินกิจการและมีสิทธิตออายุสัญญานี้ไดอีกอยางนอย 10 ป ทั้งนี้ตองเขาเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญา 

ซึ่งในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีคาที่ปรึกษาและคาใชจายภายใตสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเงิน

ประมาณ 16.8 ลานบาท  
 

เม่ือ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 กลุมกิจการไดทําสัญญาการ จัดการ กับบริษัทในกลุมโรงแรมระดับนานาชาติที่มีช่ือเสียง  

เพ่ือวาจางใหกลุมโรงแรมดังกลาวเปน ผูบริหารงานอาคารที่พักอาศัยของ โดยภายใตเงื่อนไขตามสัญญา กลุมกิจการตองจาย

คาธรรมเนียมตาง  ๆ ใหแกบริษัทคูสัญญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคารที่พักอาศัยมีระยะเวลา 10 ป 

นับต้ังแตเริ่มเปดดําเนินกิจการและมีสิทธิตออายุสัญญานี้ไดอีกอยางนอย 10 ป ทั้งนี้ตองเขาเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญา 

ซึ่งในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการมีคาที่ปรึกษาและคาใชจายภายใตสัญญาดังกลาวเปน จํานวน

เงินประมาณ 15.1 ลานบาท 
 

32.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญารับโอนกิจการ 
 

เม่ือ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการไดทําสัญญาเพ่ือรับโอนกิจการโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดชุมพร 

ในมูลคาไมเกิน 570 ลานบาท  โดยกลุมกิจการไดชําระเงินมัดจําเม่ือทําสัญญาแลวจํานวน  20 ลานบาท และคาดวาการโอน

กิจการและการควบคุมจะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2563 
 

32.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญารวมทุน 
 

เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไดลงนามในสัญญารวมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัทแหงหนึ่ง เพ่ือศึกษา

ความเปนไปไดในธุรกิจดูแลผูสูงอายุ และรวมดําเนินการจัดต้ังศูนยดูแลสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือรองรับความตองการขยายธุรกิจการ

ดูแลผูสูงอายุ (Elderly Care) ในอนาคต  



 

คําอธิบายและวิเคราะห 

          

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 

เร่ือง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ผลการดําเนินงานประจําป 2562 

เรียน   กรรมการและผูจัดการ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย ขอเรียนชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับ

ป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเปรียบเทียบกับป 2561 ดังน้ี  

 

เหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในป 2562 

 

 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 บริษัทยอยที่บ ริษัทฯ ถือหุนทางออม (บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - ลําพูน 

จํากัด) ไดเขาซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ลําพูน รวมแพทย จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนภายใตชื่อ “โรงพยาบาล ศิริเวชลําพูน” ซ่ึงต้ังอยูในจังหวัดลําพูน เพ่ือขยายเครือขายในการประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาลของกลุมกิจการใหครอบคลุม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแสวงหารายไดของกลุมกิจการในอนาคต โดยบริษัท

ยอยไดชําระคาตอบแทนในการโอนกิจการเปนจํานวนเงิน 96.0 ลานบาท จากรายการดังกลาวทําใหบริษัทฯ มีคาความ

นิยมเกิดขึ้นจํานวน 13.09 ลานบาทในงบการเงินรวม 

 

 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม  2562 บริษัทฯ ไดจัดพิธีเปดดําเนินการโรงพยาบาล พิษณุเวชอุตรดิตถ ซ่ึงเปน

โรงพยาบาลเอกชนแหงเดียวของจังหวัด โดยมีหองพักคนไขที่สามารถรองรับบริการดวยหองพิเศษ 50 หอง หองพิเศษ

เดี่ยวใน ICU พรอมอุปกรณและเคร่ืองชวยหายใจ 7 หอง  หองผาตัดที่เปนไปตามมาตรฐานสากล  และหองเคร่ืองมือ

แพทยที่ทันสมัย เชน เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง เคร่ืองตรวจมะเร็งเตานม เคร่ืองอัลตราซาวด 4 มิติ 

เคร่ืองตรวจสมรรถภาพหัวใจ เคร่ืองตรวจหัวใจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง พรอมบริการศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โดยแพทย

เวชศาสตรฉุกเฉิน พรอมรองรับผูปวยในพ้ืนที่และจังหวัดใกลเคียง เชน สุโขทัย แพร นาน รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน 

สปป.ลาว และพรอมรับสงตอผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือเพ่ือเสริมการบริการงานใหเปนเครือขาย 

 

 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2562 บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (บริษัทยอยของบริษัทฯ) ไดจําหนายหุน

สามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (บริษัทยอยของ บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด) ซ่ึงมีสินทรัพยที่สําคัญ

เหลืออยูเพียงอยางเดียว คือ ที่ดินพ้ืนที่ 651 ตารางวา และสิ่งปลูกสรางเปนโรงแรมเกาจํานวน 60 หอง ใหแก บริษัท วี

เอมเอส ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคา 1,329.0 ลานบาท โดยในการทํารายการน้ี

ไดเกิดกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 240.4 ลานบาท ซ่ึงแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ระหวางป 

 

 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ไดจัดพิธีเปดดําเนินการโรงพยาบาล พร้ินซ อุทัยธานี ซ่ึงเปนโรงพยาบาล

เอกชนแหงเดียวของจังหวัด ขนาด 60 เตียง ที่พรอมใหบริการตรวจรักษาโรคตาง ๆ รวมทั้งบริการตรวจสุขภาพ โดย

มุงเนนศักยภาพการดูแลผูปวยฉุกเฉินวิกฤตดวยศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ใหบริการดวยทีมแพทยเวชศาสตรฉุกเฉินและ

บุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พรอมเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัยและครบถวน นอกจากน้ียัง



 

สามารถรองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและใกลเคียง เชน ชัยนาท นครสวรรค พรอมระบบใหคําปรึกษาและรับสงตอผูปวย

ตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือ เชน โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ นครสวรรค 

 

 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด (บริษัทยอยของบริษัทฯ) ไดลงนามสัญญา

รวมทุนกับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ในนาม 

“โรงพยาบาล พร้ินซ ศรีสะเกษ” ซ่ึงเปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรกในจังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 59 เตียง ซ่ึงจะเร่ิมทําการ

กอสราง ภายใน ไตรมาสแรก ของป 2563 และคาดวาจะพรอมเปดดําเนินการใหบริการภายใน คร่ึงแรก ของป 2564 

 

 เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดขายและรับชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 222.25 ลานหุน จาก 

IFC (International Finance Corporation) โดยเปนการออกหุนสามัญใหมตามมติที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือ

วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่อนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป โดยมีราคาหุนละ 4.09 บาท โดยราคาตลาดตอหุน 

เฉล่ีย 7 วัน และ 14 วัน เทากับ 4.18 บาท และ 4.14 บาท ตามลําดับ  คิดเปนมูลคารวม 909.0 ลานบาท โดยมูลคาที่

ไดรับชําระแบงออกเปนสวนของมูลคาที่ตราไวและสวนเกินมูลคาหุนสามัญเปนจํานวน 222.25 ลานบาท และ 686.75 

ลานบาท ตามลําดับ  

  

 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด ซ่ึงเปน

บริษัทยอยที่ดําเนินงานในสวนงานใหบริการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบสารสนเทศ ใหแก บริษัท ฟูลสแทคเอ็นเตอรไพรส 

จํากัด ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก ในราคา 5.0 ลานบาท โดยในการทํารายการน้ีไดทําใหเกิดผลขาดทุนจากการจําหนายเงิน

ลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 45.0 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย

จํานวน 5.6 ลานบาทในงบการเงินรวม ซ่ึงแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหวางป เน่ืองจากบริษัทฯ ไดทําการ

โอนยายสวนงานบุคลากรที่ เกี่ยวของกับการจัดทําระบบพัฒนา และติดต้ังระบบที่ เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

โรงพยาบาลทั้งหมดมาอยูในบริษัทยอยอีกแหงหน่ึง (บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร จํากัด) กอนการขายกิจการในบริษัทน้ี

ออกไป 

 

 เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดจัดพิธีเปดโรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ อยางเปนทางการ ซ่ึงเปน

โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิชั้นนําที่มีศูนยความเปนเลิศทางการแพทยเฉพาะทาง และพรอมเปนศูนยกลางในการรับ

ชวงสงตอการรักษาพยาบาลไปยังโรงพยาบาลตางๆ ในเครือ รวมทั้งไดเปดบริษัทพันธมิตรตาง ๆ ที่จะพัฒนาธุรกิจ

เกี่ยวเน่ืองทางการแพทยอื่น ๆ เชน โรงพยาบาลบํารุงราษฎรในการรวมใหบริการเปดโมเดลธุรกิจใหม “Bumrungrad 

Health Network- Growing Together Model” โดยการต้ังศูนยความเปนเลิศทางการแพทย เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการ

รักษาพยาบาลที่ไดคุณภาพมาตรฐาน โดยเฟสแรกเปน ศูนยกระดูกสันหลังและขอ ที่โรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ และ

การรวมทุนกับ Nihon Keiei  Group (NKG)  ในการรวมลงทุนทําศูนยดูแลผูสูงอายุ เปนตน 

 

 เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมภายใต

ชื่อ บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร  จํากัด  เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนและการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจัง

หวดชุมพร โดยจะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 270.0 ลานบาท แบงออกเปนหนุสามัญจํานวน 27 ลานหุน มลูคาหุนที่ตราไวห

นุละ10 บาท และมีมติอนุมัติให บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร  จํากัด  เขาซ้ือและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของ

บริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใตชื่อ “โรงพยาบาลวิรัช ศิลป” มี

จํานวนเตียงจดทะเบียน 100 เตียง ต้ังอยูในจังหวัดชุมพร โดยจะรับโอนมาซ่ึงกิจการสถานพยาบาลของวิรัชศิลป โดย 

บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร  จํากัด  จะชําระคาตอบแทนการโอนกิจการเปนจํานวนรวมทัง้สิ้นไมเกิน 540.0 ลาน

บาท ซ่ึงบริษัทฯ คาดวาการไดมาซ่ึงกิจการสถานพยาบาลของวิรัชศิลปในคร้ังน้ีจะเปนการขยายเครือขายในการประกอบ



 

ธุรกจิใหครอบคลุมภูมิภาคตางๆ ในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคใตของประเทศไทย อันจะเปนการชวย

เสริมสรางการเติบโตและเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันรวมทั้งเปนแสวงหารายไดของกลมุบ ริษัทฯ 

ตอไปในอนาคต 

 

 เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ มีมติอนุมัติการรวมทุนในกิจการดูแลผูสูงอายุกับ NK Group โดยบริษัทฯ 

ไดเขาลงนามในสัญญารวมทุน Joint Venture Agreement เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2562  เพ่ือจะไดรวมดําเนินงานธุรกิจ

การดูแลผสูงอายุ และมีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมภายใตชื่อบริษัท พร้ินซิเพิล เอ็นเคจี จํากัด เพ่ือดําเนินการ

ลงทุนในธุรกิจดูแลผูสูงอายุ โดยการรวมทุนดังกลาวมีบริษัทฯ ถือหุน 51% ในขณะที่ NK Group ถือหุน 49% ซ่ึงรูปแบบ

การดูแลผูสูงอายุจะเนนการดูแลแนวความคิด Self-reliance ใหผูสูงอายุกลับมาแข็งแรงและกลับไปใชชีวิตพ้ืนฐาน

ประจําวัน (ADL - Activities of Daily Living) กับครอบครัวได และตองการที่จะดูแลผูสูงอายุในรูปแบบการฟนฟูดูแล

ชวยเหลือใหผูสูงอายุมีรางกายและจิตใจที่เขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองใหไดมากที่สุด โดยคาดวาจะเร่ิมดําเนินการแหง

แรกภายในโรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ ภายในป 2563  

 

ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมท่ีมีผลตอการดําเนินงาน นโยบาย กลยุทธ และการเลือกตัดสินใจทางธุรกจิ 

 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในชวง 5-6 ปที่ผานมา จัดเปนธุรกิจที่ มีอัตราการขยายตัวของรายไดเฉล่ียอยูที่

ประมาณ รอยละ 10.0 ตอป  ขณะที่กําไรสุทธิของธุรกิจเติบโตเฉล่ียรอยละ 10.7 ตอป โดยสวนหน่ึงเปนผลมาจากรายได

จากคารักษาพยาบาลที่ป รับสูงขึ้นตามการรักษา ความซับซอนของโรคและเทคโนโลยีที่ใช และการขยายการลงทุน

โรงพยาบาลเอกชนแหงใหม ขณะที่กลุมคนไขตางชาติ โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และ

กลุมคนไขคนไทยที่มีการประกันสุขภาพโดยตนเอง ซ่ึงสวนใหญเปนกลุมที่มีกําลังซ้ือปานกลางถึงสูง ถือเปนตัวขับเคล่ือน

หลักของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

 

ในขณะที่ ในป 2563 ภาพรวมกําไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยฯ) จะ

เติบโตอยูที่รอยละ 3-6  ชะลอลงเม่ือเทียบกับป 2562 โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่เจาะกลุมคนไขกําลังซ้ือปานกลาง

ถึงสูง ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการแขงขันที่รุนแรง โดยจํานวนคูแขงทยอยเพ่ิมขึ้น แตคนไขที่มีศักยภาพกลับไมไดเพ่ิมขึ้น

ตาม จึงกดดันการเติบโตของรายไดใหชะลอตัวลง เม่ือ เทียบกับคาใชจายตางๆ ที่ยังคงมีตอ เน่ืองจากการปรับตัวของ

ผูประกอบการ เชน คาใชจายบุคลากรทางการแพทย การลงทุนทางดานเทคโนโลยีและบริการเฉพาะทางที่สรางความ

แตกตาง หรือแมแตการเสนอสวนลดสําหรับคนไขบางกลุม  ทั้งรายไดและความสามารถในการทํากําไรของกลุมธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน เร่ิมสงสัญญาณใหเห็นถึงการเติบโตในอัตราที่ชะลอลงในชวง 1-2 ปที่ผานมา นอกจากน้ี ยังมีประเด็น

อื่นๆ ที่ตองติดตาม โดยเฉพาะมาตรการควบคุมราคาสินคายา เวชภัณฑและการบริการทางการแพทย ที่นาจะกดดันการ

ทํากําไรของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแตกตางกันไปในแตละราย แมวาในมุมหน่ึง มาตรการฯ ดังกลาว จะอํานวยความ

สะดวกใหกับคนไขในเร่ืองของการรับรูขอมูลหรือเปรียบเทียบราคายา และสามารถตัดสินใจซ้ือยาเองนอกโรงพยาบาลได 

หากพบวามีราคาที่ถูกกวา แตในอีกมุมหน่ึงของธุรกิจ เน่ืองจากรายไดสวนใหญของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนรายได

จากคายา ดังน้ัน ผลจากมาตรการฯ ดังกลาว อาจจะกดดันการทํากําไรของกลุมผูประกอบการในระยะขางหนา 

 

อยางไรก็ดีธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนบางแหงนาจะยังมีกําไรเพ่ิมขึ้นในป 2563 โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยูใน

ทําเลที่ยังไมมีคูแขง และเนนเจาะกลุมคนไขที่ ใชสิทธิรักษาพยาบาลจากการประกันสุขภาพของตนเอง ซ่ึงในภาวะที่

เศรษฐกิจและกําลังซ้ือยังไมฟนตัว คนไขที่ไมมีประกันสุขภาพดวยตัวเอง และตองจายเงินสด นาจะหันมาเลือกใชบริการ

ผานสิทธิของรัฐมากขึ้น และหากในป 2563 มีการปรับขึ้นคารักษาพยาบาลตอหัวของประกันสังคม ก็นาจะชวยหนุน

รายไดและทําใหกําไรของธุรกิจโรงพยาบาลกลุมน้ียังคงเพ่ิมขึ้น 



 

ในระยะขางหนา เพ่ือเปนการกระจายความเสี่ยงจากการสรางรายไดและทํากําไรของธุรกิจโรงพยาบาลใน

เครือขาย PRINC นอกจากจะมีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการเพ่ือลดตนทุนดานตางๆ รวมถึงการ

รักษาคุณภาพของการใหบริการแลว บริษัทฯ ควรปรับกลยุทธทางธุรกิจ โดยมองหาแหลงรายไดใหมๆ เขามาเสริม

นอกเหนือไปจากรายไดหลักที่เปนคารักษาพยาบาล ซ่ึงธุรกิจในกลุม Non-hospital เปนกลุมธุรกิจที่นาสนใจและมี

แนวโนมขยายตัวมากขึ้น เชน ธุรกิจดูแลผูสูงอายุ เปนตน ซ่ึงเปนกลยุทธที่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนควรดําเนินการ 

 

      ในสวนของบริษัทฯ ไดต้ังเปาหมายที่จะขยายจํานวนโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นใน 3-5 ปขางหนาอยางตอเน่ือง โดย

เนนไปในตางจังหวัดที่ไมมีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดน้ัน แตมีประชากรและมีความตองการทางดานบริการทาง

การแพทย โดยพยายามที่กระจายโรงพยาบาลไปทั่วทุกภูมิภาค โดยบริษัทฯ จะเนนคุณภาพงานบริการควบคูมากับการ

บริหารตนทุน ซ่ึงสิ่งที่ทําและไดผลมากคือการทํา Share Serviced โดยเนนเทคโนโลยี รวมเอางานบริการในสวนที่ทํางาน

เหมือนๆ กันมาเปนฐานขอมูลเดียว เชน ฝายบุคคล ฝายบัญชี คุมคลังยาและเวชภัณฑ การรวมศูนยเหลาน้ีสามารถลด

ตนทุนคาใชจายได และในการจัดซ้ืออุปกรณตางๆ ดวยการเปนเครือขายสามารถชวยลดคาใชจายลงไดเชนเดียวกัน 

นอกจากน้ียังไดใหมีลงทะเบียนผูปวยและจัดเก็บแฟมขอมูลในระบบ Hospital Information System เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ลดความผิดพลาด และทําใหผู รับบริการไดรับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ความสําเร็จลาสุดในการนําเทคโนโลยีมา

ยกระดับงานโรงพยาบาล คือ การขึ้นระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ที่โรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค 

ใหเปนโรงพยาบาลที่ไดการรับรองการนําระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ไดมาตรฐานขั้นที่ 7 (HIMSS EMRAM Stage 

7) ที่แสดงวาโรงพยาบาลพร้ินซ ปากนํ้าโพ มีความเปนเลิศในดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นําเขามาใชในระบบสุขภาพ

ภายในโรงพยาบาล นับเปนโรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่ไดรับมาตรฐานน้ี 

 

 เปาหมายตอไปของบริษัทฯ ยังคงจะเพ่ิมบริการดานสุขภาพ เชน การมองเร่ืองสังคมผูสูงอายุ ตอไปคนจะอายุ

ยืนขึ้นและจะเกิดสังคมสูงวัยที่ตองการบริการดานสุขภาพสําหรับกลุมน้ี เปนอีกหน่ึงธุรกิจที่บริษัทฯ มองเพ่ือตอยอด

บริการดานสุขภาพ โดยยังคงเนนบริการที่คุณภาพรองรับความตองการของผูมีรายไดระดับกลาง ดวยการใหบริการดูแลผู

สูงวัยทุกรูปแบบเพ่ือใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2562 



 

 

 

 ในป 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาลจํานวน 2,296.2 ลานบาท ตนทุนจากกิจการ

โรงพยาบาลจํานวน 1,879.3 ลานบาท และรายไดจากการขายและใหบริการจํานวน  575.3 ลานบาท ตนทุนการขายและ

ใหบริการจํานวน 353.3 ลานบาท กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 240.4 ลานบาท คาใชจายในการขายและ

บริหารจํานวน 926.2 ลานบาท และตนทุนทางการเงิน 153.2 ลานบาท สงผลใหเกิดขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงาน

ตอเน่ืองจํานวน 155.5 ลานบาท และบริษัทฯ มีขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิกอีกจํานวน 31.4 ลานบาท ทํา

ใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสําหรับป 186.9 ลานบาท 

 

 

 

 

 ผลขาดทุนสําหรับป 2562 และป 2561 ไดรวมรายการปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว จาก 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หนวย : ลานบาท 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561  

 

เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 

เปล่ียนแปลง 

รอยละ 

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,296.2 2,084.6 211.6 10.1 

รายไดจากการขายและใหบริการ 575.3 574.2 1.1 0.2 

ตนทุนจากกิจการโรงพยาบาล 1,879.3 1,577.4 301.9 19.1 

ตนทุนการขายและใหบริการ 353.3 376.0 (22.7) -6.0 

กําไรข้ันตน 638.9 705.5 (66.6) -9.4 

รายไดอื่น 46.9 51.1 (4.2) -8.3 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบ.ยอย 240.4 - 240.4 100.0 

กําไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวามูลคา

ยุติธรรม 

 

- 

 

82.5 

 

(82.5) 

 

-100.0 

คาใชจายในการขายและบริหาร 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 

คาใชจายภาษีเงินได (2.4) (31.2) (28.8) -92.2 

ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงาน

ตอเน่ือง 

(155.5) (120.4) 35.1 29.1 

ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่

ยกเลิก 

(31.4) (32.2) (0.8) -2.3 

ขาดทุนสําหรับป (186.9) (152.6) 34.3 22.5 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (183.6) (148.8) 34.8 23.3 



 

 

 จะเห็นไดวาหากไมรวมรายการปรับปรุงตาง ๆ  บริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีผลขาดทุนสําหรับปอยูที่ 395.9 ลาน

บาท ซ่ึงขาดทุนสูงกวาปที่ผานมา 193.0 ลานบาท เน่ืองจาก 

- ในระหวางปมีโรงพยาบาลที่ เปดใหม 3 แหง คือ โรงพยาบาล ศิ ริเวช ลําพูน  โรงพยาบาล พิษณุเวช 

อุตรดิตถ และโรงพยาบาลพร้ินซ อุทัยธานี ที่ยังเปดดําเนินงานไมเต็มประสิทธิภาพ ทําใหมีตนทุนทางตรง 

และคาใชจายในการขายและประชาสัมพันธ และในคาใชจายในการบริหารที่สูงกวาปกติ  

- โรงพยาบาล พร้ินซ สุวรณภูมิ มีการปรับปรุงอาคารผูปวยในและอาคารผูปวยนอก ทําใหมีความไมสะดวก

กับผูใชบ ริการและผูปวยบางชั้น รวมทั้งมีการยกเลิกการใหบริการแกผูปวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(บัตรทอง) ทําใหรายไดที่เขามาระหวางปไมเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่ตนทุนและคาใชจายไมไดลดลงตาม

สัดสวนที่รายไดลด ซ่ึงการปรับปรุงไดแลวเสร็จและเปดดําเนินงานอยางเปนทางการเม่ือตนเดือนธันวาคม 

2562 

- ในไตรมาสที่ 3-4 ของป 2562 รายไดของทั้งกลุมโรงพยาบาลและกลุมอสังหาริมทรัพย ไดขยายตัวตํ่ากวาที่

ควรจะเปนเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ทําให

การเกิดโรคติดตอนอยลง รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวยตอการขยายตัวของธุรกจิทั้งธุรกิจ

โรงพยาบาล และธุรกิจ Serviced Apartment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการดําเนินงานตามกลุมธุรกิจสามารถอธิบายไดดังตอไปน้ี  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หนวย : ลานบาท 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561  

 

เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 

เปล่ียนแปลง 

รอยละ 

ขาดทุนสําหรับป (186.9) (152.6) 34.3 22.5 

ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่

ยกเลิก 

(31.4) (32.2) (0.8) -2.3 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบ.ยอย 240.4 - 240.4 100.0 

กําไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวามูลคา

ยุติธรรม 

 

- 

 

82.5 

 

(82.5) 

 

-100.0 

ขาดทุนสําหรับป (ไมรวมรายการ

ปรับปรุง) 

(395.9) (202.9) 193.0 95.1 



 

 

รายไดจากการขายและใหบริการ 

 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากขายและใหบริการ 2,871.5 ลานบาท สูงขึ้น  212.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

8.0 เปนผลมาจาก 

• ธุรกิจโรงพยาบาล มีรายไดสูงขึ้น  211.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.1 สาเหตุหลักมาจาก 

• รายไดของโรงพยาบาลที่เปดใหมในป 2562  คือ โรงพยาบาล ศิริเวชลําพูน  โรงพยาบาล พิษณุ

เวชอุตรติดถ และโรงพยาบาลพร้ินซ อุทัยธานี รวม 162.2 ลานบาท และโรงพยาบาลพร้ินซ 

สุวรรณภูมิ จํานวน 20.8 ลานบาท ที่ในป 2561 รับรูรายไดไมเต็มป 

• รายไดของโรงพยาบาลที่มีอยูเดิม คือ โรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาล พร้ินซ ปากนํ้าโพ 

รวม 56.3 ลานบาท  

 

• ธุรกิจพัฒนาและใหเชาอสังหาริมทรัพย มีรายไดเพ่ิมขึ้น 1.1 ลานบาท  หรือคิดเปนรอย 0.2 สาเหตุหลักมา

จาก 

• โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ มีรายไดเพ่ิมขึ้น 5.9 

ลานบาท จากอัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) ที่สูงขึ้นจากรอยละ 81.7 ในป 2561 เปนรอย

ละ 86.8 ในป 2562 และรายไดเฉล่ียตอหอง (ADR) สูงขึ้นจาก 4,024บาท เปน 4,093 บาท 

• อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ธุรกิจใหเชาอาคารสํานักงานมีรายไดสูงขึ้นจํานวน 0.8 ลาน

บาท  

กําไรข้ันตน : ตํ่ากวาป 2561 จํานวน 66.6 ลานบาท สาเหตุหลักมาจาก 

• ตนทุนของโรงพยาบาลที่เปดใหมในป 2562  คือ โรงพยาบาล ศิริเวชลําพูน  โรงพยาบาล พิษณุเวชอุตร

ติดถ และโรงพยาบาลพร้ินซ อุทัยธานี รวม 174.8 ลานบาท และโรงพยาบาลพร้ินซ สุวรรณภูมิ จํานวน 

57.5 ลานบาท ที่ในป 2561 รับรูตนทุนไมเต็มป 

• อีกทั้งโรงพยาบาลที่มีอยู มีตนทุนทางตรงที่เพ่ิมขึ้นจากคาใชจายพนักงาน และคาแพทย  

• คาเสื่อมราคาของทั้งโรงพยาบาลใหม และโรงพยาบาลที่มีอยูเดิมเพ่ิมขึ้น  

 

 

 

 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย:  จํานวน 240.4 ลานบาท เปนรายการที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว จากการ

จําหนายหุนสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด 

หนวย : ลานบาท พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปล่ียนแปลง 

 จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ รอยละ 

ธุรกิจโรงพยาบาล 2,296.2 80.0      2,084.6 78.4 10.1 

ธุรกิจพัฒนาและใหเชา

อสังหาริมทรัพย 
575.3        20.0       574.2 21.6 0.2 

รวม 2,871.5 100.0 2,658.8 100.0 8.0 



 

 

คาใชจายในการขายและบริหาร : สูงกวาป 2561 จํานวน 123.9 ลานบาท (รอยละ 15.4) เน่ืองจาก 

• คาใชจายในการขายและบริหารของโรงพยาบาล ศิริเวชลําพูน  โรงพยาบาล พิษณุเวชอุตรติดถ และ

โรงพยาบาลพร้ินซ อุทัยธานี รวม 68.1 ลานบาท ทีเ่ปนโรงพยาบาลใหมในป 2562  

• คาใชจายในการตลาดและประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ  ของโรงพยาบาลใหมที่เปดในปน้ี ทําใหคาใชจาย

ในการขายและบริหารสูงขึ้น  

• คาใชจายที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายเพ่ิมขึ้น จากที่ในป 2562 มีการทํารายการจําหนาย

เงินลงทุนในบริษัทยอย 2 ราย และการจําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุน อีกทั้งบริษัทฯ กําลังอยูในชวงของการปรับ

โครงสรางขององคกร ทําใหตองการผูเชี่ยวชาญในแตละวิชาชีพมาใหคําปรึกษา เพ่ือใหธุรกิจมีการเจริญเติบโต

ในอนาคต  

• จากมติพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมที่ใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยจากเดิมไมนอยกวาคาจาง

อัตราสุดทาย 300 วัน เปน 400 วัน ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารเพ่ิมขึ้น 8.7 ลานบาท 

 

กําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) :  

 

หากพิจารณาถึง EBITDA ในป 2562 จะเห็นไดวา บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม

ราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) จํานวน 472.5 ลานบาท ซ่ึงสูงกวาปที่ผานมาจํานวน 14.1 ลานบาท หรือรอยละ 3.1 

เน่ืองจาก  

 

• มีรายการที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียวจากกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 240.4 

ลานบาท  

• ยังมีตนทุนทางตรง คาใชจายในการตลาดและประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ  ของ

โรงพยาบาลใหมที่เปด  ทําใหคาใชจายในการขายและบริหารสูงขึ้น 

 

หนวย : ลานบาท    ป 2562 ป 2561 เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 

เปล่ียนแปลง 

รอยละ 

กําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา 

และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 

472.5 458.4 14.1 3.1 

ดอกเบี้ยจาย 153.2 126.1 27.1 21.5 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 472.4 421.5 50.9 12.1 

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (153.1) (89.2) 63.9 71.5 

คาใชจายภาษีเงินได (2.4) (31.2) (28.8) -92.2 

ขาดทุนสําหรับป (155.5) (120.4) 35.1 29.1 

**EBITDA ท่ีไมรวมรายการปรับปรุง 232.1                 375.9 (143.8) -38.3 



 

หากไมรวมรายการปรับปรุงดังกลาว จะทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมี EBITDA อยูที่ 232.1 ลานบาท ซ่ึงตํ่า

กวาปที่ผานมาที่เทากับ 143.8 ลานบาท เน่ืองจากกําไรขั้นตนที่ตํ่าลง และคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นของโรงพยาบาลที่เปดใหม 

และการลงทุนในแพทยและหนวยงานเพ่ือการแพทย  

 

ในสวนของดอกเบี้ยจายสูงขึ้น 27.1 ลานบาท จากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่เพ่ิมขึ้น จากโรงพยาบาลที่เปด

ใหม และจากการลงทุนในการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลใหทันสมัย และรองรับกับความตองการของลูกคา  

 

คาเสื่อมราคาสูงขึ้น 50.9 ลานบาท จากโรงพยาบาลที่เปดใหมถึง 3 แหง และบางโรงพยาบาลไดมีการปรับปรุง

อาคารแลวเสร็จ จึงมีการบันทึกคาเสื่อมราคาเพ่ิมขึ้น 

 

ขาดทุนสําหรับป : บริษัทฯ และบริษัทยอยมีขาดทุนป 2562 จํานวน 155.5 ลานบาท (ไมรวมขาดทุนจากการดําเนินงาน

ที่ยกเลิก) จะมีผลขาดทุนสูงขึ้นกวาป 2561 ซ่ึงผลขาดทุนดังกลาวเกิดจากตนทุนการขายและใหบริการ และคาใชจายที่

เพ่ิมขึ้นของบริษัทยอย ดอกเบี้ยจาย และคาเสื่อมราคาที่เพ่ิมขึ้น  

 

ฐานะการเงิน  

 

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 14,620.0 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 301.9 ลานบาท 

เม่ือเทียบกับสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  เปนผลมาจาก 

• เงินลงทุนระยะสั้นเพ่ิมขึ้น 519.8 ลานบาท จากบริษัทใหญที่เกิดจากการรับเงินจาการจําหนายหุนสามัญ

เพ่ิมทุน และจากบริษัทยอยที่เกิดจากการรับเงินจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน ที่เพ่ิมขึ้นรวม 977.8 ลานบาท จากโรงพยาบาลที่เปด

ใหม และโรงพยาบาลที่มีอยูเดิมที่มีการปรับปรุงใหทันสมัยขึ้น  

• ในขณะที่อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนลดลง 1,143.5 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการจําหนายเงินลงทุน

ของบริษัทยอยออกไป 

 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562  จํานวน 4,908.8  ลานบาท ลดลง 567.7 ลาน

บาท เม่ือเทียบกับหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  สาเหตุมาจาก 

• เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ลดลง 1,000.0 ลานบาท และเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ

ที่เกี่ยวของกันของบริษัทยอยลดลง 113.5 ลานบาท จากการชําระคืนเงินกูดังกลาวในชวงไตรมาสที่ 4 ป 

2562  

งบแสดงฐานะการเงิน 

หนวย : ลานบาท 

31 ธันวาคม 

2562 

31 ธันวาคม 

2561 

เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 

เปล่ียนแปลง 

รอยละ 

สินทรัพยรวม 14,620.0 14,318.1 301.9 2.1 

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

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 8,809.7 8,077.6 732.1 9.1 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนผูถือหุน (เทา) 0.56 0.68   



 

• ในขณะที่เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 280.0 ลานบาท จากการลงทุนในโรงพยาบาลที่เปด

ใหม และการปรับปรุงโรงพยาบาลที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น 

• หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินของบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น 168.7 ลานบาท จากการลงทุนในอุปกรณและ

เคร่ืองมือทางการแพทยที่เพ่ิมขึ้น 

 

สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น 732.1 ลานบาท จาก 

• การเพ่ิมขึ้นของทุนที่ออกชําระแลว และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ รวม 909.0 ลานบาท จากการจําหนายหุน

สามัญเพ่ิมทุนให IFC 

• ผลขาดทุนของบริษัทในระหวางปที่เกิดขึ้นจํานวน 178.7 ลานบาท 

 

 

 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 0.56 เทา ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่อยูที่ 0.68 จากการชําระคืน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ในขณะที่สวนของผุถือหุนสงูขึ้น จาก

การรับชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

         
      ลงลายมือชื่อ___________________________________    

                                                             (นางสาวปรียาพร  อภิวาทนวิทยะ)           

                                  ผูอํานวยการฝายบริการงานบัญชี 



บริษัท พริ ้นซิเพิล แคปตอล จำกัด (มหาชน)

รายงาน
ประจำป
“องคกรที ่สร างคนที ่ม ีจ ิตใจของผู  ให 
 เพ ื ่อ ช วยเหล ือคน ช ุมชน และส ังคม”

2562

PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ANNUAL
REPOET

ANNUAL
REPORT
A place where compassionate people are nurtured

and gathered to pay it forward to other people.
to community and to society

2019

ANNUAL
REPOET

ช้ัน 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร : +662-714-2171-3  แฟกซ : +662-714-2185
www.principalcapital.co.th

บริษัท พริ ้นซิเพิล แคปตอล จำกัด (มหาชน)

ANNUAL
REPOET

ช ั ้น 23 อาคารบางกอกบ ิสซ ิ เนสเซ ็น เตอร  
29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +662-714-2171-3  โทรสาร : +662-714-2185

www.principalcapital.co.th

บริษัท พริ ้นซิเพิล แคปตอล จำกัด (มหาชน)


	ปัจจัยความเสี่ยง
	ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
	ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
	 เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	รายการระหว่างกัน
	2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
	2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
	ก) มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)
	ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	ก) เครื่องมือทางการเงิน
	ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

	2.3 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม
	ก) บริษัทย่อย
	ข) บริษัทร่วม
	ค) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
	ง) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ
	จ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

	2.4 การรวมธุรกิจ
	2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
	ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
	งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกิจการและกลุ่มกิจการ
	ข) รายการและยอดคงเหลือ
	รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่
	รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน
	เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว...
	2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	2.7 ลูกหนี้การค้า
	2.8 สินค้าคงเหลือ
	2.9 เงินลงทุนในตราสารทุน
	2.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย) ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
	2.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	2.13 ค่าความนิยม
	2.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
	สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี
	2.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	2.16 สัญญาเช่าระยะยาว

	สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
	สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า
	2.17 เงินกู้ยืม
	2.18 ต้นทุนการกู้ยืม
	2.19 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	2.20 ผลประโยชน์พนักงาน

	ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
	ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจำปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานปัจจุบันที่รับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงา...
	ข) โครงการสมทบเงิน
	กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ
	ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
	โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
	ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเง...
	กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
	ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน
	2.21 ประมาณการหนี้สิน

	กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้
	กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
	2.22 ทุนเรือนหุ้น

	หุ้นสามัญกิจการสามารถกำหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ
	ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วนของเจ้าของ
	2.23 สำรองตามกฏหมาย

	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้
	2.24 การรับรู้รายได้

	รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่นๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับจากการให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ
	กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
	สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเท...
	รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
	รายได้จากกิจการโรงพยาบาลประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก และค่ายา ซึ่งเป็นจำนวนเงินสุทธิจากส่วนลด โดยจะรับรู้เมื่อได้ให้บริการหรือเมื่อได้ส่งมอบยาแล้ว
	รายได้จากให้บริการ
	รายได้จากกิจการอาคารที่พักอาศัยให้เช่าและกิจการบริหารอาคารสำนักงานรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
	รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบสารสนเทศรับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันเทียบเป็นสัดส่วนกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นที่คาดว่าจะใช้สำหรับแต่ละโครงการ โดยจะตั้งสำรองค่าเผื่อผล...
	รายได้จากการให้เช่า
	รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในงบกำไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
	รายได้อื่น
	สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
	2.25 การจ่ายเงินปันผล
	2.26 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
	3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

	3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	3.2 มูลค่ายุติธรรม

	ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงกรณีที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคา ตามบัญชี
	91,810
	เงินฝากธนาคารระยะสั้น

	50,784
	449,319
	393,568
	เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
	-
	2,296
	-
	2,296
	91,810
	เงินฝากประจำ 6 - 12 เดือน

	53,080
	449,319
	395,864
	3,930
	หลักทรัพย์เพื่อค้า - หน่วยลงทุน

	3,987
	6,056
	6,227
	-
	การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
	   หลักทรัพย์เพื่อค้า

	480,130
	8
	519,137
	-
	452
	-
	463
	3,930
	484,569
	6,064
	525,827
	-
	8
	700,000
	1,799,000
	(220,000)
	(1,280,174)
	130
	303
	452
	463
	480,582
	519,600
	22,750
	37,527
	136,504
	200,434
	(120)
	(1,264)
	(7,192)
	(7,432)
	22,630
	36,263
	129,312
	193,002
	3,208
	748
	40,972
	8,332
	-
	-
	(2,017)
	-
	3,208
	748
	38,955
	8,332
	5,449
	4,627
	655
	321
	-
	-
	36,991
	-
	11,831
	5,510
	51,227
	23,231
	77
	104
	9,280
	1,150
	-
	-
	-
	3,914
	492
	814
	1,197
	3,500
	43,687
	48,066
	267,617
	233,450
	16,894
	20,603
	83,235
	111,555
	3,696
	12,801
	33,602
	51,712
	749
	1,343
	6,432
	22,715
	187
	1,623
	3,195
	7,125
	1,224
	1,157
	10,040
	7,327
	22,750
	37,527
	136,504
	200,434
	(120)
	(1,264)
	(7,192)
	(7,432)
	22,630
	36,263
	129,312
	193,002
	5,449
	4,627
	655
	321
	2,215
	2,209
	24,696
	3,556
	450
	-
	36,112
	17,439
	5,635
	9,604
	30,188
	30,643
	612
	387
	1,879
	1,821
	-
	-
	2,567
	-
	104
	305
	1,157
	1,036
	9,016
	เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น

	12,505
	96,599
	54,495
	14,313
	เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30 ข)

	30,957
	118,430
	148,770
	3,363
	เจ้าหนี้อื่น

	3,299
	-
	1,717
	35,309
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	17,441
	221,482
	149,011
	18,788
	ค่าบริหารจัดการค้างจ่าย

	26,332
	96,633
	173,046
	27,001
	13,441
	27,001
	13,441
	98,774
	ณ วันที่ 1 มกราคม

	91,470
	463,546
	485,985
	12,681
	ภาระผูกพันที่เกิดจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
	   (หมายเหตุ 24)

	15,152
	71,012
	85,163
	2,939
	การจำหน่ายไปซึ่งบริษัทย่อย

	-
	2,939
	2,562
	-
	ต้นทุนบริการปัจจุบัน

	-
	-
	(3,940)
	3,580
	ต้นทุนบริการในอดีต

	4,009
	16,519
	20,770
	(1,461)
	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

	595
	(357)
	21,492
	254
	316
	1,847
	1,791
	17,993
	การวัดมูลค่าใหม่
	ผลกำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
	   ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

	20,072
	91,960
	127,838
	(146)
	(ผลกำไร)ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
	   ข้อสมมติทางการเงิน

	(92)
	(7,746)
	(1,360)
	(346)
	(ผลกำไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์

	58
	(769)
	8,094
	(1,785)
	(1,372)
	3,814
	(10,888)
	(2,277)
	จ่ายชำระผลประโยชน์

	(1,406)
	(4,701)
	(4,154)
	(564)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	(131)
	(2,096)
	(5,835)
	15,152
	อัตราคิดลด

	18,535
	85,163
	117,848
	2.27
	อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

	1.49 - 2.27
	2.27 - 3.65
	1.49 - 2.86
	2.00 - 4.00
	อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
	   (ขึ้นกับช่วงอายุ)

	0.00 - 4.00
	2.00 - 4.50
	0.00 - 5.00
	0.00 - 34.00
	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

	0.00 - 22.00
	0.00 - 37.00
	0.00 - 37.00
	181,871
	ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 15 และ 16)

	189,558
	838,089
	954,997
	74,441
	ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 17)

	94,731
	404,754
	448,615
	1,756
	ค่าบริหารการจัดการ

	1,987
	16,791
	23,819
	16,406
	ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

	16,823
	30,196
	31,959
	6,212
	6,510
	22,516
	24,667
	คำอธิบายและวิเคราะห์

