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สว่นท่ี 1 หนำ้ 1 
 

ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทในนำม  “บริษัท เมโทรสตำร ์        
พร็อพเพอรต์ี  ้จ ำกัด”  ในปี พ.ศ.2543  เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัย ต่อมำในปี 2548      
บรษัิทฯ ไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2556 ไดม้ีกำรเปลีย่นแปลงผูถื้อหุน้และเปลี่ยนช่ือ
เป็น บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)   

ในปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ ำกัด (เดิมช่ือบริษัท อลิอนัซ ์เมดิคอล เอเชีย 
จ ำกดั) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนโดยมีเครือข่ำยโรงพยำบำล 4 โรง ใน 3 จงัหวดั ในปี 2561 บริษัทฯ ไดล้งทนุซือ้
กิจกำรโรงพยำบำลเพิ่มอีก 2 แห่งคือ โรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ (เดิมช่ือโรงพยำบำลปิยะมินทร)์ เป็นโรงพยำบำลขนำด
ใหญ่ในจงัหวดัสมทุรปรำกำร  ซึ่งช่วยขยำยเครือข่ำยกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุม่บริษัทฯ ใหค้รอบคลมุมำกขึน้
โดยเฉพำะในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล อีกทัง้ ยงัไดซ้ือ้กิจกำรของโรงพยำบำลพริน้ซ ์อทุยัธำนี ในจงัหวดัอทุยัธำนี
ที่หยดุประกอบกิจกำรมำปรบัปรุง สง่ผลให ้ณ สิน้ปี 2561 บรษัิทฯ มีโรงพยำบำลในเครอืขำ่ยเพิ่มขึน้เป็น 6 โรงพยำบำล 

ภำยหลงัจำกกำรซือ้กิจกำรดงักล่ำว บริษัทฯ ไดด้  ำเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริหำร
จัดกำรโรงพยำบำลเอกชน และได้ย้ำยหมวดธุรกิจจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจำกหมวดพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นหมวดธุรกิจทำงกำรแพทย ์บรษัิทฯ มุง่มั่นที่จะขยำยเครอืขำ่ยโรงพยำบำลของกลุม่พริน้ซ ์เฮลทแ์คร ์ดว้ย
กำรลงทุนสรำ้งโรงพยำบำลใหม่ ร่วมทุนกับพันธมิตร และกำรซือ้กิจกำรที่มีศักยภำพมำพัฒนำปรับปรุงเพื่อ ให้เป็น
โรงพยำบำลที่มีคุณภำพและใหก้ำรรกัษำดว้ยวิทยำกำรทำงกำรแพทยท์ี่ทนัสมยั  บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะขยำยครือข่ำย
โรงพยำบำลใหค้รอบคลมุทั่วทกุภมูิภำคของประเทศไทย โดยเนน้ไปในจงัหวดัที่ไม่มีโรงพยำบำลเอกชนแต่มีควำมตอ้งกำร
ดำ้นกำรบรกิำรทำงกำรแพทย ์

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครือข่ำยเพิ่มอีก 3 แห่ง คือ 1) โรงพยำบำลศิริเวช ล ำพูน ในจังหวดัล ำพนู          
ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรมำในเดือนกนัยำยน 2562 บริษัทฯ ไดซ้ือ้ที่ดินที่ติดกบัโรงพยำบำลศิริเวช ล ำพนู เพื่อ
สรำ้งอำคำรโรงพยำบำลแหง่ใหมภ่ำยใตช่ื้อ โรงพยำบำลพริน้ซ ์ล  ำพนู เพื่อรองรบัท่ีป่วยที่อยูใ่นระบบประกนัสงัคม ซึง่คำดวำ่
จะแลว้เสร็จและเปิดด ำเนินกำรไดใ้นปี 2564  2) โรงพยำบำลพริน้ซ ์อตุรดิตถ์ ในจงัหวดัอตุรดิตถ ์เป็นโรงพยำบำลที่บรษัิทฯ 
ลงทนุก่อสรำ้งเอง โดยกำรก่อสรำ้งแลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิำรในเดือนมีนำคม 2562 และ 3) โรงพยำบำลพริน้ซ ์อทุยัธำนี ใน
จังหวดัอุทยัธำนี ซึ่งท ำกำรปรบัปรุงแลว้เสร็จและเปิดใหบ้ริกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2562 นอกจำกนี ้ยงัขยำยเครือข่ำย
โรงพยำบำลไปยงัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยกำรรว่มทนุกบัพนัธมิตรในทอ้งถ่ินสรำ้งโรงพยำบำลเอกชนแหง่ใหมภ่ำยใตช่ื้อ 
“โรงพยำบำลพริน้ซ ์ศรีสะเกษ” ที่จังหวดัศรีสะเกษ ซึ่งคำดว่ำจะแลว้เสร็จและเปิดใหบ้ริกำรไดใ้นปี 2564 อีกทัง้ ยงัไดซ้ือ้
กิจกำรของบรษัิท โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ จ ำกดั ซึง่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในจงัหวดัชมุพร ไดร้บัโอนกิจกำรเสรจ็สิน้
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 ในเดือนกันยำยน 2563 บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรโรงพยำบำลสรรพสิทธ์ิอินเตอร ์                
ในจังหวดัอุบลรำชธำนี และเปลี่ยนช่ือเป็น โรงพยำบำลพริน้ซ ์อุบลรำชธำนี ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครือข่ำย
เพิ่มขึน้เป็น 11 แหง่ ใน 10 จงัหวดั  

 บริษัทฯ ยงัคงมองหำโอกำสในธุรกิจบริกำรดำ้นสขุภำพที่สำมำรถตอ่ยอดธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์เช่น กำร
ดูแลผูสู้งอำยุ จำกขอ้มูลของกรมสถิติแห่งชำติพบว่ำประเทศไทยมีสดัส่วนคนสูงวัยมำกถึงรอ้ยละ  16 ซึ่งคำดกำรณว์่ำ
ประเทศไทยจะเขำ้สู่สงัคมผูส้งูอำยุแบบสมบูรณใ์นปี 2564 ดงันัน้ กำรเติบโตของจ ำนวนผูส้งูอำยุในประเทศไทยจะเป็น
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กลุ่มเป้ำหมำยที่ส  ำคญัอีกกลุ่มหนึ่งและเป็นโอกำสทำงธุรกิจที่ส  ำคัญของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไดเ้ขำ้ร่วมทุนกบักลุม่ 
Nihon Keiei Group จำกประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อด ำเนินธุรกิจดแูลผูส้งูอำย ุโดยจดัตัง้บรษัิทรว่มทนุ (Joint Venture) ในนำม บรษัิท 
พริน้ซิเพิล เอ็นเคจี จ ำกดั ซึง่จะคำดวำ่จะเริม่ด  ำเนินกำรในปี 2564 อีกทัง้บรษัิทฯ ยงัขยำยกำรใหบ้รกิำรดำ้นสขุภำพโดยกำร
จัดตั้งคลินิกเพื่อบริกำรทำงกำรแพทยแ์ก่ผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรทอง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับกระทบจำกกำรที่ส  ำนักงำน
หลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ (สปสช.) ยกเลิกคลินิกที่ใหบ้ริกำรจ ำนวน 190 แห่งในกรุงเทพมหำนคร ในปี 2564 บริษัทฯ มี
เป้ำหมำยจะเปิดคลินิกใหบ้ริกำรจ ำนวน 20 แห่งในกรุงเทพมหำนคร และจะขยำยไปในต่ำงจงัหวดัต่อไป ซึ่งจะเป็นแหลง่
รำยไดใ้หม ่และเครอืขำ่ยใหม่ที่จะเขำ้มำเสรมินอกเหนือจำกรำยไดจ้ำกคำ่รกัษำพยำบำลของธุรกิจโรงพยำบำล 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริหำรจดักำรโรงพยำบำลควบคู่ไปกับธุรกิจพฒันำ
อสงัหำริมทรพัยป์ระเภทที่อยู่อำศยัเพื่อเช่ำ ในระดบัแนวหนำ้ในท ำเลที่อยู่ย่ำนศนูยก์ลำงธุรกิจ และธุรกิจกำรบริหำรอำคำร
ส ำนกังำนแบบครบวงจร บรกิำรงำนขำย บรกิำรงำนจดัซือ้ บรกิำรงำนบญัชี อีกทัง้ยงัเป็นผูใ้หบ้รกิำรงำนสนบัสนนุตำ่ง ๆ โดย
ทีมงำนมืออำชีพ อยำ่งโปรง่ใส ยตุิธรรม   

 
ปัจจบุนักำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย สำมำรถจ ำแนกได ้2 ประเภท ดงันี ้
1. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน  ปัจจุบนับริษัทฯ มีโรงพยำบำล             

ในเครือ 11 แห่งใน 10 จังหวัด โดยตั้งอยู่ใน 4 ภำคของประเทศไทย คือ ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภำคใต ้ โดยมี 6 โรงพยำบำลในภำคกลำง ไดแ้ก่ โรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ ใน
จงัหวดัสมทุรปรำกำร โรงพยำบำลพิษณเุวช ในจงัหวดัพิษณโุลก โรงพยำบำลพิษณเุวช พิจิตร ในจงัหวดัพจิิตร 
โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 1 และ โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 2 ในจงัหวดันครสวรรค ์โรงพยำบำลพริน้ซ ์
อทุยัธำนี ในจงัหวดัอทุยัธำนี และมี 2 โรงพยำบำลในภำคเหนือ คือ โรงพยำบำลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์ในจงัหวดั
อตุรดิตถ ์ซึ่งเปิดใหบ้ริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรในเดือนมีนำคม 2562 และโรงพยำบำลศิริเวช ล ำพนู ในจงัหวดั
ล ำพูน ส ำหรบัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมี 2 โรงพยำบำล คือ โรงพยำบำลพริน้ซ ์ศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ระหว่ำง
ก่อสรำ้งคำดวำ่จะแลว้เสรจ็ในปี 2564 และโรงพยำบำลพริน้ซ ์อบุลรำชธำนี ทีบ่รษัิทฯ ซือ้และไดร้บัโอนกิจกำร
มำในเดือนกนัยำยน 2563 สว่นภำคใตม้ี 1 โรงพยำบำล คือโรงพยำบำลวิรชัศิลป์ ในจงัหวดัชมุพร 

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่า ไดแ้ก่ โรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ท ์อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 
 

1.1  วิสัยทัศน ์
พริน้ซิเพิล แคปิตอล จะเป็นองคก์รที่มุ่งเนน้กำรขยำยกิจกำรในธุรกิจดำ้นสขุภำพ และจะเป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำร

บรหิำรธุรกิจโรงพยำบำลที่ไดร้บักำรยอมรบัในกำรน ำเทคโนโลยีมำยกระดบัคณุภำพกำรใหบ้รกิำรและกำรเพิ่มประสทิธิภำพ 
รวมถึงจะใชป้ระโยชนจ์ำกอสงัหำรมิทรพัยอ์ื่นๆ ที่บรษัิทฯ ถือครองอยูอ่ยำ่งเตม็ที่ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสยีทัง้หมด 

1.2   พันธกิจ 
▪ จะเป็นสว่นหนึ่งในกำรขบัเคลื่อนและยกระดบักำรดูแลสขุภำพในชุมชน โดยสรำ้งโรงพยำบำลในพืน้ที่ขำดแคลน

เพื่อช่วยเหลอืคนในชมุชนและสงัคม เพื่อใหเ้กิดสงัคมที่แข็งแรงอยำ่งยั่งยืน 

▪ จะใหบ้ริกำรบริหำรธุรกิจโรงพยำบำลและบริกำรสว่นงำนสนบัสนนุอย่ำงมืออำชีพ ต่อทัง้โรงพยำบำลในเครือและ

โรงพยำบำลพนัธมิตรที่ไดร้บัโอกำสเขำ้ไปบรหิำรงำนให ้
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▪ จะมุ่งมั่นในกำรบริหำรโรงพยำบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีเขำ้มำช่วยเพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยตำม

ที่ตัง้ไว ้ทัง้ผลประกอบกำรดำ้นกำรเงิน คณุภำพกำรใหบ้รกิำร และควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร 

▪ จะเสรมิควำมแข็งแกรง่ของเครอืโรงพยำบำลดว้ยกำรสรำ้งพนัธมิตร และ/หรอื กำรเขำ้ซือ้กิจกำรเพื่อรว่มกนัพฒันำ

ศกัยภำพและผลประกอบกำรใหด้ียิ่งขึน้ 

▪ จะแสวงหำโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัดำ้นสขุภำพใหม่ๆ  เพื่อตอ่ยอดธุรกิจ โดยเป็นไดท้ัง้กำรใชอ้สงัหำรมิทรพัยเ์ดิมที่มี

อยูใ่หเ้กิดประโยชน ์และลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์หง่ใหมท่ี่สอดคลอ้งกบัควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร  

▪ จะทุ่มเทในกำรพฒันำบุคลำกรในเครืออย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมศกัยภำพทำงดำ้นเทคโนโลยีและทกัษะใหม่ๆ  ให้

รองรบักบักำรขยำยตวัอยำ่งรวดเร็วขององคก์ร และสรำ้งเสริมบคุลำกรใหม้ีจิตใจของผูใ้ห ้เพื่อใหเ้ขำสง่ต่อบรกิำร

ดว้ยหวัใจแก่ชมุชนและสงัคม 

▪ มุง่มั่นพฒันำควำมเป็นเลศิในกำรใหบ้ริกำรของโรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทท์ี่มีอยู ่เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจแก่
ลกูคำ้ที่เขำ้พกัทัง้ชำวไทยและชำวตำ่งประเทศ 

 

1.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัมีดงันี ้

ปี พ.ศ. เหตุการณส์ าคัญที่เกิดขึน้ 
2563 − ในเดือนธันวำคม 2563 บริษัทฯ ท ำกำรปรับโครงสรำ้งธุรกิจเพื่อให้บรรลุตำมนโยบำยในกำร

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในกำรมุ่งขยำยธุรกิจดำ้นโรงพยำบำลเป็นหลกั โดยกำรโอนกิจกำร
บำงสว่น (Partial Business Transfer: PBT) ซึง่ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ท ์ภำยใต้
ช่ือ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำรท์เมน้ท ์สำทร วิสตำ้– กรุงเทพฯ รวมถึงทรพัยส์ินและหนีส้ิน
ทั้งหมดที่เก่ียวข้องและที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำวสัญญำใบอนุญำตที่เก่ียวข้อง และ
บุคลำกรที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่ำวทัง้หมด ใหแ้ก่บริษัท วีเอ็มอีเอ จ ำกัด (VMEA) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่จดัตัง้ขึน้ใหม่เพื่อรบัโอนกิจกำรดังกลำ่วโดยบรษัิท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ปโฮลดิง้ จ ำกดั (บริษัทยอ่ย
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ 
VMEA 

− ในเดือนธนัวำคม  2563  บริษัทฯ รว่มกบักลุม่โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร ์จดัตัง้ศนูยร์กัษำมะเรง็แบบ
องคร์วม ในภำคอีสำนและภำคเหนือตอนล่ำงที่โรงพยำบำลพริน้ซ ์อุบลรำชธำนีและโรงพยำบำล
พิษณุเวช ในจังหวดัพิษณุโลก ภำยใตโ้มเดล บ ำรุงรำษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรก์ โดยจะเปิดใหบ้ริกำร
ภำยในไตรมำส 1/2564 โดยทัง้สองศนูยจ์ะท ำหนำ้ที่เป็น Cancer Center Hub ส ำหรบัศูนยร์กัษำ
มะเรง็กลำงส ำหรบัโรงพยำบำลพริน้ซแ์หง่อื่นๆ 

− ในเดือนธันวำคม  2563 มีกำรเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสทเ์มนท ์จ ำกัด ซึ่งหยุดพกั
กำรด ำเนินกิจกำรเป็น บรษัิท ใกลบ้ำ้น ใกลใ้จ จ ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจคลนิิกใหบ้รกิำรดำ้นสขุภำพ
แก่ผูป่้วยตำมสิทธิประกันสขุภำพถว้นหนำ้ (บตัรทอง) และปัจจุบนัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 
ลำ้นบำท 

− ในเดือนกนัยำยน 2563 บรษัิทฯ ไดจ้ ำหนำ่ยสนิทรพัยข์องบรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ ำกดั (VB) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ใหแ้ก่นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ 
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ปี พ.ศ. เหตุการณส์ าคัญที่เกิดขึน้ 
ตำมมติที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 โดยรำคำซือ้ขำยรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 433.69 ลำ้นบำท   
รำยละเอียดของสนิทรพัยท์ี่จ  ำหนำ่ย  ไดแ้ก่  
ก) หุน้สำมัญของบริษัท วี 33  จ ำกัด (V33) จ ำนวน 28,124,998 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
99.99 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ V33 มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 7.50 บำท โดยท ำ
กำรช ำระทุนแลว้หุน้ละ 6 บำทถือครองโดย VB มูลค่ำรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 176.95 ลำ้นบำท หรือใน
รำคำหุ้นละไม่เกิน 6.29176 บำท โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญของ V33 เพื่อ
จ ำหน่ำยที่ดินซึ่ง V33 ถือครองที่ดิน พรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง  ตัง้อยู่ในต ำบลริมใต ้อ ำเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม ่  
ข) ที่ดินเปล่ำ เนือ้ที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ที่อ  ำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง ซึ่ง VB เป็นผูถื้อ
กรรมสทิธ์ิ โดยขำยในรำคำไมเ่กิน 87.27 ลำ้นบำท   
ค) ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง เนือ้ที่ดินรวม 10 ไร ่ที่อ  ำเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบรุี ซึ่ง VB เป็นผูถื้อ
กรรมสทิธ์ิ โดยขำยในรำคำไมเ่กิน 32.08 ลำ้นบำท 
ง) หุน้สำมญัของบริษัท อดุร บิสสิเนส ดีสทริคท ์จ ำกดั (“UBD”) จ ำนวน  12,899,998 หุน้ หรือคิด
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ UBD มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้
ละ 10 บำท  ถือครองโดย VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในมลูค่ำรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 137.37 ลำ้น 
บำท หรือในรำคำหุน้ละไม่เกิน 10.64929 บำท โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของ 
UBD เพื่อจ ำหนำ่ยที่ดินซึง่ UBD ถือครองที่ดินเปลำ่ เนือ้ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร ่ อ ำเภอเมืองอดุรธำนี 
จงัหวดัอดุรธำนี 
กำรขำยสินทรัพยข์ำ้งตน้ ถือเป็นกำรใช้สิทธิของบริษัทในกำรขำยคืนที่ดินเปล่ำให้แก่นำงสำว       
สำธิตำ ตำมเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำยหุน้ของ VB ระหวำ่งนำงสำวสำธิตำ (ผูข้ำย) และบรษัิทฯ 
(ผูซ้ือ้) ลงวนัที่ 8 กนัยำยน 2559 ตำมที่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2559 
เมื่อวนัที่ 28 กนัยำยน 2559  ซึ่งขอ้ตกลงวำ่ดว้ยสิทธิในกำรขำยคืนที่ดินเปลำ่ใหแ้ก่นำงสำว สำธิตำ 
ระบวุำ่ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีซือ้ขำยหุน้ VB เมื่อวนัท่ี 10 ตลุำคม 2559 หำกบรษัิท และ/
หรอื บรษัิทยอ่ย ไมป่ระสงคจ์ะพฒันำโครงกำรบนท่ีดินเปลำ่แปลงใดแปลงหนึง่หรอืทัง้หมด บรษัิทมี
สิทธิที่จะด ำเนินกำรใหบ้รษัิท และ/หรือ บริษัทย่อยขำยที่ดินแปลงดงักลำ่วคืนใหแ้ก่นำงสำวสำธิตำ 
โดยนำงสำวสำธิตำ จะซือ้ที่ดินแปลงดงักลำ่วในรำคำตน้ทนุท่ีบรษัิทซือ้มำจำกนำงสำวสำธิตำ  บวก
ดว้ยตน้ทนุในกำรถือครองที่ดินเปล่ำแปลงนัน้ (Carrying Cost) ในอตัรำรอ้ยละ 1.75 ต่อปี ตลอด
ระยะเวลำนับแต่วันท่ีซือ้ขำยหุ้น จนถึงวันท่ีมีกำรจดทะเบียนกำรโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแปลง
ดงักลำ่ว โดยนำงสำวสำธิตำ ตกลงรบัผิดชอบคำ่ธรรมเนียมในกำรโอนที่ดิน ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษี
ธุรกิจเฉพำะ ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด และภำระภำษีของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่
เกิดขึน้จำกกำรขำยคืนที่ดินเปลำ่ดงักลำ่ว (ถำ้มี) แตเ่พียงผูเ้ดียว 

− ในเดือนกรกฎำคม 2563 บริษัทฯ จัดตั้งแห่งใหม่ภำยใต้ช่ือบริษัท พริ ้นซิ เพิล  เฮลท์แคร์ – 
อุบลรำชธำนี จ ำกัด (“PUBN”) มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแลว้จ ำนวน 300 ลำ้นบำท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สำมญั 30 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
ผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ ำกดั (PRINH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีวตัถปุระสงค์
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ปี พ.ศ. เหตุการณส์ าคัญที่เกิดขึน้ 
เพื่อด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดอุบลรำชธำนี  โดยกำรเข้ำซือ้และรับโอนกิจกำร
สถำนพยำบำลทัง้หมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท รวมแพทยส์รรพสิทธ์ิ จ ำกัด อัน
รวมถึงทรพัยส์ิน เครื่องมือแพทย ์ใบอนญุำตต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
ตลอดจนที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ช่ือ “โรงพยำบำล               
สรรพสิทธ์ิอินเตอร”์ ที่มีอยู่ ณ วนัโอนกิจกำรและพนกังำนทัง้หมดที่มีควำมประสงคจ์ะท ำงำนกบั  
PUBN ต่อไป โดยช ำระคำ่ตอบแทนกำรโอนกิจกำรเป็นจ ำนวนไมเ่กิน 500 ลำ้นบำท โดยใชเ้งินจำก
กระแสเงินสดภำยในของกลุ่มบริษัทและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน PUBN ไดล้งนำมในสญัญำ
โอนกิจกำรเมื่อวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2563 และรบัโอนกิจกำรเสรจ็สิน้ในวนัท่ี 1 กนัยำยน  2563 

− ในเดือนมิถนุำยน 2563 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ล ำพูน จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนและช ำระ
แลว้อีก 100 ลำ้นบำท เป็นทนุจดทะเบียนจ ำนวน 300 ลำ้นบำท 

− ในวันที่ 2 มีนำคม 2563 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ชุมพร จ ำกัด (PCPN) เขำ้ท ำกำรรบัโอน
กิจกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer - EBT)  ของโรงพยำบำลวิรชัศิลป์ เสรจ็สิน้ 

2562 − ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ลงนำมในสญัญำร่วมทุนกับกลุ่ม Nihon Keiei Group 
(NKG) เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 เพื่อด ำเนินธุรกิจกำรดูแลผูสู้งอำยุ และไดจ้ัดตัง้บริษัทย่อย        

แห่งใหม่ภำยใตช่ื้อ บริษัท พริน้ซิเพิล เอ็นเคจี จ ำกัด (“PNKG”) ในปี 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 10 ลำ้นบำท แบง่ออกเป็นหุน้สำมญั 100,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยบรษัิท 
พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้รอ้ยละ 51 และ NKG ถือหุน้รอ้ยละ 49 

− ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใตช่ื้อบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- 
ชุมพร จ ำกัด (“PCPN”) มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วจ ำนวน 270 ล้ำนบำท บริษัทฯ           
ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 90 ผ่ำนบริษัทย่อย (PRINH) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำล
เอกชนในจงัหวดัชุมพร โดยกำรเขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรสถำนพยำบำลทัง้หมด  (Entire Business 
Transfer) อันรวมถึงทรัพย์สิน หนี ้สิน  ใบอนุญำตต่ำงๆ  ที่จ ำ เ ป็นต่อกำรประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำลตลอดจนสิทธิหนำ้ที่และภำระผูกพนัตำมสญัญำของบริษัท โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ 
จ ำกัด ท่ีมีอยู่ ณ วนัโอนกิจกำรและพนกังำนทัง้หมดที่มีควำมประสงคจ์ะท ำงำนกบั  PCPN ต่อไป 
โดยช ำระค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรและค่ำเช่ำที่ดินระยะยำวให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ
โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ เป็นจ ำนวน 570 ลำ้นบำท โดยใชเ้งินจำกกระแสเงินสดภำยในของกลุม่บริษัท
และเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน บริษัทฯ ไดล้งนำมในสญัญำโอนกิจกำรเมื่อวนัที่ 18 ธันวำคม 
2562  

− ในเดือนธนัวำคม 2562 บรษัิทฯ ไดล้งนำมกบับรษัิท บ ำรุงรำษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรก์ จ ำกดั ภำยใตก้ำร
บริหำรงำนของบริษัท โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อเปิดโมเดลธุรกิจใหม่ 
“Bumrungrad Health Network – Growing Together Model” โดยกำรตัง้ศูนยค์วำมเป็นเลิศทำง
กำรแพทย์ เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรรกัษำพยำบำลที่ไดคุ้ณภำพมำตรฐำน เฟสแรกเตรียมเปิด 
“ศูนยก์ระดูกสนัหลงัและขอ้” ที่โรงพยำบำลพริน้ซ ์สุวรรณภูมิ เพื่อใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยด์ำ้น
กระดกูสนัหลงัและขอ้เป็นตน้แบบแหง่แรกในกำรท ำงำนภำยใตโ้มเดลธุรกิจใหม่ 
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− เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 เปิดใหบ้รกิำรโรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ อยำ่งเป็นทำงกำร 
− ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ยใหม ่1 บรษัิทคือ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์

ศรสีะเกษ จ ำกดั (PSSK) โดยมีทนุจดทะเบียน 250 ลำ้นบำท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน
ขนำด 60 เตียง ในจงัหวดัศรสีะเกษ โดย PRINH ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 60 ซึง่
เป็นกำรรว่มทนุระหวำ่งบรษัิทฯ กบับรษัิท ศรสีะเกษเมดิเทค จ ำกดั และไดล้งนำมในสญัญำรว่มทนุ
เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562 

− ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ (“PPNP”) ไดร้บักำรรบัรองคณุภำพดำ้น
สำรสนเทศทำงกำรแพทย ์EMRAM Stage 7 จำก HIMSS Analytics ซึง่เป็นขัน้สงูสดุของมำตรฐำน
นี ้และเป็นโรงพยำบำลแหง่แรกในประเทศไทย และแหง่ที่ 2 ของภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ที่
ไดร้บัรำงวลันี ้

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

− ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 222,249,300 
บำท มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยรำคำตลำดหุน้ละ 4.09 บำท ซึ่งเป็นรำคำเสนอ
ขำยโดยมีสว่นลดประมำณรอ้ยละ 1.20 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำดค ำนวณจำกรำคำถวัเฉลีย่
ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ของบริษัทฯ ที่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวม 15  วนัท ำกำร
ยอ้นหลงัติดต่อกันก่อนวนัก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนโดยคณะกรรมกำรบริษัท คือ 
ระหวำ่งวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2562 ซึง่เทำ่กบัหุน้ละ 4.14  บำท (ขอ้มลู
จำก SETSMART ที่ www.setsmart.com) เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดัจ ำนวน 1 รำยคือ 
International Finance Corporation (“IFC”) ซึ่งเป็นนกัลงทนุสถำบนัเป็นบริษัทในกลุม่ของ World 
Bank ที่มีฐำนะกำรเงินมั่นคงและมีศักยภำพในกำรลงทุนได้จริง IFC มีทีมงำนที่มีควำมรูแ้ละ
ประสบกำรณด์ำ้นธุรกิจ Healthcare ที่สำมำรถแบ่งปันขอ้มลูอนัเป็นประโยชนก์บัธุรกิจของบรษัิทฯ 
และสำมำรถแนะน ำองคก์รในระดบันำนำชำติที่อยู่ในธุรกิจเดียวกนัเพื่อเป็นเครอืข่ำยทำงธุรกิจของ
บริษัทฯ ต่อไป ซึ่งจะเป็นกำรสรำ้งโอกำสในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรเพื่อกำรเติบโตอยำ่งยั่งยืนของ
บริษัทฯ โดยเงินเพิ่มทุนที่ไดร้บัประมำณ 909 ลำ้นบำทจะน ำไปใชส้นบัสนุนแผนกำรลงทุนขยำย
กิจกำรดำ้นโรงพยำบำลและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ทัง้กำรเขำ้ซือ้กิจกำรหรือกำรหำพนัธมิตรทำงธุรกิจ
เพื่อร่วมกันสรำ้งโรงพยำบำลในเครือข่ำยเพิ่มขึน้ โดยบริษัทฯ ไดท้ ำกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระ  
แลว้จำกเดิม 3,240,087,520 บำทเป็นจ ำนวน 3,462,336,820 บำท มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
เรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2562 

− เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 เปิดให้บริกำรโรงพยำบำลพริน้ซ์ อุทัยธำนี (PUTH) อย่ำงเป็น
ทำงกำร 

− ในเดือนกันยำยน 2562 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 พิจำรณำอนุมตัิกำรจ ำหน่ำยหุน้
สำมัญของบริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกัด (“BG”) จ ำนวน 9,985,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

http://www.setsmart.com/
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99.99 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ BG มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ที่ถือ
โดยบรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ ำกดั (VB) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ใหแ้ก่บรษัิท วีเอ็มเอส 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด (VMSD)  ซึ่งเป็นบุคคลเก่ียวโยงกันกบับริษัทฯ ในรำคำหุน้ละ 133.08632 
บำท คิดเป็นรำคำซือ้ขำยทัง้สิน้ประมำณ 1,328.99 ลำ้นบำท โดยจะน ำเงินท่ีไดร้บัจำกกำรจ ำหนำ่ย
หุน้ในครัง้นีไ้ปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน และขยำยธุรกิจโรงพยำบำลและกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย์
ตำมนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

− เมื่อวันที่ 29  มีนำคม 2562 เปิดให้บริกำรโรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ (PUTD) อย่ำงเป็น
ทำงกำร 

− ในวนัท่ี 1 มีนำคม 2562 บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ล  ำพนู จ ำกดั เขำ้ท ำกำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมด 
(Entire Business Transfer - EBT)  ของโรงพยำบำลศิรเิวช ล ำพนู เสรจ็สิน้ 

− ในเดือนกุมภำพนัธ ์2562 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) ไดร้บักำรอนมุตัิจำกตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกำรปรบัยำ้ยกลุ่มอุตสำหกรรมอสงัหำริมทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง หมวด
ธุรกิจพัฒนำอสงัหำริมทรพัยไ์ปยังอุตสำหกรรมบริกำร ในหมวดธุรกิจกำรแพทย์ (Health Care 
Services) 

2561 
 

− ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 บรษัิทฯ ผำ่นกำรรบัรองมำตรฐำนระบบคณุภำพ ISO 9001:2015 

− ในเดือนตุลำคม 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้
บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ล  ำพนู จ ำกดั (PLPN) เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน โดยมีทนุ
จดทะเบียน 200 ลำ้นบำท โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมติใหบ้ริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร์ - 
ล ำพนู จ ำกดั เขำ้ท ำกำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer – EBT) ของโรงพยำบำล 
ศิริเวช ล ำพนู ในจงัหวดัล ำพนู ประกอบดว้ยที่ดินพรอ้มอำคำรโรงพยำบำล อำคำรสนบัสนนุ 9 หลงั
และอปุกรณท์ำงกำรแพทย ์และใบอนญุำตในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลจ ำนวน 59 เตียง  

− บริษัทฯ ผ่ำนกำรรบัรอง Anti-Corruption จำกโครงกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทย ในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อ
วนัท่ี 7 มิถนุำยน 2561 

− ในเดือนพฤษภำคม 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้         
จดัตัง้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อทุยั จ ำกดั (PUTH) เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน โดย
มีทุนจดทะเบียน 50 ลำ้นบำท โดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อุทัย จ ำกัด ไดซ้ือ้โรงพยำบำล                
ที่หยุดประกอบกิจกำรซึ่งเป็นหนี ้NPA จำกสถำบนักำรเงินท ำใหไ้ดม้ำซึ่งที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง 
(อยู่ระหว่ำงกำรปรบัปรุงอำคำร) รวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ ต  ำบลบำงพระครู อ ำเภอนคร
หลวง จงัหวดัอทุยัธำนี โดยบรษัิทฯ ปรบัปรุงอำคำรเดิมใหเ้ป็นโรงพยำบำลขนำด 59 เตียง  

− ในเดือนมีนำคม 2561 บรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ ำกดั (VB) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ได้
จัดตัง้บริษัทย่อยขึน้ 2 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท บำ้นฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท ์จ ำกัด (BBD) และบริษัท 
อดุร บิสสิเนส ดีสทริคท ์จ ำกดั (UBD) เพื่อด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัยโ์ดยมีทนุจดทะเบียน  
121 ลำ้นบำท และ 129 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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− เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ไดเ้ปลี่ยนช่ือ “โรงพยำบำลปิยะมินทร”์ เป็น “โรงพยำบำล 
พริน้ซ ์สวุรรณภมูิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึง่บรษัิทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำร
สถำนพยำบำลของบริษัท ไทย เฮล้ท ์เมนเท็นเนน้ซ ์ออกำนยัเซชั่น จ ำกดั (“THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ช่ือ “โรงพยำบำลปิยะมินทร์” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด
สมทุรปรำกำร และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทรอ์ีก 3 แห่งในกรุงเทพมหำนคร  โดยบริษัทฯ จะรบัโอน
มำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำลของ THM รวมถึงทรพัยส์ิน หนีส้ิน ใบอนุญำตต่ำงๆ ที่จ  ำเป็นต่อกำร
ประกอบกิจกำรของสถำนพยำบำล พนกังำนทัง้หมดที่ประสงคจ์ะท ำงำนกบับรษัิทฯ ตอ่ไป ตลอดจน
สิทธิ หนำ้ที่และภำระผูกพันตำมสัญญำที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิจกำร ภำยใตข้อ้ก ำหนดและ
เง่ือนไขของสญัญำโอนกิจกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับ THM โดยบริษัทฯ จะช ำระค่ำตอบแทนกำร            
โอนกิจกำรขำ้งตน้ใหแ้ก่ THM เป็นเงิน 900 ลำ้นบำท เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตำมที่ก ำหนดในสญัญำ
โอนกิจกำรส ำเร็จ กำรไดม้ำซึ่งกิจกำรของ THM ในครัง้นีจ้ะช่วยขยำยเครือข่ำยกำรประกอบธุรกิจ
โรงพยำบำลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมมำกขึน้โดยเฉพำะในพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและ
ปรมิณฑล จำกเดิมที่โรงพยำบำลในกลุม่บรษัิทฯ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีตำ่งจงัหวดั ซึง่จะก่อใหเ้กิดเป็น Hub 
และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยำบำลซึง่จะช่วยเสรมิสรำ้งกำรเติบโตและเพิ่มศกัยภำพในกำร
แขง่ขนั กำรรบัโอนกิจกำรจำก THM ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็    

− เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2561 บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกัด  ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท             
พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ ำกดั  

2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 บริษัทฯ เขำ้ซือ้กิจกำรของกลุ่มบริษัท อลิอนัซ ์เมดิคอล เอเชีย จ ำกดั 
(“AMA”) โดยกำรซือ้หุน้ใน AMA จ ำนวนทัง้สิน้ 268,374,998 หุน้ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ย
ละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ AMA จำกผูถื้อเดิม อนัไดแ้ก่ นำงสำว
สำธิตำ วิทยำกร (“คณุสำธิตำ”) แวนเทจ พอ้ยท ์แมเนจเมน้ท ์ลิมิเต็ด (“แวนเทจ พอ้ยท”์) และนำย
ศิริชัย โตวิริยะเวช (“คุณศิริชัย”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ในรำคำหุน้ละประมำณ 
7.4523 บำท คิดเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000 ลำ้นบำท ซึ่งจะสง่ผลใหบ้ริษัทฯ ไดม้ำซึ่งบรษัิท
ย่อยที่ AMA ถือหุน้ทำงตรงหรือทำงออ้มจ ำนวน 6 บริษัท อันประกอบดว้ย (1) บริษัท พิษณุเวช 
จ ำกัด (2) บริษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จ ำกัด (3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ำกัด (4) บริษัท 
โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ ์จ ำกดั (5) บริษัท พิษณเุวชพฒันำ จ ำกดั และ (6) บริษัท พี.เอ็น.พี 
ฮอส ปิทอล จ ำกัด (รวมเรียกบริษัทตำม (1) – (6) ว่ำ “บริษัทย่อย”) และกิจกำรของบริษัทย่อย 
ทัง้หมดดว้ย โดยบรษัิทฯ จะช ำระคำ่หุน้ขำ้งตน้ใหแ้ก่คณุสำธิตำ แวนเทจ พอ้ยท ์และ คณุศิรชิยั ดว้ย
เงินสด โดยจะช ำระจ ำนวนกึ่งหนึ่งในวนัที่ซือ้ขำยหุน้ และจะช ำระในสว่นที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภำยใน
ระยะเวลำไมเ่กิน 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีท ำสญัญำซือ้ขำยหุน้ ทัง้นีห้ำกบรษัิทฯ ช ำระรำคำซือ้ขำยหุ้น  
ในส่วนที่เหลือดังกล่ำวให้แก่คุณสำธิตำ แวนเทจ พ้อยท์ หรือ คุณศิริชัย ภำยหลังวันที่สิน้สุด
ระยะเวลำครบ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีท ำสญัญำซือ้ขำยหุน้ บริษัทฯ จะตอ้งช ำระดอกเบีย้เป็นรำยเดือน
ใหแ้ก่คุณสำธิตำ แวนเทจ พอ้ยท ์และ/หรือ คุณศิริชัย ส ำหรบัรำคำซือ้ขำยในส่วนที่ ผูซ้ือ้ยงัไม่ได้
ช ำระในอัตรำเท่ำกับดอกเบีย้เงินกู้ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ประเภท MLR ลบ 2 
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เปอรเ์ซ็นต ์(MLR-2%) ณ วนัท่ีถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำครบ 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีท ำสญัญำซือ้ขำย
หุน้ (“วนัเริม่ตน้ดอกเบีย้”) โดยเริม่ค  ำนวณตัง้แตว่นัเริม่ตน้ดอกเบีย้จนถึงวนัท่ีบรษัิทฯ ช ำระรำคำซือ้
ขำยครบถว้น (โดยไมม่ีกำรคิดดอกเบีย้ทบตน้)  

− ในเดือนพฤษภำคม 2560 บรษัิท กรุงเทพบรหิำร จ ำกดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ (“บรษัิทยอ่ย”  
หรือ “ผูจ้ะขำย”)   ท ำกำรขำยที่ดินโฉนดเลขที่ 3582 และ 3962 รวม 2 แปลงเนือ้ที่รวม 2 ไร ่2 งำน 
34.3 ตำรำงวำพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งประเภทอำคำรสงู 34 ชัน้ และที่จอดรถ ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดิน 2 แปลง
ดงักล่ำวพรอ้มใบอนุญำตก่อสรำ้งเลขที่ 42/2559 ใหก้ับ Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd.  
(“ผูจ้ะซือ้”) ในมลูค่ำ 2,400 ลำ้นบำท และภำษีตลอดจนค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรโอนที่ดินและ
สิ่งปลกูสรำ้งอีกจ ำนวน 100 ลำ้นบำท รวมรำคำตำมสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง
และใบอนญุำต เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน 2,500 ลำ้นบำท โดยผูจ้ะซือ้ตกลงให ้บริษัท คำรล์ตนั โฮเทล 
แบงคอก จ ำกัด (“ผูร้บัโอน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของผูจ้ะซือ้รบัโอนที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งรวมถึง
ใบอนญุำตก่อสรำ้งขำ้งตน้ 

− บริษัทฯ ท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ
บรษัิทฯ เพื่อรองรบักำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำล   

2559 − บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้จำกกำรแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญ 
จ ำนวน 442,172,887 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 442,172,887  บำท ท ำให้ทุนที่ช  ำระแลว้เป็นจ ำนวน 
1,400,149,087 บำท 

− บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ท ำรำยกำรซือ้หุน้สำมญัและหุน้บรุิมสิทธิรวมรอ้ยละ 99.99 ของบริษัท วี บริลเลี่ยน
กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยแ์ละลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบ
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยจ์ ำนวน 4 บริษัทไดแ้ก่ (1) บริษัท วี อินเทลลิเจน้ซ ์จ ำกัด (2) บริษัท          
วี เรสซิเดนซ ์จ ำกัด (3) บริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกัด และ (4) บริษัท วี 33 จ ำกัด จำกนำงสำว           
สำธิตำ วิทยำกร และบริษัท พีค ดีเวลลอปเมน้ท ์โฮลดิง้ส ์แอลทีดี ซึ่งกำรลงทุนดงักล่ำวจะท ำให้
กิจกำรไดม้ำซึง่กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอำคำรเพ่ิมขึน้ 9 แห่ง โดยแบ่งเป็นโครงกำรที่ตัง้อยู่ในท ำเลใจ
กลำงกรุงเทพมหำนครรวม 4 โครงกำร และที่ดินในต่ำงจงัหวดั 5 แห่ง มลูค่ำกิจกำรรวม 5,791.13 
ลำ้นบำท โดยบริษัทฯ ไดท้ ำกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 1,839,938,433 หุน้ รำคำเสนอขำย
หุน้ละ 2.87 บำท ใหแ้ก่ นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร และพีค ดีเวลลอปเมน้ท์ โฮลดิง้ส ์แอลทีดี และ
ออกตั๋วสญัญำใชเ้งินมูลค่ำรวมทัง้สิน้ 510,509,850 บำท ใหแ้ก่คุณสำธิตำ เพื่อเป็นค่ำตอบแทน
ส ำหรบักำรเขำ้ซือ้กิจกำรของบรษัิท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั ท ำใหท้นุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 
3,240,683,433 บำท  
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1.4   โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยละเอียดกำรถือหุน้ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ดงันี ้

   

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุน้`
โดยบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
(PRINC) 

โรงพยำบำลเอกชนและ
ลงทนุในธุรกิจพฒันำ 

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

- 

 อสงัหำรมิทรพัย ์ ลงทุนในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ผ่ำนบริษัทย่อยคือ บริษัท วี บริลเลี่ยน 
กรุป๊ โฮลดิง้ จ  ำกดั 

 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล 

บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ำกัด (PRINH)1/ ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ใหบ้รกิำร Shared 
Service แก่โรงพยำบำลในเครอื 

99.99 

บรษัิท พิษณเุวช จ ำกดั2/ (PSV) โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณเุวช  
 

60.00 

บรษัิท สหแพทยพ์ิจิตร จ  ำกดั2/ (PPCH) โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณเุวช 
พิจิตร 

60.00 

บรษัิท โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ ์จ ำกดั2/ 
(PUTD) 

โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณเุวช
อตุรดิตถ ์

60.00 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุน้`
โดยบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

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

91.43 

บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– อทุยั จ  ำกดั4/ 

(PUTH) 
โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ซ ์

อทุยัธำนี 
99.99 

บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ล  ำพนู จ ำกดั4/ 

(PLPN) 
โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลศิรเิวชล ำพนู 86.67 

บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ศรสีะเกษ จ ำกดั4/ 
(PSSK) 

โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ซ ์ 
ศรสีะเกษ 

60.00 

บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ชมุพร จ ำกดั4/ 
(PCPN) 

โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลวิรชัศิลป์ 90.00 

บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– อบุลรำชธำนี 
จ  ำกดั4/  

โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ซ ์ 
อบุลรำชธำนี 

99.99 

บรษัิท ใกลบ้ำ้น ใกลใ้จ จ ำกดั สถำนพยำบำล คลินิกรกัษำผูป่้วยที่มีสิทธิบตัรทอง 99.99 

บริษัทร่วมทุน    
บรษัิท พริน้ซิเพิล เอ็นเคจี จ  ำกดั5/ ศนูยด์แูลสขุภำพผูส้งูอำย ุ ประกอบธุรกิจศนูยด์แูลสขุภำพผูส้งูอำย ุ 51.00 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
บรษัิท แบงค็อก เซนเตอร ์ดิสตรคิ จ  ำกดั 
(BCD) 

พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ในโครงกำร
สยำมสแควรบ์ำงสว่น (อำคำรกรุป๊แอล) 

99.99 

บรษัิท วี บรลิเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ำกดั (VB) 
 

พฒันำอสงัหำรมิทรพัยแ์ละ
ลงทนุในบรษัิทอ่ืน 

ถือหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัยใ์นกลุม่ 

99.99 

บรษัิท วี อินเทลลิเจน้ซ ์จ  ำกดั6/ (VI) ใหเ้ชำ่อำคำรและส ำนกังำน ใหเ้ชำ่อำคำรส  ำนกังำนบำงกอกบิสซิเนส 
 เซ็นเตอร ์ซึง่ตัง้อยูบ่นถนนเอกมยั 

99.99 

บรษัิท วี เรสซิเดนท ์จ ำกดั6/  (VR) โรงแรมและเซอรว์ิส 
อพำรท์เมน้ท ์

เซอรว์ิสอพำรท์เมน้ท ์โครงกำรซัมเมอร์
เซ็ท เอกมยั 

99.99 

บรษัิท บำ้นฉำง บสิสิเนส ดีสทรคิท ์จ ำกดั6/ 
(BBD) 

พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ ปัจจุบันมีที่ดินเปล่ำที่จังหวัดระยองซึ่ง
อยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้อง
โครงกำร 

99.99 

บรษัิท วีเอ็มอีเอ จ ำกดั6/  (VMEA) พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ โ ค ร งก ำ ร แม ริ อ อท เ อ็ ค เ ซ็ ค คิ ว ที ฟ 
เซอร์วิ สอพำร์ท เม้นท์ สำทร  วิสต้ำ 
กรุงเทพ 

99.99 

หมำยเหต ุ:  1/  เดิมชื่อ บรษัิท อลิอนัซ ์เมดิคอล เอเชีย จ  ำกดั 
 2/ บรษัิทฯ ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ำกดั ซึง่ถือหุน้ในบรษัิท พิษณเุวช จ ำกดั รอ้ยละ 60 
 3/ บรษัิทฯ ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ำกดั ซึง่ถือหุน้ในบรษัิท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั รอ้ยละ 91.43  
 4/  บรษัิทฯ ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ำกดั  
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 5/  บรษัิทรว่มทนุระหวำ่งบรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และกลุม่ Nihon Keiei Group (NK Group) โดยกลุม่ NK 
โดยบรษัิท นิฮอน เคเอ (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั ถือหุน้รอ้ยละ 49 

 6/ บรษัิทฯ ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ำกดั 
 

1.5 รางวัลแห่งความภาคภมิูใจ 

• บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) ไดร้บัมอบใบประกำศนียบตัรผูผ้่ำนกระบวนกำรรบัรอง และเป็น
สมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริตอย่ำงสมบูรณ์จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นทจุรติเมื่อวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2561 

 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาล 
 
โรงพยาบาลพริน้ซ ์สุวรรณภมิู 

• ไดร้บักำรรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำลขัน้ 2 จำกหน่วยงำนสถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำร
มหำชน) 

• ในเดือนตลุำคม 2563 โรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ ไดร้บัใบประกำศจำก HIMSS Analytics EMRAM Stage 
6 จำก HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society)  

• ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 โรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ ไดร้บักำรรบัรอง Global Healthcare Accreditation 

(GHA) COVID-19 for Medical Travel Program จำกหนว่ยงำน Medical Travel Program 

โรงพยาบาลพิษณุเวช  

• ในเดือนมกรำคม 2563 โรงพยำบำลพิษณุเวช ไดร้บัรำงวลัในระดบัองคก์ร “ควำมดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”  
ประจ ำปี 2563 และรำงวลัระดบับุคคล คือ นำยแพทยอ์ธิวฒัน ์นอ้ยประสิทธ์ิ ไดร้บัรำงวลั บุคคลตวัอย่ำง
ประจ ำปี จำกมลูนิธิเพื่อสงัคมไทย 

• ในเดือนกมุภำพนัธ ์2563 โรงพยำบำลพิษณเุวช ไดร้บัรำงวลั Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 

2019 ชนะเลศิอนัดบั 1 “ดำ้นกำรดแูลใสใ่สเป็นเลศิ” จำก บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั 

• ในเดือนกรกฎำคม 2563 โรงพยำบำลพิษณุเวช ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign  
ระดบัทองประจ ำปี 2563 จำกสถำบนัสง่เสริมควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
(องคก์ำรมหำชน)  

• ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 โรงพยำบำลพิษณุเวช ได้รับรำงวัลสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบดำ้นควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ประจ ำปี 2563 รบัรำงวลัเป็นปีที่ 5 โลร่ำงวลัระดบั
เพชร จำกกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน  

• ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 โรงพยำบำลพิษณเุวชไดร้บัรำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเดน่ ดำ้นแรงงำนสมัพนัธ์
และสวสัดิกำรแรงงำน 10 ปีติดตอ่กนั (พ.ศ. 2554 – 2563) จำกกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน กระทรวง
แรงงำน 

 
 



       บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

สว่นท่ี 1 หนำ้ 13 
 

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร  
• ในเดือนสิงหาคม 2563 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ไดร้บัรางวลัองคก์รดีเด่นแห่งปี 2563 จากมูลนิธิเพื่อ

สงัคมไทย  

• ในเดือนกันยายน 2563 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ไดร้บัโล่เกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และ
หนงัสอืรบัรอองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย  ์

• ใบประกาศนียบตัรผ่านการปฏิบตัิตามแนวทางพฒันาบนัไดขัน้ที่ 2 สู ่HA อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัส าหรบัการ
พฒันาคณุภาพเพื่อความปลอดภยัของผูป่้วย จากสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์รมหาชน) 

 โรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน ้าโพ  

• โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 1 และ 2 ไดร้บัรำงวลักำรด ำเนินงำนสง่เสริมสขุภำพในสถำนประกอบกำรดว้ย 
10 Package ระดบัยอดเยี่ยมจำกหนว่ยงำน ศนูยอ์นำมยัที่ 3 นครสวรรค ์

• โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 1 และ 2 ไดร้บัรำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นดำ้นแรงงำนสมัพนัธ์และ
สวสัดิกำรแรงงำน ประจ ำปี 2563 ระดบัประเทศ โดยไดร้บัเกียรติบตัรจำกกระทรวงแรงงำน 

• โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 2 ไดร้บัประกำศนียบตัรจำกสถำบนัรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล(องคก์ำร
มหำชน) รบัรองว่ำโรงพยำบำลมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนไปสู่โรงพยำบำลคุณภำพและควำมปลอดภยั 
(Patient and Personnel Safety Hospital : 2P Safety Hospital)  

 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดติถ ์ 
• ในเดือนมกรำคม 2563 โรงพยำบำลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์ไดร้บัรำงวลั “ควำมดีตอบแทนคณุแผน่ดิน”  ประจ ำปี 

2563 ใบประกำศเกียรติคณุสำขำกำรแพทยแ์ละสำธำรณสขุ จำกมลูนิธิเพื่อสงัคมไทย 
 โรงพยาบาลศิริเวช ล าพูน 

• ในเดือนมกรำคม 2563 โรงพยำบำลศิริเวช ล ำพูน ไดร้บัรำงวลัผลงำนนวตักรรม ในมหกรรมคุณภำพ PSV 
QUALITY FORUM 1st 2020 : ครัง้ที่ 1 ประจ ำปี 2563 ภำยใตแ้นวคิดหลกั Quality Continuous Sustainable 
: กำรพฒันำคณุภำพอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อควำมยั่งยืนจำกโรงพยำบำลพิษณเุวช  

 โรงพยาบาลวิรัชศิลป์  

• ในเดือนมีนำคม  2563 โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ไดร้บักำรต่ออำยุกำรรบัรอง ISO 9001:2015 และไดร้บักำร
รบัรองมำตรฐำนจำกสถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล บริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตรำ้ ออฟ ซิสเท็มส ์(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั  

• ในเดือนกนัยำยน 2563 โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ ไดร้บัรำงวลัโรงพยำบำลท่ีขบัเคลือ่นไปสูโ่รงพยำบำลคณุภำพ  
2P  Safety  Hospital  จำกกระทรวงสำธำรณสขุ 

• ในเดือนธันวำคม 2563 โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ไดร้บัรำงวลัผ่ำนกำรรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำลขัน้ 3 จำก
หนว่ยงำนสถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) 
 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ ได้รับรำงวัลจำกหลำยหน่วยงำน 

ดงัตอ่ไปนี ้

• ประกำศนียบตัรยอดเยี่ยมประจ ำปี 2563 จำก TripAdvisor.com (Travelers’ Choice Best of the Best) 
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• MoMo Café ไดร้บัประกำศนียบตัร TripAdvisor Travelers’ Choice 2020 

• Love by Guests Award Winner 2020 จำก Hotel.com (ไดค้ะแนน 9.1 จำกคะแนนเต็ม 10) 
 

1.6  ความร่วมมือทางการแพทย ์
 ในปี  2563 บริษัทฯ ไดร้่วมมือกับโรงพยำบำล บ ำรุงรำษฎร ์ในกำรจัดตัง้ศนูยก์ระดูกและขอ้ศนูยก์ระดกูสนัหลงั 
(Absolute Spine Care) และศูนย์ข้อเข่ำและข้อสะโพก (Joint Surgery Center) ที่โรงพยำบำลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อ
ใหบ้ริกำรรกัษำเฉพำะทำงแก่ผูม้ีปัญหำกระดกูสนัหลงัและขอ้ หรือโรคที่เก่ียวขอ้งกบักลำ้มเนือ้และออฟฟิศซินโดรม  ภำยใต้
รูปแบบกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนของบ ำรุงรำษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรก์  
 นอกจำกนีม้ีกำรจดัตัง้ศูนยร์กัษำมะเร็งแบบองคร์วม ภำยใต้รูปแบบ บ ำรุงรำษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรก์ ที่โรงพยำบำล
พิษณเุวช ในจงัหวดัพิษณโุลก และโรงพยำบำลพริน้ซ ์อบุลรำชธำนี โดยคำดว่ำจะเริ่มเปิดใหบ้ริกำรแก่ประชำชนได ้ภำยใน
ไตรมำสแรกของปี 2564 นอกจำกนี ้ทัง้สองศูนยจ์ะท ำหนำ้ที่เป็น Cancer Center Hub หรือศูนยร์กัษำมะเร็งกลำงส ำหรบั
โรงพยำบำลพริน้ซแ์ห่งอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในภำคอีสำนและภำคเหนือตอนล่ำง อีกทัง้เป็นศูนยส์่งต่อใหก้ับโรงพยำบำลอื่นๆ ที่
ตอ้งกำรส่งผูป่้วยที่เกินก ำลงัรกัษำมำยงั Cancer Center Hub เพื่อท ำกำรรกัษำพยำบำลและส่งตวักลบัที่โรงพยำบำลตน้
ทำงเมื่อผูป่้วยมีอำกำรดีขึน้ 

รูปแบบของ บ ำรุงรำษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรก์ เป็นลกัษณะกำรร่วมทนุโดยแชรค์่ำใชจ้่ำย รำยได ้ทีมแพทย ์เครื่องมือ 
และมีกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรูใ้หก้ับบุคลำกรของโรงพยำบำลพันธมิตร เพื่อยกระดับควำมรูค้วำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตัิงำน ในสว่นของแพทยม์ีกำรจดัทีมแพทยเ์ฉพำะทำง โดยใหก้ำรรกัษำตำมแนวทำงของโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร ์แตใ่ช้
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรตำมมำตรฐำนของโรงพยำบำลพนัธมิตร ดว้ยโมเดลธุรกิจดงักลำ่วจะเพิ่มโอกำส ใหก้ลุม่
ผูป่้วยของโรงพยำบำลเขำ้ถึงกำรรกัษำที่ดี ในรำคำที่สอดคลอ้งกบักลุม่ผูใ้ชบ้ริกำรของโรงพยำบำลพนัธมิตร โดยโมเดลนีจ้ะ
ช่วยเสริมควำมแข็งแกร่งใหก้ับธุรกิจของโรงพยำบำลใหเ้ติบโตอย่ำงยั่งยืน และช่วยยกระดบักำรบริบำลทำงกำรแพทยใ์น
ประเทศไทย ขณะเดียวกนัผูป่้วยที่กระจำยอยูใ่นภมูิภำคอื่นๆ ก็สำมำรถเขำ้ถึงกำรรกัษำที่มีคณุภำพ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ปัจจุบัน ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลเอกชน จำกกำรที่   

บริษัทฯ มองเห็นโอกำสกำรเติบโตอีกมำกในธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัท           
พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ ำกัด (เดิมช่ือบริษัท อลิอันซ ์เมดิคอล เอเชีย จ ำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนโดยมี
เครือข่ำยโรงพยำบำล 4 แห่ง ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ โรงพยำบำลพิษณเุวช พิจิตร (เดิมช่ือโรงพยำบำลสหเวช) ในจงัหวดัพิจิตร 
โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 1 โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 2 (เดิมช่ือโรงพยำบำลปำกน ำ้โพ และโรงพยำบำลปำกน ำ้โพ 
2) ในจงัหวดันครสวรรค ์และโรงพยำบำลพิษณเุวช ในจงัหวดัพิษณโุลก  

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงกำรแพทยช์ั้นน ำแก่กลุ่มลูกคำ้ที่มีรำยไดร้ะดับกลำงในประเทศไทย                
โดยกำรขยำยเครอืขำ่ยโรงพยำบำลใหค้รอบคลมุและเพิ่มศกัยภำพในกำรแสวงหำรำยไดด้ว้ยกำรลงทนุสรำ้งโรงพยำบำลเอง            
ซือ้กิจกำรโรงพยำบำลและรับจ้ำงบริหำรกิจกำรโรงพยำบำล รวมถึงน ำระบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
โรงพยำบำล (Hospital Information Systems) มำใชใ้นกำรบรหิำรตน้ทนุของธุรกิจโรงพยำบำลอยำ่งมีประสทิธิภำพ  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนซือ้กิจกำรโรงพยำบำลเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลพริน้ซ ์สุวรรณภูมิ (เดิมช่ือ
โรงพยำบำลปิยะมินทร)์ เป็นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ในจังหวดัสมุทรปรำกำร ซึ่งช่วยขยำยเครือข่ำยกำรประกอบธุรกิจ
โรงพยำบำลของกลุม่บรษัิทฯ ใหค้รอบคลมุมำกขึน้ โดยเฉพำะในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล จำกเดิมที่โรงพยำบำล
ในกลุ่มบริษัทฯ ตัง้อยู่ในพืน้ที่ต่ำงจังหวดั ซึ่งจะก่อใหเ้กิดเป็น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยำบำลซึ่งจะช่วย
เสริมสรำ้งกำรเติบโตและเพิ่มศกัยภำพในกำรแขง่ขนั จำกกำรซือ้กิจกำรดงักลำ่วสง่ผลใหร้ำยไดจ้ำกธุรกิจกำรใหบ้ริกำรทำง
กำรแพทย์เป็นรำยได้หลักของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ ได้ยื่นขอตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนกลุ่มธุรกิจ
อตุสำหกรรมพฒันำอสงัหำรมิทรพัยไ์ปยงักลุม่ธุรกิจใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยซ์ึง่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกตลำดหลกัทรพัยใ์นเดือน
กมุภำพนัธ ์2562   

 ต่อมำในเดือนมีนำคม 2562 บริษัทฯ เขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรของโรงพยำบำลศิริเวช ล ำพูน ในจังหวดัล ำพูน 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัไดล้งทนุสรำ้งโรงพยำบำลเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์ในจงัหวดัอตุรดิตถ ์ซึ่ง
เปิดใหบ้ริกำรในเดือนมีนำคม 2562 และซือ้โรงพยำบำลที่จงัหวดัอทุยัธำนี ซึ่งเป็นหนี ้NPA จำกสถำบนักำรเงินและน ำมำ
ปรบัปรุงเป็นโรงพยำบำลพริน้ซ ์อทุยัธำนี และไดเ้ปิดใหบ้รกิำรแลว้ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ เล็งเห็นโอกำสในกำร
ใหบ้รกิำรโรงพยำบำลในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงไดจ้ดัตัง้บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ศรสีะเกษ จ ำกดั ซึง่เป็นกำรรว่ม
ทุนระหว่ำงบริษัทฯ กับ บริษัท ศรีสะเกษเมดิเทค จ ำกัด เพื่อสรำ้งโรงพยำบำลเอกชนในจังหวดัศรีสะเกษ ขนำด 60 เตียง         
อีกทัง้มีกำรขยำยธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนไปยงัภำคใต ้โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ยแหง่ใหมภ่ำยใตช่ื้อ “บรษัิท พริน้ซิเพิล 
เฮลทแ์คร ์- ชมุพร จ ำกดั” เพื่อรองรบักำรลงทนุในจงัหวดัชมุพร โดยเขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรสถำนพยำบำล รวมถึงทรพัยส์นิ 
หนีส้ิน และใบอนญุำตตำ่งๆ ที่จ  ำเป็นทัง้หมดของบรษัิท โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ จ ำกดั ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลวิรชัศิลป์ 
ในจงัหวดัชุมพร บริษัทฯ ไดร้บัโอนกิจกำรเสร็จสิน้เมื่อวนัที่ 2 มีนำคม 2563 นอกจำกนี ้ในเดือนกนัยำยน 2563 บริษัทฯ ได้
เขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรโรงพยำบำลสรรพสิทธ์ิอินเตอร ์ในจังหวัดอุบลรำชธำนี และเปลี่ยนช่ือเป็นโรงพยำบำลพริน้ซ ์
อบุลรำชธำนี  สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีโรงพยำบำลในเครอืขำ่ยเพิ่มขึน้เป็น 11 แหง่ ใน 10 จงัหวดั  
  บริษัทฯ เสริมควำมแข็งแกรง่ใหก้บัเครือของโรงพยำบำลโดยกำรจับมือกบัพนัธมิตรชัน้น ำอยำ่ง บ ำรุงรำษฎร ์เฮลท ์
เน็ตเวิรก์ เปิดศนูยใ์หบ้ริกำรทำงกำรแพทยด์ำ้นกระดกูสนัหลงัและขอ้ที่โรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ ในเดือนพฤศจิกำยน 
2562 โดยชูควำมเป็นเลิศในมำตรฐำนกำรรกัษำโดยทีมแพทยโ์รงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร ์โดยมีกำรใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัใน
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กำรรกัษำใหก้บักลุม่คนทัง้ในกรุงเทพฯและต่ำงจงัหวดั ซึ่งมีแผนขยำยควำมร่วมมือไปยงัโรงพยำบำลอื่นๆ  ในเครือข่ำยใน
อนำคต ในปี 2563 บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร  ์จัดตัง้ศูนยร์กัษำมะเร็งแบบองคร์วม ในภำคอีสำนและ
ภำคเหนือตอนล่ำงที่โรงพยำบำลพริน้ซ์ อุบลรำชธำนีและโรงพยำบำลพิษณุเวช  ในจังหวัดพิษณุโลก ภำยใต้โมเดล                
บ ำรุงรำษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรก์ โดยจะเปิดใหบ้ริกำรภำยในไตรมำสแรกของปี 2564 โดยทัง้สองศนูยจ์ะท ำหนำ้ที่เป็น Cancer 
Center Hub ส ำหรบัศนูยร์กัษำมะเรง็กลำงส ำหรบัโรงพยำบำลพริน้ซแ์หง่อื่นๆ 
 นอกจำกนีบ้รษัิทฯ ยงัไดร้เิริม่ธุรกิจใหม่ๆ  โดยไดจ้ดัตัง้บรษัิทรว่มทนุใหม ่ภำยใตช่ื้อ บรษัิท พริน้ซิเพิล เอ็นเคจี จ ำกดั 
โดยเป็นกำรรว่มทนุระหว่ำงบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) กบั Nihon Keiei Group จำกประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งเป็น
ผูป้ระกอบกำรดำ้นกำรดแูลผูส้งูอำยทุี่มีประสบกำรณม์ำกกวำ่ 50 ปี บรษัิทรว่มทนุดงักลำ่วมีวตัถปุระสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ
ดำ้นกำรดแูลผูส้งูอำยใุนประเทศไทย โดยจะเนน้กำรดแูลในรูปแบบกำรฟ้ืนฟู และดแูลช่วยเหลือผูส้งูอำยใุหม้ีรำ่งกำยและ
จิตใจที่เข้มแข็งสำมำรถพึ่งพำตนเองให้ได้มำกที่สุด (Activities of daily living or ADL)และสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตกับ
ครอบครวัได ้ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบำยภำครฐั Healthcare 4.0 ที่มีเปำ้หมำยใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลำงทำงกำรแพทยแ์ละ
กำรทอ่งเที่ยวเชิงสขุภำพ โดยคาดวา่จะเริม่ด  าเนินการแหง่แรกภายในโรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ ภายในปี 2564 
 ส ำหรบัธุรกิจพัฒนำอสงัหำริมทรพัย ์บริษัทฯ ยังคงด ำเนินธุรกิจพัฒนำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อเช่ำในรูปแบบของ
โรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ท์ และอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำแบบครบวงจร อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ หยุดขยำยธุรกิจพฒันำ
อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อขำยโดยจะไมพ่ฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พิ่มเติมจำกปัจจบุนั ในปี 2563 บริษัทฯ ปรบัโครงสรำ้งกำรด ำเนิน
ธุรกิจเพื่อใหบ้รรลนุโยบำยในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯในกำรมุ่งขยำยธุรกิจดำ้นโรงพยำบำลเป็นหลกั  โดยกำรโอน
กิจกำรบำงส่วน ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอรว์ิส อพำรท์เมน้ท ์ภำยใตช่ื้อ “แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพำรท์เมน้ท ์สำทร 
วิสตำ้ - กรุงเทพฯ” รวมทัง้ทรพัยส์ินและหนีส้ินทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งตลอดจนสญัญำ ใบอนุญำตที่เก่ียวขอ้งและบุคลำกร  ซึ่ง
ด ำเนินงำนภำยใตบ้รษัิท ใหแ้ก่บรษัิทยอ่ยคือ บรษัิท วีเอ็มอีเอ จ ำกดั (VMEA) โดยบรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ ำกดั เป็น
ผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ VMEA และไดท้ ำกำรขำยหุน้ของบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินเปล่ำใน
ตำ่งจงัหวดั (เชียงใหม ่อดุรธำนี อำ่งทอง และสระบรุ)ี คืนใหแ้ก่นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร ตำมขอ้ตกลงวำ่ดว้ยสทิธิในกำรขำย
หุน้บรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ ำกดั  

 

โครงสร้างรายได ้
ประเภทรายได้ ด าเนินการโดย 2563 2562 2561 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

2,290.3 86.4 2,296.2 80.0 2,084.6 78.4 

ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์
ใหเ้ชำ่ 

VMEA, VI, VR 360.4 13.6 575.3 20.0 574.2 21.6 

รายได้รวม  2,650.7 100.00 2,871.5 100.00 2,658.8 100.0 
หมำยเหต:ุ PSV - โรงพยำบำลพิษณเุวช PSUV - โรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู 
 PPCH - โรงพยำบำลพิษณเุวช พิจิตร PCPN - โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ 
 PLPN - โรงพยำบำลศิรเิวช ล  ำพนู VI - บจก. วี อินเทลลิเจน้ซ ์
 PUTH - โรงพยำบำลพริน้ซ ์อทุยัธำนี  VR - บจก. วี เรสซิเดนซ ์
 PUTD - โรงพยำบำลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์ VMEA - บจก. วีเอ็มอีเอ 



       บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

สว่นท่ี 1 หนำ้ 17 
 

 PPNP - โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 1 และ 
  โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 2 

 

 

2.1   ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไดจ้ดัแบง่ผลติภณัฑอ์อกเป็นกลุม่ตำมประเภทธุรกิจแตล่ะประเภท  ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี  ้
 

ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 
 

• โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล 
โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภูม ิ
โรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภูมิ ตัง้อยู่ในจงัหวดัสมุทรปรำกำร เปิดใหบ้ริกำรมำแลว้เป็นระยะเวลำ 3 ปี เป็น

สถำนพยำบำลขัน้ทตุิยภมูิ ด  ำเนินงำนโดยบรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) เปิดใหบ้รกิำรรกัษำพยำบำลทัง้ผูป่้วย
ในและผูป่้วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน กำรรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำลขัน้ 2 จำกสถำบนั
รบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) โดยมีกำรจดัตัง้คลนิิกโดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงดงัตอ่ไปนี ้

− คลนิิกอำยรุกรรม − คลนิิกศลัยกรรม 

− คลนิิกสตูินำรเีวช − ศนุยก์ระดกูและขอ้ 

− คลนิิกกมุำรเวช − แผนกผูป่้วยวกิฤต 

− ศนูยเ์วชศำสตรฟ้ื์นฟ ู − คลนิิกโสต ศอ นำสกิ 

− คลนิิกจกัษุ − คลนิิกหวัใจ 

− ศนูยค์วำมงำมพรมีำ เอสเธตคิำ − คนูยแ์พทยแ์ผนจีน 

− ศนูยต์รวจสขุภำพและชีวอนำมยั − คลนิิกจิตเวช 

− คลนิิกสง่เสรมิพฒันำกำรเดก็ − ศนูยเ์อกซเรยค์อมพวิเตอร ์
 
 บรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกำรรว่มกบั “บ ำรุงรำษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรก์” เปิด “ศนูยใ์หบ้รกิำรทำงกำรแพทยด์ำ้นกระดกูสนัหลงั

และขอ้ Spine & Joint” ที่โรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ  โดยเสนอบรกิำรท่ีเป็นเลศิภำยใตม้ำตรฐำนกำรรกัษำโดยทีมแพทย์
ผูช้  ำนำญกำรจำกโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร ์  ทัง้นีรู้ปแบบกำรรกัษำของศูนยฯ์ Spine & Joint มีหลำกหลำยวิธีตำมระดับ
อำกำรของผูป่้วย โดยมีกำรใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัในกำรรกัษำ 

 

• โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวดั 
 

บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในต่ำงจงัหวดัผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ ำกัด (PRINH) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย PRINH เขำ้ลงทนุในกลุม่บรษัิทที่ด  ำเนินธุรกิจโรงพยำบำล โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

1. โรงพยาบาลพษิณเุวช  
เป็นโรงพยำบำลขนำด 150 เตียง ตัง้อยู่ในจงัหวดัพิษณโุลก เป็นสถำนพยำบำลขัน้ตติยภมูิ ด ำเนินงำนโดยบรษัิท 

พิษณุเวช จ ำกัด  เปิดให้บริกำรรักษำพยำบำลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่ วโมง โดยได้รับกำรรับรอง
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มำตรฐำนสำกล JCI (Joint Commission International) Laboratory Accreditation (LA) และ ISO 15189  โดยมีแพทย์
ผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงดงัตอ่ไปนี ้

− คลนิิกอำยรุกรรม − คลนิิกกมุำรเวช 

− คลนิิกสตูินรเีวช − คลนิิกศลัยกรรม 

− ศนูยต์รวจสขุภำพ − คลนิิกจิตเวช 

− คลนิิกสง่เสรมิพฒันำกำรเดก็ − คลนิิกจกัษุ 

− ศนูยฉ์กุเฉินและอบุตัเิหต ุ − คลนิิกโสต ศอ นำสกิ 

− ศนูยไ์ตเทียม − ศนูยว์คัซีน 

− ศนูยโ์รคทำงเดินอำหำรและตบั − คลนิิกพฒันำกำรเด็ก 

− ศนูยร์งัสวีินจิฉยั − ศนูยเ์วชศำสตรฟ้ื์นฟกูำยภำพบ ำบดั 

− คลนิิกทนัตกรรม − ศนูยห์วัใจ 

2. โรงพยาบาลพษิณเุวช พจิิตร 
ด ำเนินงำนโดยบริษัท สหแพทยพ์ิจิตร จ ำกดั เปิดใหบ้ริกำรเมื่อวนัที่ 15 ตลุำคม 2533  เป็นโรงพยำบำลขนำด 90 

เตียง ตัง้อยู่ในจังหวัดพิจิตร ใหบ้ริกำรรกัษำพยำบำลทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยไดร้บักำรรบัรอง
คุณภำพสถำนพยำบำลขัน้ 2 จำกสถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) เพื่อควำมปลอดภยัของผูป่้วย  
โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงดงัตอ่ไปนี ้

 

3. โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 1  และโรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 2 

โรงพยำบำลทัง้ 2 แห่งตัง้อยูใ่นอ ำเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์ด ำเนินงำนโดยบริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั 
(เดิมช่ือ บรษัิท เท็น เอ็ม.ดี.นครสวรรค ์จ ำกดั) โดยแตล่ะแหง่เป็นโรงพยำบำลขนำด 100 เตียง และยงัเป็นโรงพยำบำลเอกชน
ที่ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนจำกสถำบนัรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) เป็นสถำนพยำบำลขัน้ทตุิยภมูิ  
ใหบ้ริกำรรกัษำพยำบำลทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงและดว้ยเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัอนัน ำไปสูค่วำมเป็นเลิศทำงกำรแพทยท์ี่มุง่เนน้ตอ่กำรรกัษำคนป่วยเป็นหลกั อีกทัง้ทีมงำนมืออำชีพในสหสำขำวิชำ
ที่สำมำรถดูแลผูป่้วยเฉพำะโรคไดเ้ป็นอย่ำงดี รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจคือกำรไดร้บักำรรบัรองมำต รฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศโรงพยำบำล ขัน้ที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และไดร้บักำรรบัรองคุณภำพ
สถำนพยำบำลขัน้ 2 จำกสถำบันรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน)  โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำง
ดงัตอ่ไปนี ้

− คลนิิกศลัยกรรมกระดกู − คลนิิกจิตเวชเดก็และวยัรุน่ 

− คลนิิกสตูินรเีวช − คลนิิกโรคหวัใจ 

− คลนิิกศลัยกรรมเสรมิควำมงำม − คลนิิกอำยรุกรรมโรคเลอืด 

− คลนิิกอำยรุกรรม − คลนิิกศลัยกรรมทั่วไป 

− คลนิิกศลัยกรรมประสำท − คลนิิกอำยรุศำสตรป์ระสำทวิทยำ 

− คลนิิกรกัษำ ฟ้ืนฟ ูอำกำรปวด − คลนิิกกมุำรเวช 

− คลนิิกโรคตอ่มไรท้อ่และเมตะบอลสิม ์ − คลนิิกทำงเดินปัสสำวะ 
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4.   โรงพยาบาลพษิณเุวช อตุรดติถ ์

โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ ์ด ำเนินงำนโดย บริษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ ์จ ำกัด เป็นโรงพยำบำล
เอกชนแหง่เดียวของจงัหวดั เป็นโรงพยำบำลระดบัทตุิยภมูิจ ำนวน 57 เตียง ตัง้อยูบ่นถนนสำยพิษณโุลก-เดน่ชยั อ ำเภอเมือง
อตุรดิตถ ์จงัหวดัอตุรดิตถ ์เปิดใหบ้รกิำรอยำ่งเป็นทำงกำรในเดือนมีนำคม 2562 มีหอ้งพกัผูป่้วยที่สำมำรถรองรบับรกิำรดว้ย
หอ้งพิเศษจ ำนวน 50 หอ้ง หอ้งพิเศษเดี่ยว ICU พรอ้มอปุกรณแ์ละเครื่องช่วยหำยใจจ ำนวน 7 หอ้ง หอ้งผ่ำตดัที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และมีเครื่องมือแพทยท์ี่ทนัสมยั เช่น เครื่องเอกซเรยค์อมพิวเตอรค์วำมเร็วสงู เครื่องตรวจมะเร็งเตำ้นม 
เครื่องอลัตรำซำวด ์4 มิติ เครื่องตรวจสมรรถภำพหวัใจ เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสียงควำมถ่ีสงู พรอ้มบริกำรศนูยฉ์กุเฉิน
และอบุตัิเหตโุดยทีมแพทยเ์วชศำสตรฉ์กุเฉิน พรอ้มรองรบัผูป่้วยในพืน้ที่และจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น สโุขทยั แพร ่น่ำน รวมถึง
ประเทศเพื่อนบำ้น สปป.ลำว และพรอ้มรบัสง่ตอ่ผูป่้วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยงัโรงพยำบำลในเครอืเพื่อเสรมิกำรบรกิำรงำนให้
เป็นเครอืขำ่ย โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงดงัตอ่ไปนี ้

5. โรงพยาบาลศริเิวช ล าพูน 

เป็นโรงพยำบำลขนำด 59 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดล ำพูน เปิดให้บริกำรมำแล้วเป็นระยะเวลำ  23 ปี เป็น
สถำนพยำบำลขัน้ทตุิยภมูิ ด  ำเนินงำนโดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ล ำพนู จ ำกดั เปิดใหบ้ริกำรรกัษำพยำบำลทัง้ผูป่้วย
ในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่ วโมง โดยได้รับกำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำลขั้น 2 จำกสถำบันรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงดงัตอ่ไปนี ้

− ศนูยอ์บุตัิเหตฉุกุเฉิน − ศนูยส์ขุภำพเดก็ 

− แผนกทนัตกรรม − แผนกรงัสวีินิจฉยั 

− คลนิิกโรคระบบทำงเดินอำหำรและตบั − คลนิิกโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

− หอผูป่้วยวิกฤต − คลนิิกโรคติดเชือ้ 

− แผนกอำยรุกรรม − หอ้งปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย ์

− คลนิิกโรคสมองและระบบประสำท − คลนิิกกระดกูและขอ้ 

− แผนกกำยภำพบ ำบดั − แผนกศลัยกรรม 

− แผนกโรคทำงเดินปัสสำวะ − ศนูยส์ขุภำพสตร ี

− ศนูยต์รวจสขุภำพ − แผนกห ูคอ จมกู 

− คลนิิกตำ − คลนิิกเบำหวำนไทรอยดแ์ละตอ่มไรท้อ่ 

− คลนิิกโรคไต − แผนกแพทยแ์ผนจีน 

− คลนิิกอำยรุกรรม − คลนิิกศลัยกรรม 

− คลนิิกสตูินรเีวช − คลนิิกกมุำรเวช 

− ศนูยร์งัสวีินจิฉยั − ศนูยต์รวจสขุภำพ 

− คลนิิกห ูคอ จมกู − ศนูยฉ์กุเฉินและอบุตัเิหต ุ

− คลนิิกสตูินรเีวช − คลนิิกศลัยกรรม 

− คลนิิกอำยกุรรม − ศนูยต์รวจสขุภำพ 
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6. โรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธาน ี

โรงพยำบำลพริน้ซ์ อุทัยธำนี  เป็นโรงพยำบำลขนำด 59 เตียง เปิดให้บริกำรมำแล้วเป็นระยะเวลำ 1 ปี                               
เป็นสถำนพยำบำลขัน้ทตุิยภมูิ ตัง้อยู่บนถนนสำยอทุยัธำนี - พหลโยธิน จงัหวดัอทุยัธำนี ด ำเนินงำนโดย บริษัท พริน้ซิเพิล 
เฮลทแ์คร ์- อทุยัธำนี จ ำกดั ใหบ้ริกำรตรวจรกัษำโรคตำ่ง ๆ รวมทัง้บริกำรตรวจสขุภำพ โดยมุ่งเนน้ศกัยภำพกำรดแูลผูป่้วย
ฉุกเฉินวิกฤตดว้ยศูนยอ์ุบตัิเหตุและฉุกเฉิน ใหบ้ริกำรดว้ยทีมแพทยเ์วชศำสตรฉ์ุกเฉินและบุคลำกรผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำง 
พรอ้มเครื่องมือและเทคโนโลยีทำงกำรแพทยท์ี่ทนัสมยัและครบถว้น นอกจำกนีย้งัสำมำรถรองรบัชำวจงัหวดัอทุยัธำนีและ
ใกลเ้คียง เช่น ชยันำท นครสวรรค ์พรอ้มระบบใหค้ ำปรกึษำและรบัสง่ต่อผูป่้วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยงัโรงพยำบำลในเครอื 
เช่น โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ จงัหวดันครสวรรค ์ โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงดงัตอ่ไปนี ้

 

7. โรงพยาบาลวริชัศลิป์  
โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ เป็นโรงพยำบำลขนำด 100 เตียง ตัง้อยู่ในอ ำเภอเมือง จงัหวดัชุมพร เปิดใหบ้ริกำรมำแลว้     

43 ปี เป็นสถำนพยำยำลขัน้ทตุิยภมูิ ด  ำเนินงำนโดย บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ชุมพร จ ำกดั ใหบ้ริกำรโดยมุ่งเนน้ควำม
เป็นเลิศในกำรดแูลรกัษำพยำบำลที่ไดม้ำตรฐำน ปลอดภยั ดว้ยเครื่องมือทำงกำรแพทยท์ี่ทนัสมยัและบคุลำกรที่เช่ียวชำญ 
บริกำรรกัษำพยำบำลทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยไดร้บักำรรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำลขัน้ 3 จำก
สถำบนัรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) และไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2015  โดยมีแพทย์
ผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 

− ศนูยอ์บุตัิเหตแุละฉกุเฉิน − คลนิิกทนัตกรรม 

− คลนิิกจกัษุ − คลนิิกกมุำรเวช 

− คลนิิก ห ูคอ จมกู  

− แผนกอำยรุกรรม − ศนูยฉ์กุเฉินและอบุตัเิหต ุ

− แผนกโรคกระดกูและขอ้ − แผนกศลัยกรรม 

− แผนกกมุำรเวช − แผนกไอซีย ู

− แผนกสตูินรเีวช − แผนกแพทยแ์ผนจีน 

− หอ้งปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย ์ − แผนกหอ้งคลอดและเนอรส์เซอรี ่

− แผนกตรวจสขุภำพ − แผนกกำยภำพบ ำบดั 

− คลนิิกอำยรุกรรม − คลนิิกกมุำรเวช 

− คลนิิกสตูินรเีวช − คลนิิกจิตเวช 

− คลนิิกทนัตกรรม − คลนิิกอำยรุกรรมระบบประสำท 

− คลนิิกศลัยกรรม − คลนิิกห ูคอ จมกู 

− ศนูยฉ์กุเฉินและอบุตัเิหต ุ − คลนิิกกระดกูและขอ้ 

− ศนูยต์รวจสขุภำพ − ศนูยไ์ตเทียม 
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• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย ์
 ศกัยภำพในกำรใหบ้ริกำรกลุม่ลกูคำ้ผูป่้วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจำกจ ำนวนหอ้งตรวจ
รกัษำในขณะที่ศกัยภำพในกำรใหบ้ริกำรผูป่้วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจำกจ ำนวนเตียงที่ใหบ้ริกำร  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โรงพยำบำลในกลุม่บรษัิทฯ มีศกัยภำพในกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยแ์ละมีอตัรำกำรใชบ้รกิำรดงันี  ้

โรงพยาบาล จ านวน
เตียง 

จ านวนคนไข้นอก/วนั 
2563 2562 

โรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ 200 

1,405 คน/วนั 1,297 คน/วนั 

โรงพยำบำลพิษณเุวช 150 
โรงพยำบำลพิษณเุวช พิจิตร 90 
โรงพยำบำล พริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 1  100 
โรงพยำบำล พริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 2  100 
โรงพยำบำลศิรเิวช ล ำพนู 59 
โรงพยำบำลพิษณเุวช อตุรดิตถ์1/ 57 
โรงพยำบำล พริน้ซ ์อทุยัธำนี2/ 59 
โรงพยำบำลวิรชัศิลป์3/ 100 
โรงพยำบำล พริน้ซ ์อบุลรำชธำนี4/ 59 
หมำยเหต ุ: 1/ เปิดด ำเนินกำรในเดือนมีนำคม  2562 
 2/ เปิดด ำเนินกำรในเดือนพฤศจิกำยน  2562 
 3/ รบัโอนกิจกำรในเดือนมีนำคม 2563 
 4/ รบัโอนกิจกำรในเดือนกนัยำยน 2563 
 
โครงการทีเ่พิ่งรับโอนกจิการ 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใตช่ื้อบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– อบุลรำชธำนี จ ำกดั (“PUBN”) เพื่อ
ลงทนุและด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลในจงัหวดัอบุลรำชธำนี โดยเขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรสถำนพยำบำลของบรษัิท รวมแพทย์
สรรพสิทธ์ิ จ ำกัด (“รวมแพทยส์รรพสิทธ์ิ”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใตช่ื้อ “โรงพยำบำลสรรพ
สิทธ์ิอินเตอร์” มีจ ำนวนเตียงจดทะเบียน 59 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลรำชธำนี  โดย  PUBN รับโอนมำซึ่งกิจกำร
สถำนพยำบำลของรวมแพทยส์รรพสิทธ์ิอนัรวมถึงทรพัยส์นิ ใบอนญุำตตำ่งๆ ที่จ ำเป็นตอ่กำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 
ที่รวมแพทยส์รรพสิทธ์ิมีอยู่ ณ วนัโอนกิจกำร และพนกังำนทัง้หมดที่มีควำมประสงคจ์ะท ำงำนกบั PUBN ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ 
ไดม้ำซึง่กิจกำรสถำนพยำบำลของรวมแพทยส์รรพสิทธ์ิในครัง้นี ้จะเป็นกำรขยำยเครอืขำ่ยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำล
ของกลุม่บรษัิทฯ ใหค้รอบคลมุภมูิภำคตำ่งๆ ในประเทศไทยมำกขึน้ โดยเฉพำะบรเิวณภำคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย อนัจะเป็นกำรช่วยเสรมิสรำ้งกำรเติบโตและเพิ่มศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั รวมทัง้เป็นแสวงหำรำยได้
ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในอนำคต กำรรบัโอนกิจกำรสถำนพยำบำลจำกรวมแพทยส์รรพสิทธ์ิเสร็จสิน้ในวนัที่ 1 กันยำยน 
2563 และไดเ้ปลีย่นช่ือเป็นโรงพยำบำลพริน้ซ ์อบุลรำชธำนี  
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โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมลงนำมในสัญญำร่วมทุนกับ บริษัท               
ศรีสะเกษเมดิเทค จ ำกัด ในบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ศรีสะเกษ จ ำกัด โดยกลุ่มบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 60 ในบริษัท
ดงักลำ่ว ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในจงัหวดัศรีสะเกษ ในนำม “โรงพยำบำลพริน้ซ ์ศรีสะเกษ” 
ซึ่งเป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกในจงัหวดัศรีสะเกษ ขนำด 59 เตียง ปัจจุบนัโครงกำรดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง   
คำดวำ่จะพรอ้มเปิดใหบ้รกิำรในไตรมำส 2 ปี 2564 
    ในเดือนกันยำยน 2562  บริษัทฯ มีกำรซือ้ที่ดินเพิ่มเติมที่จงัหวดัล ำพูนเพื่อสรำ้งอำคำรโรงพยำบำลแห่งใหม่ใน
นำม  โรงพยำบำลพริน้ซ ์ล ำพนู ซึ่งเป็นโรงพยำบำลขนำด 59 เตียงเพื่อรองรบัผูป่้วยประกนัสงัคม และผูป่้วยทั่วไป ปัจจุบนั
โครงกำรดงักลำ่วอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสรำ้ง คำดวำ่จะพรอ้มเปิดใหบ้รกิำรในไตรมำส 2 ปี 2564 

ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่า 
 

•  ธุรกิจโรงแรม/เซอรว์ิสอพารท์เม้นท ์
1.  โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำรท์เมน้ท ์สำทร วิสตำ้ – กรุงเทพฯ (MEA) เป็นโรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ท ์

ระดบั 4 ดำว จ ำนวน 187 หอ้ง ภำยใตก้ำรบริหำรงำนของกลุ่มแมริออท (Marriott) เพื่อใหบ้ริกำรที่พกัอำศยัแก่ลกูคำ้ชำว
ต่ำงประเทศที่เขำ้มำท ำงำนและทอ่งเที่ยวในประเทศไทยที่ตอ้งกำรเช่ำที่พกัอำศัยในระยะสัน้และระยะยำว โดยมีสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกตำ่งๆ ครบครนั  ตัง้อยู่ในย่ำนศนูยก์ลำงธุรกิจที่มีศกัยภำพ ถนนสีลม สำทร และยงัมีนโยบำยกำรใหบ้ริกำรท่ีมี
คณุภำพ  มีระบบรกัษำควำมปลอดภยัที่มีประสทิธิภำพ  

โรงแรมแมริออท เอ็คเซค็คิวทฟี อพารท์เมน้ท ์สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ 
ประเภท โรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ท ์ระดบั 4 ดำวจ ำนวน 1 อำคำร 
ที่ตั้งโครงการ ซอยสำทร 3 (สวนพล)ู ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 
ห้องพัก ประเภท จ ำนวน (หอ้ง) 
 1 Bedroom Suite 

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

55 
50 
58 
11 
10 

ห้องอาหาร ช่ือรำ้นและประเภทอำหำร  
 Momo Café (อำหำรไทยและอำหำรนำนำชำติ) 

Pool Bar 
ห้องจัดเลีย้ง/สัมมนา ช่ือหอ้ง  
 Board Room  
บริการอื่นๆ -  
เร่ิมเปิดด าเนินการ เดือนมีนำคม 2552  
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2. โครงกำรซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก(SEB) เป็นโรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ท ์ ด ำเนินกำรภำยใตบ้รษัิทยอ่ย 
คือ  บริษัท วี เรสซิเดนซ ์จ ำกัด  ภำยใตก้ำรบริหำรงำนของกลุ่มแอสคอท (Ascott)  ที่มีช่ือเสียงและประสบกำรณใ์นกำร
บริหำรงำนโรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทใ์นระดบัสำกล โครงกำรนีใ้หบ้รกิำรท่ีพกัอำศยัแก่ลกูคำ้ชำวตำ่งประเทศที่เขำ้มำ
ท ำงำนในประเทศไทยและนกัทอ่งเที่ยวที่เดินทำงเขำ้มำทอ่งเที่ยวในประเทศไทยที่มีควำมตอ้งกำรเช่ำที่พกัอำศยัในระยะยำว 
โดยค ำนึงถึงกำรใหบ้ริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ภำยในหอ้งพกัอำศยั โครงกำรตัง้อยู่ในท ำเลย่ำนธุรกิจบริเวณ
สขุมุวิทและเอกมยั 

โครงการซัมเมอรเ์ซท็ เอกมัย แบงค็อก 
ประเภท โรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทใ์หเ้ชำ่ ระดบั 4 ดำว ภำยใตก้ำรบรหิำรในกลุม่แอสคอท รวม

ทัง้หมด 3 อำคำร (อำคำร A, B, C) ประกอบดว้ยอำคำรโรงแรม 15 ชัน้  อำคำรอพำรท์เมน้ท ์14 
ชัน้ และอำคำร อพำรท์เมน้ท ์19 ชัน้ พรอ้มดว้ยหอ้งจดัเลีย้ง 

ที่ตั้งโครงการ ซอยเอกมยั 2  ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ  กรุงเทพฯ 

ห้องพัก ประเภท จ ำนวน (หอ้ง)                    
 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          

ห้องจัดเลีย้ง/สัมมนา มีหอ้งประชมุและหอ้งฝึกอบรม/สมัมนำ 5 หอ้ง 
เร่ิมเปิดด าเนินการ ไตรมำส 4 ปี 2559  

• ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 
บริษัทย่อยไดแ้ก่  บริษัท วี อินเทลลิเจน้ซ ์จ ำกดั  เป็นผูใ้หบ้ริกำรพืน้ที่ส  ำนกังำนใหเ้ช่ำในอำคำรบำงกอก บิสซิเนส  

เซ็นเตอร  ์แก่ลูกคำ้บริษัทขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ทัง้บริษัทสญัชำติไทยและต่ำงประเทศ โดยท ำเลที่ตัง้ของโครงกำร
ดงักลำ่วอยู่ในย่ำนเอกมยัซึ่งเป็นย่ำนธุรกิจ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสำธำรณปูโภคและกำรสื่อสำรโทรคมนำคมอย่ำง
ครบครนั 

อาคารส านักงานบางกอกบิสซเินสเซน็เตอร ์
ที่ตั้งโครงการ ถนนเอกมยั (ซอยสขุมุวิท 63) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 

file:///C:/Users/Ritima.ji/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/USER/Downloads/เอกสารแนบ%202%20-%201%20การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย.doc
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อาคารส านักงานบางกอกบิสซเินสเซน็เตอร ์
พืน้ที่โครงการ 1-3-9 ไร ่(709 ตำรำงวำ) 
พืน้ทีอ่าคาร 37,770.61 ตำรำงเมตร 
รายละเอียดโครงการ อำคำรส ำนกังำน 30 ชัน้พรอ้มชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
จุดเดน่ของโครงการ อำคำรส ำนกังำนเกรดB+  ย่ำนเอกมยั มีกำรตกแตง่ที่ทนัสมยั  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ส่วนกลำง  ศูนยอ์ำหำร หอ้งประชุมที่ไดม้ำตรฐำน และหรือ ส ำนกังำนใหเ้ช่ำชั่วครำว 
จ ำนวน 7 หอ้ง มีพลำซำ่และรำ้นคำ้ตำ่งๆ 

จ านวนหน่วยพืน้ที่เช่า 93 ยนูิต หรอื    ตำรำงเมตร 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทไทยและต่ำงชำติขนำดกลำงและขนำดเล็กที่ตอ้งกำรพืน้ที่อำคำรส ำนกังำนใน

ยำ่นสขุมุวิท และเอกมยั ระหวำ่ง 100 – 900 ตำรำงเมตร ตอ่ชัน้ 

ปัจจุบนับริษัทฯ มีที่ดิน 1 แปลงในจงัหวดัระยองที่ถือกรรมสิทธ์ิโดยบริษัท บำ้นฉำง บิสสิเนส ดิสทริคท ์จ ำกดั ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มวี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ ที่ดินแปลงดงักล่ำวมีศกัยภำพในกำรพฒันำเป็นโรงพยำบำล ปัจจุบนัอยู่
ระหวำ่งกำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
 

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
เศรษฐกิจไทยปี 2563 คำดวำ่จะหดตวัที่รอ้ยละ -6.5 ตอ่ปี ปรบัตวัดีขึน้จำกที่เคยคำดกำรณไ์วเ้มื่อเดือนตลุำคม รอ้ย

ละ -7.7 ตอ่ปี โดยไดร้บัปัจจยัสนบัสนนุจำกการควบคมุการแพรร่ะบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของไทยที่อยูใ่นเกณฑด์ ี
และมาตรการฟ้ืนฟแูละกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัที่สง่ผลใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง ในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 
และมลูคา่การสง่ออกสนิคา้ของไทยปรบัตวัดีขึน้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคูค่า้หลกัฟ้ืนตวัไดเ้รว็ดีกวา่ที่คาด หลงัจากที่
หลายประเทศมีการผอ่นคลายมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาด  
  ส าหรบัเศรษฐกิจไทยในปี 2564 กระทรวงการคลงัคาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัที่รอ้ยละ 2.8 ต่อปี เนื่องจาก
สถานการณข์องโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย สง่ผลกระทบตอ่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย การเดินทางระหวา่งประเทศ และจ านวนนกัท่องเที่ยวที่จะเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ท า
ใหค้าดการณว์า่นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติในปี 2564 จะลดลง อย่างไรก็ดี มีสญัญาณบวกจากการไดร้บัวคัซีนของประชากร
ในประเทศต่าง ๆ ในระยะต่อไป ประกอบกับภาครฐัไดด้  าเนินมาตรการทางการคลงัเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
สนบัสนนุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ อาทิ โครงการคนละครึง่ โครงการเราชนะ และมาตรการดา้นการเงินเพื่อดแูลและเยียวยา
ผลกระทบจากเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ผ่านสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐั ประกอบกับคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินจาก   
พระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน เพื่อแกไ้ขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมที่ไดร้บัผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในสว่นที่เหลืออย่างตอ่เนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุน้การบริโภคและ
การจา้งงานใหเ้พิ่มสงูขึน้ โดยคาดวา่การบรโิภคภาคเอกชนและการลงทนุภาคเอกชนจะขยายตวัที่รอ้ยละ 2.5 ตอ่ปี และ 3.4 
ตอ่ปี  ขณะที่การบรโิภคภาครฐัและการลงทนุภาครฐัจะขยายตวัที่รอ้ยละ 6.1 ตอ่ปีและ 12.1 ตอ่ปี  ส าหรบัมลูคา่การสง่ออก
สินคา้ของไทยจะขยายตวัที่รอ้ยละ 6.2 ต่อปีโดยมีแนวโนม้ฟ้ืนตัวไดอ้ย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งกับทิศทางการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจประเทศคูค่า้ส  าคญั กระทรวงการคลงัคาดวา่ เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะฟ้ืนตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ตามการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจโลก ที่ไดร้บัปัจจยัสนบัสนนุจากความคืบหนา้ของวคัซีนและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในหลายประเทศนี ้
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ที่มำ : รำยงำนประมำณกำรเศรษฐกิจไทยปี 2563 และ 2564 ณ เดือนมกรำคม 2564 โดยส ำนกังำนนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลงั  
 กระทรวงกำรคลงั 
 

ภาพรวมธุรกิจให้บริการทางการแพทยใ์นประเทศไทย 
ภาพรวมอตุสาหกรรมธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทยม์ีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  เนื่องจากการบริการทางการแพทย์

และสาธารณสขุเป็นการใหบ้รกิารท่ีมีความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานในการด ารงชีวิต  รวมทัง้เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงการด ารงชีวิต
ที่ดีและสงูขึน้ 

 
ระบบสวัสดกิารสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย     
ภาครฐัไดจ้ดัระบบสวสัดิการสงัคมดา้นสขุภาพใหแ้ก่ประชาชนทกุภาคสว่นไดเ้ขา้รบับรกิารทางการแพทย์ โดยผา่น

ระบบหลกัประกนัสขุภาพของภาครฐัไดแ้ก่ 

− ระบบประกันสขุภำพถว้นหนำ้ ใหก้ำรดูแลดำ้นสขุภำพแก่ผูท้ี่ไม่มีสิทธิในสวสัดิกำรสงัคมดำ้นสขุภำพอื่นๆ 
โดยเฉพำะกลุ่มคนที่มีรำยไดน้อ้ย รูจ้ักกันในนำมโครงกำร 30 บำทรกัษำทุกโรค เนน้กำรดูแลรกัษำอำกำร
เจ็บป่วยทั่วไปเป็นหลกั หนว่ยงำนท่ีดแูลไดแ้ก่ ส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ 

− ระบบประกนัสงัคม  ใหก้ำรดแูลสขุภำพแก่แรงงำนภำคเอกชน ครอบคลมุเรือ่งกำรเจ็บป่วยทพุพลภำพ รวมถึง
กำรคลอดบตุร สงเครำะหบ์ตุร ชรำภำพ และกำรวำ่งงำน ระบบประกนัสงัคมดแูลโดยส ำนกังำนประกนัสงัคม 

− ระบบสวสัดิกำรขำ้รำชกำรและพนกังำนรฐัวิสำหกิจ  ใหก้ำรดแูลสขุภำพแก่แรงงำนภำครฐั ไดแ้ก่ ขำ้รำชกำร
และพนกังำนรฐัวิสำหกิจ ครอบคลมุถึงคู่สมรส บิดำมำรดำ บตุรธิดำที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ หน่วยงำนที่ดแูล
ระบบนีไ้ดแ้ก่ กรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลงั 
 

ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหนุนควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรทำงกำรแพทยท์ี่ซบัซอ้น  และเทคโนโลยีขัน้สงูมำกขึน้ โดย
สภำพฒันค์ำดวำ่ประเทศไทยจะเขำ้สูส่งัคมผูส้งูวยัอยำ่งสมบรูณ์ (Aged Society) ในปี 2564 ประชำกรอำย ุ60 ปีขึน้ไป
มีสดัสว่น 20% ของประชำกรทัง้หมด และจะเพิ่มขึน้สู ่32% ในปี 2583  โดยทั่วไปสดัสว่นผูส้งูอำยทุี่มีปัญหำสขุภำพจะ
อยูท่ี่ประมำณ 60% ดำ้นกระทรวงสำธำรณสขุประเมินคำ่ใชจ้่ำยดำ้นสขุภำพของผูส้งูอำยจุะเพิ่มขึน้เป็น 22.8 หมื่นลำ้น
บำท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565 จำก 6.3 หมื่นลำ้นบำทปี 2553 (2.1% ของ GDP) (จำกแผนพฒันำสขุภำพแหง่ชำติ
ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564) 
 

 
            จ  ำนวนประชำกรอำยมุำกกวำ่ 60 ปีในประเทศไทย 
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• การขยายตัวของชุมชนเมือง  องคก์ำรสหประชำชำติคำดวำ่ระดบัควำมเป็นเมืองของไทยจะเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 50.4 
ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 60.4 ในปี 2568 เมื่อรวมกบันโยบำยตำ่งๆ ของรฐับำล เช่น กำรลงทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนในดำ้น
ต่ำงๆ กำรจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก เพิ่มโอกำสที่ผูป้ระกอบกำรจะขยำย
กำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยไ์ปสูต่ำ่งจงัหวดัเพื่อรองรบัผูป่้วย รวมถึงชำวตำ่งชำติที่เขำ้มำท ำงำนในเมืองไทยมำกขึน้  

 
 

สดัสว่นของชนชัน้กลำงในบำงประเทศของอำเซียน กำรขยำยตวัของควำมเป็นเมืองของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ในอำเซียน 

 

• การสนับสนุนจากภาครัฐส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ สอดคลอ้งกับกระแส 
"ท่องเที่ยวเชิงสขุภำพ” ที่ไดร้บัควำมนิยมจำกนกัท่องเที่ยวทั่วโลก กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนสง่เสริมใหไ้ทย
เป็น “Medical and Wellness Resort of the World” ภำยในปี 2567 ในดำ้น (1) Telemedicine for Overseas Thais; 
ดึงดดูใหค้นไทยที่อำศยัในตำ่งประเทศรบับริกำรสขุภำพและควำมงำมในไทย คำดจะสรำ้งรำยได ้8 หมื่นบำท/รำย (2) 
Global Health Insurance Companies; เนน้กลุ่มขำ้รำชกำรในเมียนมำ ลำว กัมพูชำ และตะวนัออกกลำงมำรบักำร
รกัษำที่ไทยมำกขึน้ (3) Online Health; เนน้กลุม่นกัทอ่งเที่ยวดำ้นสขุภำพและควำมงำมจำกเมยีนมำ จีน และตะวนัออก
กลำง โดยท ำตลำดผำ่นระบบ Online marketplace (4) Hotelistic (Hotel + Holistic) น ำบรกิำรดำ้นสขุภำพ เช่น ตรวจ
สำรพิษ ก ำจดัสำรพิษจำกรำ่งกำยและตรวจเช็กสขุภำพมำใหบ้รกิำรแก่นกัทอ่งเที่ยวในโรงแรม (รว่มกบัธุรกิจ Wellness) 
และ (5) Agent/Media Outreach; กำรสร้ำงภำพลักษณ์ให้ไทยเป็น Top of mind destination ด้ำน Medical & 
Wellness ของโลก แนวโนม้กำรใหค้วำมส ำคญักบักำรดแูลสขุภำพ สง่ผลใหโ้รงพยำบำลเอกชนเรง่ท ำกำรตลำดเชิงรุกสู่
ธุรกิจศูนยส์ขุภำพครบวงจร อำทิ BDMS Wellness Clinic (กลุ่มโรงพยำบำลกรุงเทพ) ศูนยส์่งเสริมสขุภำพไวทลัไลฟ์ 
(โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฏร ์คำดเปิดปี 2563) และ Medical City (กลุม่โรงพยำบำลธนบรุ)ี ปัจจยัขำ้งตน้จะหนนุใหต้ลำด
ทอ่งเที่ยวเชิงสขุภำพของไทยเติบโตตอ่เนื่องในระยะยำว 

 
• การก าหนดให้อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจรเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) โดยภำครฐัให้

สิทธิประโยชน ์ อำทิ กำรปรบัลดอตัรำภำษี เพื่อดึงดดูนกัลงทนุใหเ้ขำ้มำลงทนุ ซึ่งรวมถึงกำรตัง้ฐำนวิจยั ผลิตยำและ
นวตักรรมทำงกำรแพทย ์ท ำใหโ้รงพยำบำลเอกชน จะมีสว่นไดป้ระโยชนจ์ำกตน้ทนุปัจจยักำรผลติที่จะถกูกวำ่กำรน ำเขำ้ 
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในตำ่งประเทศ และตอ่ยอดธุรกิจกำรทอ่งเที่ยวเชิงสขุภำพของไทยใหแ้ข็งแกรง่
ขึน้ ลำ่สดุ (เดือนเมษำยน 2563) รฐัเรง่ออกมำตรกำรเรง่รดักำรลงทนุเพิ่มเตมิ เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรใชผ้ลติภณัฑท์ำง
กำรแพทยท์ี่เพิ่มขึน้ภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรระบำดของไวรสั COVID-19 สง่ผลใหช้่วงครึง่แรกของปี 2563 มีนกัลงทนุยื่น
ขอรบัสง่เสรมิกำรลงทนุในอตุสำหกรรมกำรแพทยถ์ึง 52 โครงกำร เพิ่มขึน้ 174%YoY มลูคำ่เงินลงทนุรวม 1.3 หมื่นลำ้น
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บำท เพิ่มขึน้ 123%YoY ส ำหรบัในเขต EEC ภำครฐัไดอ้นมุตัิ “เขตสง่เสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกำรพิเศษกำรแพทย์
ครบวงจร (EECmd) ธรรมศำสตร ์พทัยำ” เพื่อเป็นพืน้ท่ีลงทนุพฒันำศนูยน์วตักรรมดำ้นกำรแพทยค์รบวงจร ซึง่เริม่มีนกั
ลงทนุตำ่งชำติสนใจขอใชพ้ืน้ท่ี อำทิ ธนำคำร มิซูโฮ (ญ่ีปุ่ น) จะสนบัสนนุเงินทนุแก่ลกูคำ้ที่เขำ้มำลงทนุดำ้นสขุภำพ สว่น
นกัลงทนุจีนสนใจสรำ้งศนูยศ์ึกษำแพทยแ์ผนจีนในอำเซียน และไตห้วนัสนใจลงทนุคลินิกผูส้งูวยั อีกทัง้ยงัเห็นชอบให้
จดัตัง้ศนูยก์ลำงสขุภำพนำนำชำติดำ้นกำรแพทยจี์โนมิกส ์และสนบัสนนุใหภ้ำคเอกชนในนิคมอตุสำหกรรมลงทนุเปิด
โรงพยำบำลเพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรของประชำชนในนิคมฯ ท่ีก ำลงัเพิ่มขึน้ 

ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์

• ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ  โดยนอกเหนือจำกคู่แขง่ในธุรกิจเดียวกนัขยำย
กำรลงทนุอยำ่งตอ่เนื่องแลว้  ยงัมีกลุม่ทนุขนำดใหญ่จำกธุรกิจอื่นที่ปรบัรูปแบบของธุรกิจสูธุ่รกิจโรงพยำบำล อำทิ กลุม่
พฤกษำ โฮลดิง้ (โรงพยำบำลวิมตุติ คำดวำ่จะเปิดใหบ้รกิำรในปี 2564) กลุม่อำรเ์อสย ู(RSU International Hospital ปี 
2563) กลุ่มอื่นๆ ไดแ้ก่ เครือเจริญโภคภัณฑ ์ (CP Group) และเครือไทยเจริญ คอรป์อเรชั่น (TCC Group) ท ำใหม้ี
จ ำนวนโรงพยำบำลและจ ำนวนเตียงผูป่้วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโนม้ที่ผูป้ระกอบกำรโรงพยำบำลเอกชนตอ้งแขง่ขนัสงูขึน้ ทัง้
ดำ้นรำคำ และบริกำร  รวมทัง้กำรแยง่ชิงบคุลำกรทำงกำรแพทย ์นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนยงัตอ้งแข่งขนักบักลุม่
คลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรฐั และโรงพยำบำลในเครือโรงเรียนแพทย ์(เช่น โรงพยำบำลปิยมหำรำชกำรุณยใ์น
เครอืศิรริำช และศนูยก์ำรแพทยส์มเด็จพระเทพรตันข์องโรงพยำบำลรำมำธิบดี) ที่มีขอ้ไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั ทัง้แง่ของ
ช่ือเสยีง เทคโนโลยีทำงกำรแพทย ์และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ 

ในระยะปำนกลำงและระยะยำว ธุรกิจโรงพยำบำลจะเผชิญกำรแขง่ขนัจำกกำรรุกเขำ้สูธุ่รกิจของทนุอำเซียนท่ี
ไดร้บัประโยชนจ์ำก AEC ซึง่สำมำรถถือครองหุน้โรงพยำบำลในไทยไดใ้นสดัสว่นถงึ 70% โดยเฉพำะนกัลงทนุจำกแหลง่
ทนุประเทศสิงคโปรแ์ละมำเลเซียที่มีประสบกำรณใ์นกำรเขำ้ซือ้ธุรกิจนีใ้นตำ่งประเทศหลำยแห่ง   นอกจำกนีย้งัมีคูแ่ขง่
จำกโรงพยำบำลในตำ่งประเทศหลำยประเทศในเอเชียวำงสถำนะเป็นศนูยก์ลำงกำรแพทยห์รือมีกลุม่เปำ้หมำยเดียวกบั
ไทย เช่น สิงคโปร ์มำเลเซีย อินเดีย สว่นประเทศในตะวนัออกกลำงซึง่เป็นลกูคำ้หลกัของโรงพยำบำลชัน้น ำในไทย เช่น 
กำตำร ์เปิด Medical City ขนำดใหญ่ขนำด 559 เตียง มลูค่ำ 23,000 ลำ้นบำทปลำยปี 2560 สว่นคเูวต เปิด Hospital 
Complex ขนำด 1,168 เตียง มูลค่ำ 35,000 ลำ้นบำท และรฐับำลสำธำรณรฐัอำหรบัเอมิเรต เปลี่ยนเง่ือนไขประกนั
สขุภำพเป็นเนน้กำรรกัษำในประเทศแทนกำรออกมำใชบ้รกิำรตำ่งประเทศ เป็นตน้ จำกสภำพกำรแขง่ขนัขำ้งตน้จะเป็น
แรงกดดันต่อผลกำรด ำเนินงำน ทำงด้ำนกำรเงินของโรงพยำบำลเอกชนให้มีอัตรำก ำไรชะลอลง  อย่ำงไรก็ตำม 
โรงพยำบำลขนำดกลำงและเลก็ที่ไมม่ีเครอืขำ่ยสำขำอำจมีก ำไรลดลง 

• การขาดแคลนแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์องคก์ำรอนำมยัโลก (WHO) ก ำหนดจ ำนวนแพทยแ์ละพยำบำล
ต่อประชำกรไวท้ี่ 2.8 ต่อ 1,000 ขณะที่ประเทศไทยมีอัตรำส่วนอยู่ที่  0.4 ต่อ 1,000 ซึ่งต ่ำกว่ำประเทศเพื่อนบำ้นที่
ส  ำคญั เช่น สิงคโปร ์1.92 ต่อ 1,000 และมำเลเซีย 1.2 ต่อ 1,000 กำรเพิ่มขึน้ของโรงพยำบำลเอกชนจะท ำใหเ้กิดกำร
แยง่ตวัแพทยแ์ละบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ซึง่จะผลกัดนัใหต้น้ทนุของธุรกิจเพิ่มสงูขึน้ 

• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภณัฑแ์ละการให้บริการทางการแพทยข์องภาครัฐ 
กำรน ำยำรกัษำโรคและเวชภณัฑ ์ตลอดจนบรกิำรทำงกำรแพทย ์เป็นสนิคำ้และบรกิำรควบคมุตำมพ.ร.บ.วำ่ดว้ยสินคำ้
และบริกำร พ.ศ. 2542 ตำมประกำศของคณะรฐัมนตรีในเดือนมกรำคม 2562 สง่ผลกระทบต่อกำรก ำหนดค่ำบริกำร
และผลประกอบกำรของโรงพยำบำลเอกชนในระยะต่อไปโดยเฉพำะโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กที่ไม่มีเครือข่ำย
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นอกจำกนี ้โรงพยำบำลขนำดกลำงลงมำยงัมกัพึง่พิงรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใตโ้ครงกำรกองทนุประกนัสงัคม กำร
เปลีย่นแปลงนโยบำยดำ้นสขุภำพของกองทนุฯ จึงอำจกระทบผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจได  ้

 

ที่มำ: แนวโนม้ธุรกิจ/อตุสำหกรรมปี 2563 - 2565 “ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน “ ประจ ำเดือนมิถนุำยน 2562 โดยศนูยว์ิจยักรุงศรฯี 

กลยุทธท์างการตลาด 
1. ขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลโดยเพิ่มจ ำนวนโรงพยำบำลในเครือตำมจังหวัดหัวเมืองรอง ด้วยกำรสรำ้ง

โรงพยำบำลขึน้เองในต่ำงจงัหวดัโดยเลือกจังหวดัที่มีศกัยภำพและยงัไม่มีโรงพยำบำลเอกชน  เช่น  ในจังหวดัอุทยัธำนีที่
บริษัทลงทุนใน โรงพยำบำลพริน้ซ ์อุทัยธำนี ซึ่ง เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรแลว้ตัง้แต่ปี 2562 นอกจำกกำรสรำ้ง
โรงพยำบำลเองบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเป็นพนัธมิตรกบัโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กในตำ่งจงัหวดัที่มีอยู่แลว้โดยกำร
รว่มทนุหรอืซือ้กิจกำร โดยพิจำรณำโรงพยำบำลท่ีเก่ำแก่มีช่ือเสยีง เปิดใหบ้รกิำรมำนำนกวำ่ 10 ปี  ในปี 2563 บรษัิทฯ ขยำย
เครอืขำ่ยโรงพยำบำลไปยงัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือและภำคใต ้โดยกำรรว่มทนุกบัผูป้ระกอบกำรทอ้งถ่ินและกำรซือ้กิจกำร
โรงพยำบำลท่ีมีศกัยภำพ ท ำใหก้ลุม่บรษัิทฯ มีโรงพยำบำลในเครอื 11 แหง่  

2. เนน้เจำะกลุม่ลกูคำ้ทีม่ีรำยไดป้ำนกลำง ซึง่ถือวำ่ฐำนประชำกรกลุม่ใหญ่ของประเทศ ใช้ Focus Strategy ดว้ย
กำรก ำหนดอตัรำคำ่บรกิำรถกูกวำ่กลุม่เชนโรงพยำบำลชัน้น ำ แตม่ีบรกิำรดำ้นกำรแพทยแ์ละอปุกรณท์ี่ครบถว้นและทนัสมยั 

3. รบัจำ้งบรหิำรธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน รฐับำล โดยเฉพำะกลุม่โรงพยำบำลเอกชนตำ่งจงัหวดัที่เปิดมำนำนไม่
ต ่ำกว่ำ 10-25 ปีขึน้ไป เนื่องจำกผูก้่อตัง้ไม่อยำกขำยกิจกำรและไม่อยำกหำผูร้่วมทุนรำยใหม่ แต่ผลประกอบกำรขำดทนุ   
โดยบรษัิทฯ จะดแูลตัง้แตก่ำรบรหิำรจดักำรตน้ทนุ พรอ้มทัง้รบัประกนักำรเติบโตดำ้นรำยไดแ้ละผลก ำไร 

4. ใชเ้ทคโนโลยีขบัเคลื่อนธุรกิจ โดยใหค้วำมส ำคญัทัง้ดำ้นเทคโนโลยีทำงกำรแพทยท์ี่ทนัสมยัและเทคโนโลยีใน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรแก่ผูป่้วย เช่น เครื่องจ่ำยยำอตัโนมตัิ กำรจ่ำยยำใหผู้ป่้วยดว้ยระบบที่ถูกตอ้งแม่นย ำ  
เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย กำรดูผลเอ็กซเรย์ทำงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
โรงพยำบำล หรือ HIS (Hospital Information System) เพื่อสรำ้งมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรธุรกิจโรงพยำบำลในเครอืขำ่ย
ให้เช่ือมโยงกัน (Network Hospital Management) สนับสนุนให้มีกำรแบ่งปันทรัพยำกรและกำรท ำงำนร่วมกัน เช่น 
บริหำรงำนจัดซือ้ งำนบริหำรคลัง งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนยุทธศำสตร ์งำนระบบบัญชี ตลอดจนระบบบริหำร
ทรพัยำกรบุคคลในรูปแบบใหม่ซึ่งระบบดงักล่ำวจะช่วยใหส้ำมำรถเห็นภำพรวมของทรพัยำกรบคุคลในเครือและสำมำรถ
บริหำรจดักำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัไดพ้ฒันำ Mobile Application ช่ือ PRINC Health ซึ่งช่วยใหผู้้
เขำ้รบับรกิำรสำมำรถเขำ้ถึงกำรรกัษำพยำบำลไดส้ะดวกมำกยิ่งขึน้ เช่ือมตอ่กบัระบบโรงพยำบำลในเครอืพริน้ซ ์  ท ำใหผู้เ้ขำ้
รบักำรรกัษำสำมำรถเรียกดูประวตัิกำรรกัษำของตนเอง และนดัหมำยเพื่อพบแพทยไ์ดอ้ย่ำงรวดเร็ว รวมไปถึงสำมำรถรบั
ขอ้มลูขำ่วสำรตำ่งๆ จำกโรงพยำบำลผำ่นทำงโทรศพัทม์ือถือไดอ้ีกดว้ย 

จำกกำรที่มีกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด 19  ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 ทำงเครือโรงพยำบำลพริน้ซไ์ดป้รบัปรุงกำร
ใหบ้รกิำรในรูปแบบ New Normal   โดยกำรเปิดตวั “Dr.PRINC” คณุหมอใจดีสูโ้ควิด-19 ผำ่น 3 บรกิำรทำงกำรแพทย ์ไดแ้ก่ 

1. Dr.PRINC Telehealth บริกำรใหค้  ำปรึกษำปัญหำสุขภำพจำกแพทยเ์ครือโรงพยำบำลพริน้ซผ์่ำน  Line@: 
@Dr.PRINC โดยสำมำรถพบแพทยอ์อนไลน ์และไดร้บัค ำปรกึษำ 24 ชั่วโมงแบบไมม่ีคำ่ใชจ้่ำย 

2. Dr.PRINC Drive Thru สะดวกสบำย ไม่ตอ้งลงจำกรถ เปิดจุดบริกำรภำยนอกตวัอำคำร ไม่ว่ำจะตรวจคดั
กรอง COVID-19 หรอืเขำ้รบับรกิำรฉีดวคัซีนส ำหรบัผูท้ี่มีอำย ุ15 ปีขึน้ไป หรอืแมแ้ตร่บัยำ ก็ไมต่อ้งลงจำกรถ 
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3. Dr.PRINC@Home ดูแลถึงบำ้น บริกำรถึงที่ หมดกังวล แมไ้ม่สะดวกเดินทำงมำโรงพยำบำล ก็สำมำรถรบั
บริกำรทำงกำรแพทยไ์ด ้ไม่ว่ำจะฉีดวคัซีน เจำะเลือด ท ำแผล ลำ้งแผล รวมทัง้ใหบ้ริกำรสง่ยำและเวชภณัฑ์
ใหก้บัผูป่้วยถึงบำ้น 

กำรบริกำรดงักลำ่วจะช่วยลดกำรเดินทำงมำยงัโรงพยำบำลของผูป่้วย และช่วยลดควำมเสี่ยงใหก้บับคุลำกรทำง
กำรแพทย ์ 

 ภาวะการแข่งขัน 
 โรงพยำบำลของบริษัทในเครือตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัสมทุรปรำกำรและ  6 จงัหวดัในภำคเหนือและภำคกลำง ไดแ้ก่ 

จงัหวดัพิจิตร พิษณโุลก นครสวรรค ์อทุยัธำนี อตุรดิตถแ์ละล ำพนู และจะขยำยไปยงัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือและภำคใต ้
ในจงัหวดัอบุลรำชธำนีและจงัหวดัชมุพรในปี 2563 และจงัหวดัศรสีะเกษในปี 2654 ตำมล ำดบั โอกำสกำรเติบโตของกิจกำร
โรงพยำบำลและสถำนพยำบำลในจังหวดัดงักล่ำวยงัมีอยู่มำกเนื่องจำกเป็นพืน้ที่ที่มีประชำกรอยู่มำก เมื่อพิจำรณำทีม
บุคลำกรทำงกำรแพทย ์จ ำนวนเตียงที่ใหบ้ริกำร ตลอดจนช่ือเสียงของโรงพยำบำลเอกชนของบริษัทในเครือ ถือว่ำเป็น
โรงพยำบำลเอกชนชัน้น ำในพืน้ท่ี  

 โรงพยำบำลของกลุม่บริษัทฯ ประสบกบักำรแข่งขนักบัโรงพยำบำลเอกชนที่ตัง้อยู่ในบริเวณใกลเ้คียง  โดยคู่แข่งใน
แตล่ะพืน้ท่ีไดแ้ก่ 

โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง ทีต่ัง้ 
โรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู โรงพยำบำลจฬุำรตัน ์3 สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเซ็นทรลัปำรค์ สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลบำงนำ 5 สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเปำโลเมมโมเรยีล สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเมืองสมทุรปำกน ำ้ สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลส ำโรงกำรแพทย ์ สมทุรปรำกำร 
โรงพยำบำลพิษณเุวช พิจิตร โรงพยำบำลชยัอรุณเวชกำร พิจิตร 
 โรงพยำบำลศรสีโุข พิจิตร 
โรงพยำบำลพิษณเุวช โรงพยำบำลกรุงเทพ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยำบำลรวมแพทย ์พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยำบำลพิษณโุลก ฮอสพิทอล พิษณโุลก 
โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 1  โรงพยำบำลศรสีวรรค ์ นครสวรรค ์
และโรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 2 โรงพยำบำลรม่ฉัตร นครสวรรค ์
 โรงพยำบำลรวมแพทย ์ นครสวรรค ์
โรงพยำบำลพษิณเุวช อตุรดิตถ ์ ไมมี่โรงพยำบำลเอกชนในจงัหวดัอตุรดิตถ ์  
โรงพยำบำลศิรเิวช ล  ำพนู โรงพยำบำลล ำพนู ล ำพนู 
 โรงพยำบำลหรภิณุชยัเมมโมเรยีล ล ำพนู 
โรงพยำบำลพริน้ซ ์อทุยัธำนี ไมมี่โรงพยำบำลเอกชนในจงัหวดัอทุยัธำนี  
โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ โรงพยำบำลธนบรุ ีชมุพร ชมุพร 
โรงพยำบำลพริน้ซ ์อบุลรำชธำนี โรงพยำบำลรำชเวชอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี 
 โรงพยำบำลอบุลรกัษ ์ธนบรุ ี อบุลรำชธำนี 
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โรงพยำบำลเอกชนของกลุม่บรษัิทฯ มีจดุเดน่และขอ้ไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนักบัคูแ่ขง่หลำยประกำร ดงันี ้
โรงพยาบาลพริ้นซ ์สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยำบำลที่มีท ำเลที่ตัง้ดี ใกลส้นำมบินสวุรรณภมูิ ใกลห้ำ้งเมกำบำงนำ       

มีบุคลำกรทำงกำรแพทยท์ี่มีควำมสำมำรถและเช่ียวชำญในแผนกเฉพำะทำงส ำคญั เช่น สูตินรีเวชศำสตร ์ศัลยศำสตร ์
อำยรุศำสตร ์กมุำรเวชศำสตร ์ศลัยศำสตรอ์อรโ์ธปิดิกส ์ มีกำรลงทนุในเครือ่งมือแพทย ์CT 128 slice MRI 3 tesla ที่ทนัสมยั
ครบถว้น มีระบบกำรบรหิำรจดักำรอยำ่งมีประสทิธิภำพ ท ำใหส้ำมำรถควบคมุตน้ทนุกำรรกัษำไดด้ี  อตัรำคำ่รกัษำพยำบำล
อยูใ่นอตัรำที่เหมำะสมกบัรำยไดข้องประชำชนที่เป็นกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำย 

 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร   เป็นโรงพยำบำลเอกชนแหง่แรกของจงัหวดัพิจิตรที่เปิดด ำเนินกำรมำเป็นเวลำ 27 
ปี  โรงพยำบำลมีควำมไดเ้ปรยีบคู่แขง่ในหลำยๆ ดำ้น ไดแ้ก่ ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนคณุภำพสถำนพยำบำล HA  ตัง้แตปี่ 
2563  มีบคุลำกรทำงกำรแพทยท์ี่มีควำมสำมำรถและเช่ียวชำญในแผนกเฉพำะทำงส ำคญัมีกำรลงทนุในเครื่องมือแพทยท์ี่
ทนัสมยัครบถว้น มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนัสมยั  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำใหส้ำมำรถ
ควบคุมตน้ทุนกำรรกัษำไดด้ี   อัตรำค่ำรกัษำพยำบำลอยู่ในอัตรำที่เหมำะสมกับรำยไดข้องประชำชนที่เป็นกลุ่มลูกค้ำ
เปำ้หมำย นอกจำกนีม้ีโรงพยำบำลในกลุม่ที่มีศกัยภำพในกำรรกัษำขัน้สงูสรำ้งควำมมั่นใจในกำรสง่ตอ่กำรรกัษำเฉพำะโรค  

 โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยำบำลที่ไดร้บัรองมำตรฐำน JCI  มำตรฐำนคุณภำพระดบัสำกลในจังหวัด
พิษณุโลก   โรงพยำบำลมีเครื่องมือและบริกำรทำงกำรแพทยท์ี่ทันสมัยและมีศูนยร์งัสีที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง   นอกจำกนี ้
ผูบ้ริหำรของโรงพยำบำล   มีประสบกำรณบ์ริหำรโรงพยำบำลมำกกว่ำ 40 ปี และมีบคุลำกรทำงกำรแพทย ์พยำบำล และ 
สหสำขำวิชำชีพครบถว้นในทกุสำขำ พรอ้มใหบ้รกิำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

โรงพยาบาลพริ้นซ ์ปากน ้าโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ ์ปากน ้าโพ 2 ทัง้ 2 โรงพยำบำลเป็นตน้แบบของ
โรงพยำบำลที่ใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำทิ HIS โดยใชโ้ปรแกรม Centrix ในกำรบนัทึกเวชระเบียนของผูป่้วย ท ำใหม้ี
ควำมรวดเร็ว และสะดวกในกำรใหบ้ริกำรผูป่้วย และไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน HIMSS  Analytics EMRAM Stage 7 และ
เป็นโรงพยำบำลแห่งแรกของไทยที่ไดร้บัมำตรฐำนระดบัสงูในกำรใชเ้ทคโนโลยีเพื่อยกระดบับริกำรดแูลผูป่้วย  มีเครือข่ำย
โรงพยำบำลซึ่งมีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมเช่ียวชำญในหลำยสำขำ  และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท ำใหส้ำมำรถควบคุมตน้ทุนกำรรกัษำไดด้ี อัตรำค่ำรกัษำพยำบำลอยู่ในอัตรำที่เหมำะสมกับรำยไดข้อง
ประชำชนที่เป็นกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำย 

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ ์เป็นโรงพยำบำลใหมต่ัง้อยูใ่นอ ำเภอเมืองและเป็นโรงพยำบำลเอกชนแหง่แรก
แห่งเดียวในจงัหวดัอตุรดิตถ ์มีหอ้งผ่ำตดัที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  และเครื่องมือแพทยท์ี่ทนัสมยั เช่น เครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอรค์วำมเร็วสงู เครื่องตรวจมะเร็งเตำ้นม เป็นตน้ มีบคุลำกรทำงกำรแพทยท์ี่มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงในหลำย
สำขำ   

โรงพยาบาลศิริเวช ล าพูน ตัง้อยู่ใจกลำงเมือง สำมำรถเขำ้ถึงง่ำย เป็นที่รูจ้ักของประชำกรในจังหวดัล ำพูน 
เนื่องจำกเปิดด ำเนินกำรมำเป็นเวลำ 23 ปี  มีบคุลำกรทำงกำรแพทยท์ี่มีประสบกำรณ ์มีควำมสำมำรถและเช่ียวชำญเฉพำะ
ทำง  รกัษำดว้ยเครื่องมือและเทคโนโลยีทำงกำรแพทยท์ี่ทันสมยั  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้
สำมำรถควบคุมตน้ทนุ   จึงท ำใหอ้ตัรำค่ำรกัษำพยำบำลอยู่ในอตัรำที่เหมำะสมกบัรำยไดข้องประชำชนที่เป็นกลุ่มลกูคำ้
เปำ้หมำยในจงัหวดัล ำพนู 

โรงพยาบาลพริน้ซ ์อุทัยธานี  เป็นโรงพยำบำลใหม่ตัง้อยูใ่นอ ำเภอเมืองและเป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกใน
จังหวดัอุทยัธำนี ที่มีมำตรฐำนคุณภำพระดบัสำกล มีเครื่องมือและกำรบริกำรทำงกำรแพทยท์ี่ทนัสมยั   มีบุคลำกรทำง
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กำรแพทยท์ี่มีควำมเช่ียวชำญ พรอ้มใหบ้ริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ   อตัรำค่ำรกัษำพยำบำลอยู่ในอตัรำที่เหมำะสมกบั
รำยไดข้องประชำชนในพืน้ท่ี 

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์  ตัง้อยูใ่นตวัเมืองชมุพร จึงท ำใหผู้ม้ำรบับรกิำรไดร้บัควำมสะดวกในกำรคมนำคมเป็นอยำ่ง
มำก  เป็นโรงพยำบำลเอกชนที่ใหบ้ริกำรดำ้นกำรแพทยค์รบวงจรเปิดใหบ้ริกำรมำนำนกวำ่ 40 ปี  ตรวจวินิจฉยัโรคและกำร
ดแูลรกัษำพยำบำลที่รวดเร็ว อีกทัง้ประสิทธิภำพสงูสดุดว้ยอปุกรณท์ำงกำรแพทยท์ี่ทนัสมยั  มีศนูยป์ฏิบตัิกำรที่มีกำรขยำย
ขอบขำ่ยกำรวิเครำะหท์ี่มีประสทิธิภำพสงูและรวดเรว็ยิ่งขึน้ดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ เป็นโรงพยำบำลเอกชนเพียงแหง่เดียวใน
จังหวัดชุมพรที่ได้รับกำรรับรอง HA  ขั้นที่  3 ( Hospital Accreditation ) จำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล  
นอกจำกนีโ้รงพยำบำลวิรชัศิลป์ไดร้บักำรจดัอยูใ่นกลุม่โรงพยำบำลขนำดใหญ่ที่จ ำหนำ่ยยำรำคำต ่ำ 

โรงพยาบาลพริ้นซ ์อุบลราชธานี เป็นโรงพยำบำลเอกชนขนำดเล็กตัง้อยู่ในอ ำเภอเมือง  ใหบ้ริกำรดำ้นกำร
รกัษำพยำบำล สง่เสรมิสขุภำพ ฟ้ืนฟสูภำพ ปอ้งกนัโรค และคลนิิกเฉพำะทำงดำ้นศลัยกรรมตกแตง่ โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ มี
ศนูยก์ำรแพทยเ์ฉพำะทำง บรกิำรตรวจรกัษำโดยแพทยเ์ฉพำะทำงหลำกหลำยสำขำ พรอ้มใหบ้รกิำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

นอกจำกนีปั้จจบุนับรษัิทฯ ไดน้ ำระบบ Hospital Information System (HIS) มำใชใ้นกลุม่โรงพยำบำลในเครอืซึง่มี
กำรปรบัเปลี่ยนระบบฐำนขอ้มลูทุกอย่ำงใหอ้ยู่ในระบบคลำวด ์มีกำรเช่ือมขอ้มูลประวตัิคนไขด้ว้ยระบบดิจิทลั ท ำใหก้ำร
รกัษำพยำบำลมีประสิทธิภำพมำกขึน้ สำมำรถลดตน้ทุนทำงดำ้นเครื่องแม่ข่ำย ค่ำบ ำรุงรกัษำ ดูแลเครื่องแม่ข่ำย และค่ำ
บคุลำกรลงอยำ่งมีนยัส ำคญั และสำมำรถรองรบักำรขยำยตวัของธุรกิจไดอ้ยำ่งรวดเรว็ และรองรบักำรท ำงำนแบบเครือข่ำย 
เนื่องจำกผูใ้ชง้ำนระบบสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูของแต่ละโรงพยำบำลไดท้กุที่ ทกุเวลำ ตำมสทิธิที่ก ำหนด นอกจำกนีแ้ลว้ระบบ 
(HIS) ยังรองรบักำรท ำงำนแบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรบักระบวนกำรงำนโรงพยำบำลตัง้แต่กำร
ลงทะเบียนผูป่้วยจนถึงกำรตรวจรกัษำเสรจ็สิน้และผูป่้วยกลบับำ้น  ซึง่ปัจจบุนั พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์ถือเป็นเครอืโรงพยำบำล
แห่งแรกที่น  ำฐำนขอ้มูลทุกอย่ำงเขำ้ไปอยู่บนระบบคลำวด์ อีกทัง้ยังใหค้วำมส ำคัญกับระบบดำ้นกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร ซึ่งล่ำสดุไดต้ิดตัง้ระบบกำรบริหำรทุนมนุษยป์ระสิทธิภำพสงู (Workday Human Capital Management : HCM) 
ซึง่เป็นเทคโนโลยีคลำวดจ์ำกเวิรก์เดย ์เขำ้มำเพิ่มประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำนและยกระดบัประสบกำรณบ์รกิำรดำ้นสขุภำพ
แก่ผูร้บับรกิำรทัง้ในประเทศไทยและภมูิภำคอำเซียน 

 ทัง้นี ้กำรเลือกใชร้ะบบ HCM นีจ้ะท ำใหบ้ริษัทฯ เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเฮลทแ์ครข์องประเทศไทยที่ใชเ้ทคโนโลยี
คลำวดเ์พื่อกำรบริหำรจัดกำรทุนมนุษย ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์กำรปรบัเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนสู่ระบบดิจิทลั 
(Digital Transformation) ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น ที่สำมำรถปรบัระบบกำรลงเวลำเขำ้งำนของพนกังำนใหง้่ำยขึน้ดว้ย
กำรลงเวลำผำ่นแอพพลเิคชั่น หรอืกำรยื่นเอกสำรลำงำน กำรขอแลกเวร กำรแจง้ค ำสั่งงำนตำ่งๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมิน
พนกังำนลว้นสำมำรถท ำไดผ้ำ่นแอพพลเิคชั่น 

 

ลักษณะลกูค้า  
 

กลุม่ลกูคำ้ของโรงพยำบำลในกลุม่บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์สำมำรถจ ำแนกเป็น 2 กลุม่ดงันี ้
1. กลุ่มลกูคำ้เงินสด ไดแ้ก่ ลกูคำ้ที่รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำพยำบำลดว้ยตนเอง  กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย

ไดแ้ก่ ประชำชนที่มีที่อยูอ่ำศยัหรอืสถำนท่ีท ำงำนในพืน้ท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีตัง้ของโรงพยำบำล   



       บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

สว่นท่ี 1 หนำ้ 32 
 

2. กลุม่ลกูคำ้คู่สญัญำ ไดแ้ก่ กลุม่ลกูคำ้ที่เขำ้รบักำรรกัษำพยำบำล ท่ีองคก์รตน้สงักดัไดท้ ำสญัญำขอ้ตกลงไวก้บั
ทำงโรงพยำบำล  ซึ่งองคก์รตน้สงักัดจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำที่เกิดขึน้ หรือเป็นกลุ่มลกูคำ้ที่มีกรมธรรม์
ประกนัสขุภำพโดยทำงโรงพยำบำลจะเรยีกเก็บคำ่รกัษำกบัองคก์รตน้สงักดั หรอืบรษัิทประกนั  หรอืส ำนกังำนประกนัสงัคม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำย คือ กลุม่ลกูคำ้ที่มีรำยไดร้ะดบักลำงถึงระดบัสงู ในแต่ละพืน้ที่ รวมทัง้กลุม่ลกูคำ้ที่มีกรมธรรม์
ประกนัชีวิตและประกนัสขุภำพ กลุม่ลกูคำ้ที่ประสบอบุตัิเหตจุรำจร และกลุม่ลกูคำ้ชำวตำ่งประเทศ 

นโยบายด้านราคา 

โรงพยำบำลในกลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัอำกำรของโรค
และวิธีกำรรกัษำ ซึ่งรำคำในกำรรกัษำต่ำงๆ สำมำรถเทียบเคียงไดก้บัคู่แข่งในระดบัเดียวกันในพืน้ที่ใกลเ้คียง และอยู่ใน
ระดบัท่ีสำมำรถแขง่ขนัได ้ โดยอิงจำกรำคำตลำดของโรงพยำบำลเทียบเคียงที่ตัง้อยูใ่นท ำเลเดียวกนัหรอืใกลเ้คียง 

ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ยำกล ำบำกของอตุสำหกรรมท่องเที่ยวไทย จำกสถิติของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่ำ 
ช่วง 11 เดือนของปี 2563 มีจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติเดินทำงเขำ้ประเทศไทย 6.7 ลำ้นคน ลดลงจำกปีก่อนถึงรอ้ยละ  83  
สรำ้งรำยไดจ้ำกกำรท่องเที่ยวประมำณ 332,013 ลำ้นบำทลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 82 สถำนกำรณ์กำรเดินทำงเขำ้มำ
ท่องเที่ยวยงัประเทศไทยของนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติในช่วงปลำยปี 2563 ถึงปี 2564 ยงัคงมีควำมผนัผวน เนื่องจำกทัง้ปัจจยั
ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศที่ยงัไม่มีควำมชดัเจนโดยเฉพำะสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 ในหลำย
ประเทศที่ยงัไม่ผ่ำนจุดสงูสดุ เช่น อินเดีย จ ำนวนผูต้ิดเชือ้รำยใหม่พุ่งสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่หลำยประเทศเริ่มมีกำร
ระบำดระลอกใหม ่เช่น ญ่ีปุ่ น เกำหลีใต ้อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์ออสเตรเลีย รวมถึงยโุรป ซึ่งกำรระบำดระลอกใหมม่ีแนวโนม้
จะรุนแรงกว่ำช่วงแรกเมื่อตน้ปี 2563 ท ำใหห้ลำยประเทศตอ้งเริ่มกลบัมำใชม้ำตรกำรล็อคดำวนก์ันอีกครัง้ ทัง้นีอ้งคก์ำร
อนำมยัโลกไดป้ระกำศเตือนทกุประเทศใหเ้ตรยีมรบัมือกำรระบำดอีกระลอกในช่วงฤดหูนำวปลำยปี 2563 จนถึงตน้ปี 2564 
โดยทำงกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คำดว่ำ เศรษฐกิจของหลำยประเทศอำจไมส่ำมำรถฟ้ืนตวักลบัเขำ้มำสูภ่ำวะ
ปกติภำยในปี 2564 ได ้ และศนูยว์ิจยัธนำคำรไทยพำณิชยป์ระเมินว่ำกว่ำสถำนกำรณจ์ะกลบัเขำ้สูภ่ำวะปกติเช่นก่อนกำร
เกิดกำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 ไดใ้นปี 2566  อยำ่งไรก็ตำม ขำ่วดีเรือ่งกำรพฒันำวคัซีนท่ีมีควำมคืบหนำ้ถึงรอ้ยละ 90 
อำจจะสนับสนุนให้กำรฟ้ืนตัวของธุรกิจท่องเที่ยวเกิดได้เร็วขึน้กว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ แต่ในระหว่ำงนีย้ังคงต้องพึ่งพำ
นกัท่องเที่ยวในประเทศช่วยพยุงธุรกิจ ซึ่งบรรยำกำศกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศมีทิศทำงที่ดีขึน้ต่อเนื่อง แต่กำรฟ้ืนตวั
เกิดขึน้จ ำกดักบับำงพืน้ท่ีและในตำ่งจงัหวดัเทำ่นัน้  

จำกควำมไมแ่นน่อนของปัจจยัภำยในประเทศและปัจจยัภำยนอกประเทศ ในปี 2564 กำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศ
ไทย (ททท.) จึงคำดวำ่จะมีจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติเดินทำงเขำ้ประเทศไทยประมำณ 6 – 15.5 ลำ้นคน และสรำ้งรำยได้
ใหแ้ก่ประเทศไทย ประมำณ 3 – 7.4 แสนลำ้นบำท  

ที่มำ :  กำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
 https://www.businesstoday.co/business/16/11/2020/54240/ 
 https://www.thaihotelbusiness.com/hot-issue/ 
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ภาพรวมธุรกิจเซอรว์ิสอพารท์เม้นทใ์นกรุงเทพฯ 
วิกฤติกำรณโ์รคระบำดสง่ผลกระทบที่รุนแรงตอ่หลำกหลำยภำคธรุกิจบรกิำรในประเทศไทย ตลอดรวมไปจนถงึธุรกิจ

เซอรว์ิส อพำรท์เมน้ทข์องกรุงเทพฯ อยำ่งไรก็ดี ผลกำรวจิยัของบรษัิทท่ีปรกึษำและบรกิำรดำ้นอสงัหำรมิทรพัย ์ เจแอลแอล 
เผยใหเ้ห็นวำ่ เมื่อเทยีบกบัโรงแรม ธุรกิจเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทส์ำมำรถรบัมือไดค้อ่นขำ้งดีกวำ่เมื่อเกิดวิกฤติกำรณข์ึน้  

ในกำรวิจยัดงักลำ่ว เจแอลแอลศกึษำผลประกอบกำรของโรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทใ์นกรุงเทพฯ ที่มีมำตรฐำน
ระดบัสำกล ระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนเมษำยน โดยผลกำรศึกษำแสดงใหเ้ห็นว่ำ ณ สิน้เดือนเมษำยน กว่ำ 80% ของ
เซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทใ์นกรุงเทพฯ ยงัคงเปิดใหบ้ริกำร และอตัรำกำรเขำ้ใชบ้ริกำรหอ้งพกัปรบัตวัลดลงรำว 30% จำกช่วง
เดียวกันของปีที่แลว้ ณ ไตรมำส 3 ปี 2563 อัตรำกำรเขำ้พักลดลงมำอยู่ที่ระดบั 53% โรงแรมส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ปิด
กิจกำรชั่วครำว สว่นโรงแรมที่ยงัคงเปิดด ำเนินกำรอยู่มีอตัรำกำรเขำ้ใชห้อ้งพกัลดลงเฉลี่ยเกือบ 50% และหลำยโรงแรมมีผู้
เขำ้ใชบ้ริกำรไมถ่ึง 10% ของจ ำนวนหอ้งพกัรวม ภำวะซบเซำของภำคธุรกิจท่องเที่ยวที่ด  ำเนินอยู่ สง่ผลใหโ้รงแรมหลำยแหง่
ในประเทศไทยปิดตวัลงเพื่อลดตน้ทนุ แต่เซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทส์ว่นใหญ่ในกรุงเทพฯ ยงัคงเปิดด ำเนินกำรเพื่อใหบ้ริกำรแก่
ลกูคำ้ซึง่สว่นใหญ่เขำ้พักระยะยำว นกัท่องเที่ยวหรือผูเ้ขำ้พกัระยะสัน้ นบัว่ำมีสดัสว่นท่ีต ่ำจำกจ ำนวนผูเ้ขำ้ใชบ้ริกำรหอ้งพกั
ทัง้หมดของเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทใ์นกรุงเทพฯ แมว้ำ่ในช่วงไมก่ี่ปีที่ผำ่นมำ ผูป้ระกอบกำรเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทจ์ะพยำยำมหนั
มำเพิ่มสดัสว่นของผูเ้ขำ้พกัระยะสัน้เพิ่มขึน้ แตล่กูคำ้กลุม่หลกัยงัคงเป็นผูเ้ขำ้พกัระยะยำวรวมถึงชำวตำ่งชำติที่ท  ำงำนอยู่ใน
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเหตผุลที่ท ำใหธุ้รกิจเซอรว์ิส อพำรท์เมน้ทไ์ดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 
นอ้ยกว่ำกลุม่ธุรกิจโรงแรมที่พึ่งพำนกัท่องเที่ยวเป็นหลกั  อย่ำงไรก็ตำมกำรแข่งขนัในธุรกิจเซอรว์ิส อพำรท์เมน้ตม์ีแนวโนม้
สงูขึน้ จำกกำรที่ชำวญ่ีปุ่ นที่เขำ้มำท ำงำนในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มลกูคำ้หลกัของตลำดปล่อยเช่ำที่พกัอำศยัระยะยำว
ส ำหรบัทัง้อพำรต์เม้นต ์และเซอรว์ิส อพำรต์เมน้ตใ์นกรุงเทพฯ ก ำลงัมีจ ำนวนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตุมำจำก
นโยบำยลดค่ำใชจ้่ำยของบริษัทตำ่งๆ และกำรยำ้ยส ำนกังำนไปยงัตลำดเกิดใหม่อื่นๆ อย่ำงเวียดนำม เนื่องจำกในปัจจบุนั
พนกังำนระดบัผูบ้ริหำรที่เป็นชำวตำ่งชำติถกูแทนท่ีดว้ยพนกังำนคนไทยซึง่มีคำ่จำ้งที่ต  ่ำกวำ่ ในขณะเดียวกนั ชำวตำ่งชำติที่
เดินทำงเขำ้มำท ำงำนในประเทศไทยในปี 2564 จะมีจ ำนวนจ ำกดั  ในขณะท่ีปรมิำณเซอรว์ิส อพำรต์เมน้ตใ์นตลำดยงัคงเพิม่
อย่ำงต่อเนื่อง และเซอรว์ิส อพำรต์เมน้ตใ์นกรุงเทพฯ เปิดใหบ้ริกำรแบบรำยวนัดว้ยซึ่งแข่งขนัโดยตรงกบัโรงแรมนัน้ ยงัตอ้ง
เผชิญกบักำรแขง่ขนัท่ีจะมำจำกโรงแรมใหมท่ี่จะเพิ่มเขำ้สูต่ลำดมำกกวำ่ 9,000 หอ้งในอีก 3 ปีขำ้งหนำ้ดว้ย 

 
 

ที่มำ :   บทควำมเรือ่ง โควิด-19 กระทบเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทน์อ้ยกวำ่โรงแรม โดยบรษัิท โจนส ์แลง ลำซำลล ์จ  ำกดั (JLL) 

 แนวโนม้ตลำดอสงัหำรมิทรพัยปี์ 2564 โดยบรษัิท ซีบีอำรอี์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
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ภาวะการแข่งขนั 

กำรแข่งขันในธุรกิจเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทอ์ยู่ในระดบัที่ค่อนขำ้งสูงนอกจำกกำรที่ตอ้งแข่งขันกับผูป้ระกอบกำร
กิจกำรเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทแ์ลว้ยงัตอ้งแข่งขนัในตลำดเดียวกบัผูป้ระกอบกำรกิจกำรโรงแรมดว้ย  เนื่องจำกเซอรว์ิสอพำรท์
เมน้ทส์ว่นใหญ่ในกรุงเทพฯ ใหบ้รกิำรหอ้งพกัในระยะสัน้ดว้ย ซึง่ผูป้ระกอบกิจกำรหลำยแหง่มีอตัรำคำ่หอ้งพกัเฉลีย่ตอ่คืนใน
ระดบัที่ใกลเ้คียงกันจ ำนวนโรงแรมที่เปิดใหบ้ริกำรใหม่ในระดบั 3-4 ดำวขึน้ไปก็มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ นอกจำกนีท้ำงสมำคม
โรงแรมไทย ยงัพยำยำมกดดนัใหภ้ำครฐัมีขอ้ก ำหนดใหเ้ซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทต์อ้งมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมดว้ย    
อีกปัจจยัหนึ่งคือกำรที่คอนโดมิเนียมระดบัหรูหลำยแห่งมีกำรปรบัเปลี่ยนรูปแบบกำรใหบ้ริกำรบำงสว่นมำเป็นลกัษณะของ
เซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทเ์ช่นกนั โดยมีอตัรำค่ำเช่ำที่อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ ทัง้สองปัจจยัที่กลำ่วมำท ำใหก้ำรปรบัอตัรำค่ำหอ้งพกั
ของเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทเ์ป็นไปไดย้ำกยิ่งขึน้ 

กลยุทธท์างการตลาด 
 

บรษัิทฯ มีกลยทุธท์ำงกำรตลำดส ำหรบัธุรกิจเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ท ์ดงันี ้
1. ใหบ้รกิำรท่ีคุม้คำ่เหมำะสมกบัรำคำขำย  สรำ้งควำมประทบัใจในกำรบรกิำรใหก้บัลกูคำ้เพื่อใหล้กูคำ้กลบัมำ

ใชบ้รกิำรอีก 
2. มีระบบกำรส ำรองหอ้งพกัทีม่ีประสทิธิภำพและไดม้ำตรฐำนสำกลทัง้ในสว่นของเวปไซต ์และออนไลน ์
3. สง่เสรมิกำรขำยรว่มกบัพนัธมิตรในธุรกิจทอ่งเที่ยว และใหส้ว่นลดแก่ลกูคำ้กลุม่บรษัิทตำ่งชำติ 
4. มุง่รกัษำฐำนลกูคำ้เดิมและขยำยฐำนกลุม่ลกูคำ้ใหม ่
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

1. ชำวตำ่งชำติทีเ่ขำ้มำท ำงำนในประเทศไทย 
2. นกัทอ่งเที่ยว 

 
นโยบายด้านราคา 

กำรก ำหนดรำคำหอ้งพกัในธุรกิจโรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทข์ึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร  ไดแ้ก่ ฤดูกำล 
รำคำตลำดของคู่แข่งในระดบัเดียวกัน  ตน้ทุนกำรด ำเนินงำนของโรงแรม  เนื่องจำกฐำนลกูคำ้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ      
นกัธุรกิจชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่พกัอำศยัเป็นระยะเวลำนำน    ดงันัน้ปัจจยัเรื่องฤดกูำลจะไมม่ีผลกระทบต่อบรษัิทฯ 
มำกนกั   

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีกำรใชช้อ่งทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยหลำยรูปแบบ ดงันี ้

• กำรจ ำหน่ำยตรงผ่ำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยขำยของบริษัทฯ  โดยเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยขำยจะเสนอรำคำสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้
โดยตรงโดยมุง่เนน้รกัษำควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคำ้ 

• กำรจ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยบริษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ให้บริกำรด้ำนกำรจองห้องพัก  เช่น  
Agoda.com,  Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ  
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• กำรจ ำหน่ำยผ่ำนระบบส ำรองหอ้งพักผ่ำนทำงอินเตอรเ์น็ต  โดยสำมำรถส ำรองหอ้งพักผ่ำนเว็บไซต์ของ
กลุ่มแมริออทคือ   www.marriott.com  ซึ่งกำรจองผ่ำนเว็บไซตส์ำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกใหล้กูค้ำชำว
ตำ่งประเทศที่ตอ้งกำรเขำ้พกัท ำใหช้่องทำงนีไ้ดร้บัควำมนิยมเพิ่มมำกขึน้ 
 

ภาพรวมธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

ณ สิน้ไตรมำสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำ พืน้ที่ส  ำนกังำนในกรุงเทพฯปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 9.036 ลำ้นตำรำงเมตร 
หรือเพิ่มขึน้ประมำณรอ้ยละ 0.3 เทียบกบัไตรมำสเดียวกนัในปีที่แลว้ จำกกำรเปิดตวัโครงกำรอำคำรส ำนกังำน 3 โครงกำร
อตัรำกำรเช่ำโดยรวมในไตรมำส 4 อยูท่ี่รอ้ยละ 93.6 ปรบัตวัลดลงประมำณรอ้ยละ 0.9 จำกในช่วงไตรมำสก่อน พืน้ท่ีสขุมุวิท
ยงัคงมีอตัรำกำรเช่ำสงูสดุในยำ่นศนูยก์ลำงธรุกิจที่รอ้ยละ 94.7 ในไตรมำสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 ลดลงเลก็นอ้ยจำกไตรมำสกอ่น   
ผูเ้ข่ำที่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด – 19 พิจำรณำคืนพืน้ท่ีหรือขอปรบัลดพืน้ท่ีเช่ำลงหรอืเปลี่ยนไปใช้
พืน้ที่ Co-working space แทนเพื่อตอ้งกำรประหยดัตน้ทนุในกำรด ำเนินธุรกิจ ขณะที่อปุสงคใ์หม่สว่นใหญ่มำจำกธุรกิจอี-
คอมเมิรซ์ ธุรกิจขนสง่ และ ธุรกิจเทคโนโยลสีำรสนเทศ ที่ขยำยกิจกำร และจำกธุรกิจสตำรท์อพั 

ค่ำเช่ำมีแนวโนม้ปรบัตวัลดลงในทกุพืน้ที่ในช่วงไตรมำสที่ 4 ของ ปี พ.ศ. 2563 โดยพบว่ำรำคำเสนอเช่ำเฉลี่ยโดย
ภำพรวมในทกุระดบัและพืน้ท่ีของอำคำรส ำนกังำนในกรุงเทพมหำนครปรบัตวัลดลงประมำณรอ้ยละ 0.13 มำอยูท่ี่ประมำณ 
742 บำทตอ่ตำรำงเมตร จำกในช่วงไตรมำสก่อนหนำ้ ซึง่พบวำ่ในพืน้ท่ีศนูยก์ลำงธุรกิจปรบัตวัลดลงมำอยู่ที่ประมำณ 1,100
บำท จำกเดิมที่ 1,108 หรือประมำณรอ้ยละ 0.18 เนื่องจำกมีกำรปรบัลดค่ำเช่ำลงเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือผูเ้ช่ำในช่วงที่ไวรสั 
โควิด-19 ระบำด  

อปุทำนใหมข่องอำคำรส ำนกังำนยงัคอ่นขำ้งสงู  กำรก่อสรำ้งโครงกำรสว่นใหญ่เป็นไปตำมก ำหนด  ตวัอยำ่ง อำคำร
ที่คำดวำ่จะเปิดใหจ้องพืน้ที่ลว่งหนำ้ในปี 2564 ไดแ้ก่ อำคำรวำนิสสำ (22,000 ตำรำงเมตร) ตัง้อยู่ในยำ่นใจกลำงธุรกิจและ
คำดวำ่จะแลว้เสรจ็ในไตรมำส 1 ปี 2564 นอกจำกนีย้งัมีอปุทำนใหมใ่นยำ่นศนูยก์ลำงธุรกิจ เช่น โครนอส ทำวเวอร ์(22,481 
ตำรำงเมตร) โอ-เนส ทำวเวอร ์(46,000 ตำรำงเมตร) และ 140 ไวรเ์ลส (25,784 ตำรำงเมตร) 

คอลลเิออรส์ คำดวำ่ในระยะสัน้คำ่เช่ำยงัคงมีแรงกดดนัคำ่เช่ำในช่วงที่ธุรกิจเนน้กำรประหยดัตน้ทนุ คำดวำ่อตัรำคำ่
เช่ำจะทรงตวัเมื่อธุรกิจฟ้ืนตวัเต็มที่จำกสถำนกำรณโ์ควิด-19 

 

ที่มำ : ธุรกิจอำคำรส  ำนกังำน ไตรมำส 4/2563  โดยฝ่ำยวิจยัและกำรสื่อสำร บรษัิท คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

 

กลยุทธท์างการตลาด 

• ท ำเลที่ตัง้ของอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำของบรษัิทฯ อยูใ่นยำ่นธุรกิจ  เดินทำงสะดวก 

• บริษัทฯ มีระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่ไดม้ำตรฐำน อีกทัง้มีทีมช่ำงที่มีประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญใน
กำรควบคมุดแูลอำคำรและระบบงำนตำ่งๆ ภำยในอำคำร  

• บรษัิทฯ มีทีมงำนท่ีเป็นมืออำชีพซึง่มีประสบกำรณใ์นกำรบรหิำรอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 

ลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ไดแ้ก่ บริษัทไทยและต่ำงชำติขนำดกลำงและบริษัทขนำดใหญ่ที่ตอ้งกำรใช้พืน้ที่อำคำร
ส ำนกังำนในยำ่นสขุมุวิท เอกมยั 
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นโยบายด้านราคา 

บรษัิทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำใหเ้หมำะสมและอยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถแขง่ขนัได ้ 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยโดยกำรขำยผ่ำนตวัแทน  เนื่องจำกตวัแทนมีเครือข่ำยและฐำน
ลกูคำ้ นอกจำกกำรขำยผำ่นตวัแทนแลว้ลกูคำ้สำมำรถติดตอ่เช่ำพืน้ท่ีโดยตรงกบัพนกังำนขำยในพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนได้  

 
2.3  การจัดหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน  
 

• บุคลากรทางการแพทย ์
เนื่องจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์อันได้แก่ แพทย์ พยำบำล ผู้ช่วยพยำบำล มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจ

โรงพยำบำล บรษัิทฯ มีนโยบำยในกำรจดัหำแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญในแตล่ะสำขำของโรค เพื่อสำมำรถใหบ้รกิำรแก่ผูป่้วยไดอ้ยำ่ง
มีคณุภำพ  โดยมีกำรคดัเลอืกแพทยท์ี่ควำมสำมำรถจำกมหำวิทยำลยัแพทยแ์ละวทิยำลยัพยำบำลท่ีมีช่ือเสยีง  นอกจำกนีย้งั
จัดใหม้ีกำรอบรมส ำหรบัแพทยแ์ละพยำบำลเพื่อพฒันำควำมรูแ้ละวิทยำกำรทำงกำรแพทยใ์หก้บับุคคลที่เก่ียวขอ้งอย่ำง
ตอ่เนื่อง 

• การจัดหายาและเวชภณัฑ ์
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจดัซือ้ยำและเวชภณัฑจ์ำกผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศหลำยรำยเพื่อป้องกนัควำม

เสี่ยงจำกกำรขำดแคลนยำและเวชภณัฑ ์ บริษัทฯ วำงแผนจะน ำระบบจดัซือ้กลำง ส ำหรบัโรงพยำบำลทกุแห่งในเครือ โดย
ฝ่ำยจดัซือ้จะรวบรวมค ำสั่งซือ้จำกทกุโรงพยำบำลในกลุม่และสั่งซือ้จำกผูจ้ดัจ ำหนำ่ยเป็นครำวๆ ไป   

• เคร่ืองมือและอุปกรณท์างการแพทย ์
บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรจดัซือ้เครื่องมือและอุปกรณท์ำงกำรแพทย ์ เนื่องจำกเครื่องมือและอุปกรณท์ำงกำร

แพทยเ์ป็นปัจจยัส ำคญัในกำรรกัษำพยำบำลผูป่้วย  ดงันัน้บรษัิทฯ จะพิจำรณำคดัเลอืกและสั่งซือ้อปุกรณท์ำงกำรแพทยท์ี่มี
คณุภำพ ไดม้ำตรฐำนสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของโรงพยำบำล  มีควำมทนัสมยัและมีประสทิธิภำพจำกผูผ้ลติหรือผูแ้ทน
จ ำหนำ่ยในประเทศที่เช่ือถือได ้และมีบรกิำรหลงักำรขำยที่ดี 

• สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั   
บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลโดยตระหนกัค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของอำคำรสถำนที่ตลอดจนควำมปลอดภยั

ของกำรท ำงำน  บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มและทรพัยำกรธรรมชำติ สนบัสนนุกิจกรรมตำ่งๆ ที่มีกำร
ใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ รวมถึงกำรก ำจดัขยะ และของเสยีจำกกำรใหบ้รกิำรอยำ่งเหมำะสมโดยไมส่ง่ผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่า 
 

 เพื่อเป็นกำรรกัษำมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำร ส ำหรบัลกูคำ้ระดบับน บรษัิทฯ ไดท้ ำสญัญำกำรจดักำรกบักลุม่แมรอิอท
ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมระดบันำนำชำติที่มีช่ือเสียงเพื่อว่ำจำ้งใหบ้ริหำรงำนอำคำรที่พกัอำศยัของบริษัทฯ โรงแรมแมริออท       
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เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำรท์เมน้ท ์สำทร วิสตำ้ – กรุงเทพฯ  นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ไดท้ ำสญัญำกำรจดักำรกบักลุม่แอสคอทซึ่งเป็น
กลุม่โรงแรมที่มีช่ือเสยีงในระดบัสำกลเพื่อวำ่จำ้งใหบ้รหิำรอำคำรท่ีพกัอำศยัในโครงกำรซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั 
 
2.4  งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 
 

-ไมม่ี- 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

3.1  ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ 
 

3.1.1  ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
 

ความเสีย่งจากการแข่งขันเพ่ิมขึน้ 
แมว้่ำธุรกิจโรงพยำบำลจะมีแนวโนม้กำรเติบโตที่ดี แต่ก็มีกำรแขง่ขนัที่รุนแรงทัง้กำรแข่งขนักบัสถำนพยำบำลของ

รฐัที่ปรบัตัวโดยเปิดใหบ้ริกำรโรงพยำบำลมำตรฐำนเดียวกับโรงพยำบำลเอกชน หรือกำรแข่งขันกับผูป้ระกอบกำรจำก
ต่ำงประเทศจำกนโยบำยเปิดเสรีทำงกำรแพทย ์ซึ่งผูป้ระกอบกำรจำกตำ่งประเทศมีควำมไดเ้ปรียบในเรื่องของเทคโนโลยีที่
ทันสมัยกว่ำ หรือขนำดของกลุ่มโรงพยำบำลเครือข่ำยมีขนำดใหญ่กว่ำ  และภำพลักษณ์ควำมเป็นโรงพยำบำลระดับ
นำนำชำติ 

โรงพยำบำลเอกชนของไทยจะยงัคงเผชิญกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรง ทัง้จำกกำรขยำยกำรลงทนุของธุรกิจโรงพยำบำลใน
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่ำนมำ ท ำใหม้ีจ ำนวนโรงพยำบำลและจ ำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโนม้ที่ผูป้ระกอบกำร
โรงพยำบำลเอกชนตอ้งแขง่ขนัสงูขึน้ ทัง้ดำ้นรำคำ กำรมีแพคเกจและกำรออกโปรแกรมรกัษำพยำบำลเฉพำะ รวมทัง้กำรแยง่
ชิงบุคลำกรทำงกำรแพทย ์นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนยงัตอ้งแข่งขนักับกลุ่มคลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรฐัและ
โรงพยำบำลในเครือโรงเรยีนแพทย ์(เช่น โรงพยำบำลปิยมหำรำชกำรุณยใ์นเครอืศิริรำช และศนูยก์ำรแพทยส์มเด็จพระเทพ
รัตน์ของโรงพยำบำลรำมำธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบในกำรแข่งขัน ทั้งด้ำนช่ือเสียง เทคโนโลยีทำงกำรแพทย ์และแพทย์
ผูเ้ช่ียวชำญ จำกสภำพกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรงอำจจะมีปัจจยัส ำคญัตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลเอกชนได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มุ่งเน้นในกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลูกค้ำที่มีรำยไดร้ะดับปำนกลำง  ที่ต้องกำรรับบริกำร
รกัษำพยำบำลในโรงพยำบำลเอกชนท่ีมมีำตรฐำนสำกล  โดยคำ่รกัษำพยำบำลของกลุม่โรงพยำบำลในเครอืพริน้ซิเพิล เฮลท์
แครจ์ะต ่ำกว่ำของโรงพยำบำลระดับ Top Tier ด้วยกำรบริหำรงำนโดยใช้ระบบ Hospital Information Systems ที่ช่วย
จดักำรบรหิำรตน้ทนุใหต้  ่ำลง และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

 
ความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 ในปี 2563 ต่อเนื่องถึงตน้ปี 2564 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน 

โดยเฉพำะกำรหำยไปของกลุม่คนไขช้ำวตำ่งชำติดงันัน้โรงพยำบำลท่ีพึง่พำรำยไดจ้ำกกลุม่คนไขช้ำวตำ่งชำติไดร้บัผลกระทบ
ค่อนขำ้งมำก ขณะที่กลุ่มโรงพยำบำลที่เน้นคนไขใ้นประเทศ โดยเฉพำะกลุ่มประกันสงัคมและขำ้รำชกำรน่ำจะได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่ำ  ส  ำหรับกลุ่มคนไข้ของโรงพยำบำลในเครือพริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์เป็นคนไทยที่มีรำยได้ปำนกลำง            
โดยในช่วงกำรระบำดของไวรสัโควิด-19 จ ำนวนคนไขท้ี่มำรบักำรรกัษำที่โรงพยำบำลมีจ ำนวนลดลงสง่ผลใหร้ำยไดจ้ำกธรุกิจ
โรงพยำบำลของบริษัทฯ ลดลงในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโรงพยำบำลแต่ละโรงพยำบำลในเครือ               
พริน้ซิเพิล เฮลทแ์ครป์รบัตวั หำกลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ   รวมทัง้กำรสรำ้งพนัธมิตรเครอืขำ่ย อีกทัง้ยงัชะลอกำรลงทนุ
ขนำดใหญ่อีกดว้ย นอกจำกนีย้งัน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ ลดตน้ทุน และอ ำนวยควำม
สะดวกแก่คนไขใ้นกำรเขำ้รับบริกำร และใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเช่ือมระหว่ำงแพทย์และคนไข้มำกขึน้ อำทิเช่น กำรใช้  
Telemedicine ผ่ำน  Mobile Application : PRINC Health และ Dr.PRINC (official account) ใน Line Application ที่ช่วย
ใหผู้ป่้วยไดร้บัค ำปรกึษำจำกแพทยท์ำงออนไลน ์ และโดยทำงโรงพยำบำลบริกำรจดัสง่ยำและเวชภณัฑถ์ึงบำ้นของผูป่้วย 
และใหบ้รกิำรเจำะเลอืด ท ำแผล ลำ้งแผล และฉีดวคัซีนถึงที่บำ้นของผูป่้วย อีกทัง้บรษัิทฯ หำช่องทำงกำรเพิ่มรำยไดโ้ดยในปี 
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2564 บริษัทฯ มีแผนเปิดคลีนิกใหบ้ริกำรรกัษำพยำบำลแก่ผู้ป่วยที่ใชส้ิทธิประกันสุขภำพถว้นหนำ้  และผูป่้วยที่ใชส้ิทธิ
ประกนัสงัคม   อีกทัง้ยงัรว่มทนุกบักลุม่นิฮอน เคเอ จำกประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อด ำเนินธุรกิจศนูยฟ้ื์นฟแูละดแูลผูส้งูอำยอุีกดว้ย 

 
 ความเสีย่งจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยไดเ้ขำ้รว่มทนุกบับริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จ ำกดั ในกำรสรำ้ง
โรงพยำบำลขนำด 59 เตียงในจังหวดัศรีสะเกษ  เพื่อขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลไปยงัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดงันัน้ 
บรษัิทฯ อำจมีควำมเสีย่งจำกกำรก่อสรำ้งลำ่ชำ้กวำ่แผนท่ีวำงไว  ้ตน้ทนุกำรก่อสรำ้งสงูกวำ่ที่ประมำณกำร หรอืเกิดเหตกุำรณ์
อื่นใดที่สง่ผลใหก้ำรก่อสรำ้งหยดุชะงกัและอำจเกิดควำมเสียหำย รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลไมเ่ป็นไปตำมที่
คำดกำรณไ์ว ้อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรบัในสว่นกำรก่อสรำ้งนัน้ บรษัิทฯ จะวำ่จำ้งผูร้บัเหมำที่มีประสบกำรณ ์จำ้งบรษัิทท่ีปรกึษำ
เพื่อควบคุมงำนก่อสรำ้งใหเ้ป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ รวมถึงจะมีกำรก ำหนดเง่ือนไขในสญัญำว่ำจำ้งผูร้บัเหมำหลกั  โดย
ก ำหนดค่ำปรบักำรท ำงำนลำ่ชำ้ ซึ่งทำงบริษัทยอ่ยจะสำมำรถเรียกเก็บจำกผูร้บัเหมำหลกัไดใ้นกรณีที่กำรก่อสรำ้งไม่ไดแ้ลว้
เสรจ็ตำมสญัญำที่ตกลงกนัไว ้

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรขยำยธุรกิจโรงพยำบำลดว้ยกำรสรำ้งโรงพยำบำลใหม่และกำรซือ้กิจกำรโรงพยำบำลที่
ด  ำเนินธุรกิจอยูแ่ละสำมำรถพฒันำศกัยภำพ อีกทัง้สรำ้งผลประกอบกำรท่ีดีในอนำคต  ซึง่กำรลงทนุขยำยธุรกิจทัง้ 2 รูปแบบ
จะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยธุรกิจโรงพยำบำล   เนื่องจำกโรงพยำบำลที่สรำ้งใหม่อำจจะตอ้งใชเ้วลำในกำรสรำ้ง
รำยไดแ้ละผลก ำไรในขณะที่โรงพยำบำลที่บริษัทฯ ซือ้กิจกำรมำจะสำมำรถสรำ้งรำยไดต้่อเนื่องใหแ้ก่บริษัทฯและช่วยลด
ผลกระทบตอ่ผลประกอบกำรโดยรวมของบรษัิทฯ 

 
ความเสีย่งจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์

บุคลำกรทำงกำรแพทย ์ไดแ้ก่ แพทย ์พยำบำล และผูเ้ช่ียวชำญในสำขำต่ำงๆ มีส่วนส ำคญัมำกต่อกำรประกอบ
ธุรกิจโรงพยำบำล ธุรกิจโรงพยำบำลจะตอ้งพึ่งพำบคุลำกรทำงกำรแพทยใ์นสำขำต่ำงๆ ซึ่งปัจจุบนัผลิตไดใ้นจ ำนวนจ ำกดั 
และแพทยท์ี่มีช่ือเสยีงสว่นใหญ่ประจ ำอยูท่ี่โรงพยำบำลของรฐั ท ำใหต้อ้งใชค้ำ่จำ้งที่สงูในกำรดงึตวัมำเป็นแพทยป์ระจ ำหรือ
ชั่วครำว มีโอกำสจะเกิดกำรแย่งตัวบุคลำกรทำงกำรแพทยม์ำกขึน้ นอกจำกนี ้จำกกำรขยำยตวัของธุรกิจโรงพยำบำล        
กำรเตรียมควำมพรอ้มเขำ้สูส่งัคมประชำกรสงูอำย ุ(Aging Society) โรงพยำบำลต่ำงๆ ตอ้งเตรียมควำมพรอ้มเพื่อรองรบั
กำรขยำยตวัในอนำคต ท ำใหเ้กิดควำมตอ้งกำรบคุลำกรทำงกำรแพทยท์ี่มีคณุภำพ และประสบกำรณเ์ขำ้รว่มงำนในองคก์ร 
ซึ่งบคุลำกรดงักลำ่วจะตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม  อำจท ำใหไ้ดร้บัผลกระทบจำก
กำรขำดแคลนบคุลำกรทำงกำรแพทยใ์นดำ้นตำ่งๆ ไดใ้นอนำคต 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทในกลุ่มของ PRINH มีสถำนที่ตั้งของโรงพยำบำลใกลก้ับมหำวิทยำลัยของรัฐที่มี คณะ
แพทยศำสตร ์คณะพยำบำลศำสตร ์คณะเภสชัศำสตร ์คณะวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์(มหำวิทยำลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก) 
โดย บริษัท พิษณเุวช จ ำกดั (PSV) มีควำมรว่มมือกบัวิทยำลยัพยำบำลหลำยแห่งในกำรผลิตพยำบำล และพฒันำบคุลำกร
รว่มกนั ไม่เพียงแต่เตรียมควำมพรอ้มดำ้นบคุลำกรทำงกำรแพทยเ์ท่ำนัน้ ทรพัยำกรที่มีอยู ่PSV ก็มีกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง
เช่นกนั 
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสี าหรับเครือ่งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์

ควำมซบัซอ้นและควำมรุนแรงของโรคที่เพิ่มมำกขึน้ กำรรกัษำจึงจ ำเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณเ์ครื่องมือทำงกำรแพทยท์ี่
ทนัสมยั กลุม่บริษัท PRINH ใหค้วำมส ำคญัต่อคณุภำพในกำรตรวจวิเครำะหร์วมถึงกำรใหบ้ริกำรในกำรรกัษำแก่คนไขข้อง
โรงพยำบำลสูงสุด จึงมีกำรลงทุนซือ้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยเ์พื่อให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม 
เทคโนโลยีทำงกำรแพทยใ์นปัจจุบนัมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งอำจท ำใหเ้ครื่องมือและอปุกรณท์ำงกำรแพทยบ์ำง
ชนิดมีกำรเปลี่ยนเทคโนโลยีไดง้่ำย รวมทัง้อำจมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบ ำรุงรกัษำสงู ดงันัน้ อำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมคุม้คำ่ของ
กำรลงทนุได ้อย่ำงไรก็ตำม กลุม่บริษัท PRINH มีนโยบำยในกำรพิจำรณำและวิเครำะหค์ณุสมบตัิ ประโยชนจ์ำกกำรใชง้ำน 
และควำมคุม้ค่ำของเครื่องมือ และอุปกรณก์ำรแพทยใ์นระยะยำวก่อนกำรลงทุน เพื่อควำมมีประสิทธิภำพในกำร บริหำร
ตน้ทนุในเหมำะสม และเกิดประโยชนส์งุสดุตอ่โรงพยำบำล 

 
ความเสีย่งจากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย ์

ธุรกิจโรงพยำบำลซึง่ใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์มีควำมเสี่ยงจำกกำรถกูฟอ้งรอ้งจำกผูป่้วยหรือบคุคลที่ เก่ียวขอ้งของ
ผูป่้วยไม่พอใจในกำรรกัษำของโรงพยำบำล หรือผลกำรรกัษำของแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชำญไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของ
กลุม่บคุคลดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัท PRINH ไดพ้ฒันำคณุภำพกำรใหบ้ริกำรใหม้ีมำตรฐำน มีกำรน ำเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ขำ้มำช่วยใน
กำรรักษำ มีกำรประกันควำมรับผิดวิชำชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จำกกำรถูกเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยของผูป่้วยที่ผลกำรรกัษำไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวงั โดยประกันคุม้ครองควำมรบัผิดตำมกฎหมำยในกำร
ใหบ้ริกำรทำงแพทยท์ี่ผิดพลำดโดยไม่ไดเ้จตนำ และยงัคุม้ครองรวมถึงค่ำใชจ้่ำยในกำรต่อสูค้ดีดว้ย และจำกประสบกำรณ์
ของแพทยป์ระจ ำโรงพยำบำลที่มีมำอย่ำงยำวนำน มีกำรประเมินคณุภำพกำรใหบ้ริกำร  ประเมินผลกำรรกัษำและควำมพงึ
พอใจในกำรเขำ้มำรบับริกำร ประกอบกบัควำมคุน้เคยในกำรใหบ้ริกำรประชำชนในพืน้ที่  บริษัทฯ เช่ือว่ำจะสำมำรถสรำ้ง
ควำมพงึพอใจใหแ้ก่ผูท้ี่เขำ้มำใชบ้รกิำรได ้
 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยภาครัฐ 

 บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรก ำกบัควบคมุดแูลโดยกระทรวงสำธำรณสขุ และหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง
กำรเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับกำรกฎระเบียบโดยภำครฐัอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  อำทิ คณะรฐัมนตรี
เห็นชอบใหเ้พิ่มยำรกัษำโรคและเวชภณัฑ ์ตลอดจนบริกำรรกัษำพยำบำลและบริกำรทำงกำรแพทยเ์ป็นสินคำ้และบริกำร
ควบคมุตำมพ.ร.บ. ว่ำดว้ยรำคำสินคำ้และบริกำร พ.ศ. 2542  บริษัทฯ รบัทรำบนโยบำยดงักลำ่วของภำครฐัและพรอ้มที่จะ
ปฏิบตัิตำม  มำตรกำรที่จะน ำมำใชใ้นกำรควบคุมดูแล เช่น กำรแจง้รำคำซือ้และรำคำจ ำหน่ำยยำ และเวชภณัฑ ์รวมถึง
คำ่บรกิำร รวมถึงคำ่บรกิำรทำงกำรแพทยแ์ละกำรบรกิำรอื่นๆของสถำนพยำบำล หำกมีกำรเปลีย่นแปลงรำคำยำตอ้งแจง้ให้
คณะกรรมกำรกลำงวำ่ดว้ยรำคำสินคำ้และบริกำรทรำบก่อนปรบัรำคำ เป็นตน้  อย่ำงไรก็ดีบรษัิทฯ มีนโยบำยที่จะใหบ้รกิำร
ทำงกำรแพทยใ์นรำคำที่เหมำะสม   ดงันัน้นโยบำยดงักล่ำวของภำครฐัไม่ไดม้ีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ 
อยำ่งมีนยัส ำคญั 
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3.1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 

ความเสีย่งจากการแข่งขันสูง 
ปัจจบุนัธุรกิจเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทม์ีกำรแขง่ขนัในระดบัคอ่นขำ้งสงู เนื่องจำกใหบ้รกิำรท่ีพกัอำศยัในระยะสัน้ดว้ย 

จึงตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรโรงแรม นอกจำกนีย้งัมีผูป้ระกอบกำรคอนโดระดบัหรูที่เปลี่ยนมำใหเ้ช่ำในระยะสัน้ ท ำให้
อตัรำคำ่เช่ำของเซอรว์ิสอพำรท์เมน้ทไ์มส่ำมำรถปรบัเพิ่มขึน้ไดม้ำกนกั  
 
 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 

จำกที่กระทรวงกำรคลงัไดน้ ำพระรำชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ภำษีที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้ง และไดผ้่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะรฐัมนตรี เป็นที่เรียบรอ้ย โดยกระทรวงกำรคลงับงัคบัใชใ้นปี 2563  กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำษีที่ดินและสิ่งปลกู
สรำ้งอำจสง่ผลใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีคำ่ใชจ้่ำยเก่ียวกบัภำษีที่ดินเพิ่มขึน้  เนื่องจำกบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยเป็นเจำ้ของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลกูสรำ้งเพื่อกำรพำณิชยกรรมที่มีมลูคำ่สงูเกิน 50 ลำ้นบำทหลำยแห่ง ตำมรำ่งพ.ร.บ.ภำษีที่ดินฯ 
ไดก้ ำหนดบทเฉพำะกำลเพื่อบรรเทำภำระภำษีในช่วง 2 ปีแรก (ปี 2563-2564) เจำ้ของทรพัยส์ินจะเสียภำษีที่ดินตำมมลูคำ่
ทรพัยส์ินตำมรำคำประเมินของกรมธนำรกัษ์ เริ่มตน้เสียภำษีในอตัรำรอ้ยละ 0.3 ส  ำหรบัทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำไม่เกิน 50 ลำ้น
บำท สงูสดุรอ้ยละ 0.7 ส  ำหรบัทรพัยส์นิท่ีมีมลูคำ่ 5,000 ลำ้นบำทขึน้ไป และเพิ่มอตัรำภำษีรอ้ยละ 0.3 ทกุ 3 ปีแตอ่ตัรำภำษี
รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 3 ของรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้ง จำกกำรที่ที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้งดงักลำ่วตัง้อยูใ่นศนูย์กลำง
ธุรกิจ  ซึง่เดิมเสยีภำษีโรงเรอืนในอตัรำรอ้ยละ 12.5 ของรำยไดค้ำ่เช่ำ กำรเปลีย่นนโยบำยภำษีดงักลำ่วจะท ำใหบ้รษัิทฯ และ
บรษัิทยอ่ยตอ้งเสยีภำษีตำมมลูคำ่ของสนิทรพัยแ์ทน  ซึง่อำจสง่ผลใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีคำ่ใชจ้่ำยทำงภำษีเพิ่มขึน้ 

ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่  

บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงดำ้นกำรใหส้ินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนีก้ำรคำ้  ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนีโ้ดยกำร
ก ำหนดใหม้ีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคมุสินเช่ือที่เหมำะสม  ดงันัน้บริษัทฯ จึงไม่คำดว่ำจะไดร้บัควำมเสียหำยที่เป็น
สำระส ำคัญ จำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกนี  ้กำรให้สินเช่ือของบริษัทฯ ไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกมีฐำนของลูกค้ำที่
หลำกหลำยและมีจ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯ อำจตอ้งสญูเสียจำกกำรใหส้ินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของ
ลกูหนีท้ี่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

 
3.2   ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 

ความเสีย่งทางด้านโครงสร้างเงนิทุนและสภาพคล่อง  

ในปี 2563 บริษัทมีวงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 454 ลำ้นบำท เพื่อใชใ้นกำรก่อสรำ้งโรงพยำบำลพริน้ซ ์
ศรีสะเกษ และซือ้กิจกำรโรงพยำบำลวิรชัศิลป์ จำก บริษัท โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ จ ำกัด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่ม
บริษัทฯ มีภำระหนีเ้งินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินส ำหรบัธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทยจ์ ำนวน 3,679.94 ลำ้นบำท ไม่มีเงินกูย้ืม
กรรมกำร ณ สิน้ปี 2563 อตัรำสว่นหนีส้ินต่อทนุของบรษัิทฯ ยงัอยู่ในระดบัต ่ำเพียง 0.73 เท่ำ ควำมเสี่ยงทำงดำ้นกำรเงินจึง
ยังอยู่ในระดับต ่ำ อย่ำงไรก็ดีจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด -19 บริษัทฯ จึงมีกำรบริหำรเงินดว้ยควำม
ระมดัระวงั และรกัษำสภำพคลอ่งทำงกำรเงินอยำ่งเครง่ครดั  อีกทัง้  บำงบริษัทยงัไดเ้ขำ้รว่มนโยบำยของธนำคำรในกำรขอ
ผอ่นผนักำรช ำระเงินตน้ เพื่อรกัษำสถำนะเงินสดของบรษัิทไวม้ำกที่สดุ 
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3.3  ความเสี่ยงด้านการบริหารการจัดการ 
 

ความเสีย่งจากกรณีทีบ่ริษัทฯ มีผู้ถอืหุ้นใหญ่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายในการบริหารงาน  

ณ วนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2564 ผูถื้อหุน้ใหญ่คือกลุม่วิทยำกร ถือหุน้ในบริษัทฯ ทัง้หมดเป็นจ ำนวน  2,811,552,743  
หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 81.20 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ  จึงท ำใหก้ลุ่มวิทยำกรสำมำรถควบคุมกลุ่ม
บริษัทและมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจในทกุเรื่องที่ตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกกำรประชุมผูถื้อหุน้เกือบทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
กำรแต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่องอื่นที่ตอ้งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถื้อหุน้  ยกเวน้เรื่องกฎหมำยหรือ
ขอ้บงัคบับริษัทฯ ก ำหนดตอ้งใหไ้ดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดงันัน้ผูถื้อหุน้รำยย่อย จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่
สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำได ้  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้บคุคลภำยนอก 3 คนเขำ้มำเป็นกรรมกำรอิสระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบจำก
กรรมกำรทัง้หมด 8 คน  จึงเป็นกำรถ่วงดลุอ ำนำจในกำรบรหิำรไดใ้นระดบัหนึง่  นอกจำกนีใ้นกรณีเขำ้ท ำรำยกำรเก่ียวโยงกบั
กรรมกำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่และผูม้ีอ  ำนำจควบคมุรวมถึงบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้กบับคุคลดงักลำ่วจะไมม่ีสิทธิออกเสยีง
ในกำรอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว  

 

4. สินทรัพยท์ี่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1  ลักษณะส าคัญของสินทรัพยห์ลัก 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บรษัิทฯ มีสนิทรพัยห์ลกัที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจซึง่ไดแ้ก่ ที่ดิน อำคำร และอปุกรณม์ีดงันี ้
 

4.1.1 ธุรกิจโรงพยาบาล 
ก) ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของโรงพยำบำลในกลุม่ 

ล าดับ ประเภททรัพยสิ์น / ทีต่ัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2563 
 (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

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

ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 
 เป็นเจำ้ของ ไมมี่ 

 -ที่ดิน เนือ้ที่ 8 ไร ่57.5 ตำรำงวำ  
ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 

 

263.69 

เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำร 
ทหำรไทย 

 -ที่ดิน เนือ้ที่ 28 ไร ่1 งำน  78.1 ตำรำงวำ  
ตัง้อยูท่ี่ อ  ำเภอเมืองอตุรดิตถ ์จงัหวดัอตุรดิตถ ์
-ที่ดินเนือ้ที่ 2 ไร ่9 ตำรำงวำ 
ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 

 เป็นเจำ้ของ 

 

เป็นเจำ้ของ 

บมจ.ธนำคำร 
ทหำรไทย 

                  ไม่มี 

 อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้ง 237.89 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรทหำรไทย 

 อปุกรณแ์ละเครือ่งมือทำงกำรแพทย ์ 94.21 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ 
(บำงสว่น) 
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ล าดับ ประเภททรัพยสิ์น / ทีต่ัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2563 
 (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

2. บริษัท สหแพทยพ์ิจิตร จ ากัด (โรงพยาบาล 
พิษณุเวช พิจิตร) 

   

 -ที่ดินเนือ้ที่ 6 ไร ่1 งำน 72 ตำรำงวำ  
ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 
-ที่ดินเนือ้ที่ 1 ไร ่97 ตำรำงวำ 
ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 

15.39 

 

33.21 

เป็นเจำ้ของ 

 

เป็นเจำ้ของ 

บมจ.ธนำคำรทหำรไทย 

 

ไมมี่ 

 อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้ง 86.39 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรทหำรไทย 

 อปุกรณแ์ละเครือ่งมือทำงกำรแพทย ์ 32.55 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ 
(บำงสว่น) 

3. บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด  
(โรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน า้โพ 1 และโรงพยาบาล 
พริน้ซ ์ปากน า้โพ 2) 

   

 -ที่ดินเนือ้ที่  13 ไร ่98.4 ตำรำงวำ 
ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

348.80 เป็นเจำ้ของ บมจ. ธนำคำรธนชำต 

อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้ง 992.93 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

อำคำรระหวำ่งก่อสรำ้ง 8.22 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

อปุกรณแ์ละเครือ่งมือทำงกำรแพทย ์ 128.67 เป็นเจำ้ของ ไมมี่ 

 ที่ดินและอำคำรพำณิชย ์3 ชัน้ 3 คหูำ 41.00 เป็นเจำ้ของ บมจ. ธนำคำรธนชำต 

ทำวนเ์ฮำ้ส ์2 ชัน้ 1 หลงั 0.38 เป็นเจำ้ของ ไมมี่ 

ที่ดินเนือ้ที่ 1 ไร ่1 งำน 93.2 ตำรำงวำ 
ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

72.00 เป็นเจำ้ของ ไมมี่ 

หอ้งชดุโครงกำร O2 (โอท)ู คอนโดมิเนียม  
เลขที่ จ76/108 

4.37 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ 

4. บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ ์จ ากัด 
 (โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ)์ 

   

 อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้ง 491.00 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรทหำรไทย 

อปุกรณแ์ละเครือ่งมือทำงกำรแพทย ์ 45.14 เป็นเจำ้ของ ไมมี่ 

5. บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– อุทัย จ ากัด 
(โรงพยาบาลพริน้ซ ์อุทยัธานี) 

   

 ที่ดินเนือ้ที่ 12 ไร ่1 งำน 79.5 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอ
นครหลวง จงัหวดัอทุยัธำนี 

31.20 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้ง 338.14 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

อปุกรณแ์ละเครือ่งมือทำงกำรแพทย ์ 21.72 เป็นเจำ้ของ ไมมี่ 

6. บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ล าพูน จ ากัด 
(โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน) 

   

 ที่ดินเนือ้ที่ 10 ไร ่3 งำน 98.5 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอ
เมืองล ำพนู จงัหวดัล  ำพนู 

35.25 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 
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ล าดับ ประเภททรัพยสิ์น / ทีต่ัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2563 
 (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ดินเนือ้ที่  1 ไร ่1 งำน 37.2 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอ
เมืองล ำพนู จงัหวดัล  ำพนู 

4.05 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

ที่ดินเนือ้ที่  58.6 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมืองล ำพนู 
จงัหวดัล  ำพนู 

0.49 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

ที่ดินเนือ้ที่  59.3 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมืองล ำพนู 
จงัหวดัล  ำพนู 

0.48 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

ที่ดินเนือ้ที่  1 ไร ่1 งำน 73.2 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอ
เมืองล ำพนู จงัหวดัล  ำพนู 

4.38 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

ที่ดินเนือ้ที่  2 ไร ่2 งำน 25.7 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
ล ำพนู จงัหวดัล  ำพนู 

6.26 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

ที่ดินเนือ้ที่  2 ไร ่2 งำน 24.5 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
ล ำพนู จงัหวดัล  ำพนู 

6.48 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

อำคำรและสว่นปรบัปรุง 58.85 เป็นเจำ้ของ บมจ. ธนำคำรธนชำต 

อปุกรณแ์ละเครือ่งมือทำงกำรแพทย ์ 26.19 เป็นเจำ้ของ ไมมี่ 

7. บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
(โรงพยาบาลพริน้ซ ์สุวรรณภูมิ) 

   

 ที่ดินเนือ้ที่ 1 งำน 31 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอบำงพลี 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

 
 

368.47 

เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ 

ที่ดินเนือ้ที่ 2 ไร ่2 งำน 41.7 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอ  
บำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ 

ที่ดินเนือ้ที่ 3 ไร ่2 งำน 53.3 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอ  
บำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ 

อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้ง 1,370.73 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ 
อปุกรณแ์ละเครือ่งมือทำงกำรแพทย ์ 107.25 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ 

บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 

(บำงสว่น) 
8. บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ศรีสะเกษ จ ากัด 

(โรงพยาบาลพริน้ซ ์ศรีสะเกษ) 
   

 ที่ดินเนือ้ที่ 12 ไร ่1 งำน 40.5 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอ
เมืองศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 

74.21 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ 

อำคำรระหวำ่งก่อสรำ้ง 281.03 เป็นเจำ้ของ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ 

9. บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– อุบลราชธานี จ ากัด 
(โรงพยาบาลพริน้ซ ์อุบลราชธานี) 

   

 -ที่ดินเนือ้ที่ 1 ไร ่3 งำน 27.1 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอ
เมืองอบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
-ที่ดินเนือ้ที่ 94.7 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
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ล าดับ ประเภททรัพยสิ์น / ทีต่ัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2563 
 (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

-ที่ดินเนือ้ที่ 98.9 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
-ที่ดินเนือ้ที่ 83.1 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
-ที่ดินเนือ้ที่ 97.6 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
-ที่ดินเนือ้ที่ 99.6 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
-ที่ดินเนือ้ที่ 2 งำน 85 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
-ที่ดินเนือ้ที่ 1 ไร ่68.3 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
-ที่ดินเนือ้ที่ 49.5 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
-ที่ดินเนือ้ที่ 40.2 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
-ที่ดินเนือ้ที่ 88 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
-ที่ดินเนือ้ที่ 86.4 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
-ที่ดินเนือ้ที่ 26 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเมือง
อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นเจำ้ของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี่ 

อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้ง 336.92 เป็นเจำ้ของ ไมมี่ 

อปุกรณแ์ละเครือ่งมือทำงกำรแพทย ์ 35.44 เป็นเจำ้ของ ไมมี่ 

10. บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ชุมพร จ ากัด 
(โรงพยาบาลวิรัชศิลป์) 

   

 อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้ง 174.64 เป็นเจำ้ของ ธนำคำรทหำรไทย 

อปุกรณแ์ละเครือ่งมือทำงกำรแพทย ์ 36.82 เป็นเจำ้ของ ไมมี่ 

 
4.1.2   ธุรกิจโรงแรม/เซอรว์ิสอพารท์เม้นท ์
ช่ือและทีต่ัง้โครงการ ลักษณะ

โครงการ 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-ตร.วา) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธ์ิโดย ภาระผูกพัน 

แมรอิอท เอ็คเซ็คคิวทีฟ 
อพำรท์เมน้ท ์สำทร 
วิสตำ้ -กรุงเทพฯ  
แขวงทุง่มหำเมฆ  
เขตสำทร กทม. 

เซอรว์ิส  
อพำรท์เมน้ท ์

2-0-34.3 1,956.56 บจก. วีเอ็มอีเอ ไมมี่ 
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ช่ือและทีต่ัง้โครงการ ลักษณะ
โครงการ 

เนือ้ที ่
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธ์ิโดย ภาระผูกพัน 

โครงกำรโรงแรมและ
เซอรว์ิสอพำรท์เมน้ท ์
ซมัเมอรเ์ซ็ท 

ซอยเอกมยั 2  
ถนนเอกมยั กทม. 

เซอรว์ิส  
อพำรท์เมน้ท ์

5-1-94 2,132.40 บจก. วี เรสซิเดนท ์ ค ำ้ประกนัเงินกูย้ืม
สถำบนักำรเงิน 

 

4.1.3 ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

ช่ือและทีต่ัง้
โครงการ 

ลักษณะโครงการ เนือ้ที ่
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธ์ิโดย ภาระผูกพัน 

อำคำรบำงกอกบิส
ซิเนสเซ็นเตอร ์
ถนนสขุมุวิท 63  
(ถนนเอกมยั) กทม. 

อำคำรส  ำนกังำน
ใหเ้ชำ่ 

1-3-9 466.57 บจก. วี อินเทล       ลิ
เจน้ซ ์

ค ำ้ประกนัเงินกูย้ืม
สถำบนักำรเงิน 

 

4.1.4 ที่ดนิเปล่ารอการพัฒนา 
ล าดับ ประเภททรัพยสิ์น / ทีต่ัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   

ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธ์ิโดย ภาระผูกพัน 

1 ที่ดินเปลำ่ เนือ้ที่ 40 ไร ่58.90  ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่  
อ ำเภอบำ้นฉำง จงัหวดัระยอง 

120.50 บจก. บำ้นฉำง บสิสิเนส 
 ดีสทรคิท ์

ไมมี่ 

 

4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ย 

 บรษัิทฯ มีนโยบำยกำรลงทนุในธุรกิจที่มีศกัยภำพในกำรสรำ้งรำยได ้ผำ่นกำรวิเครำะหค์วำมเป็นไปไดข้องโครงกำร  
และมีผลตอบแทนที่เหมำะสม  ภำยใตค้วำมเสีย่งที่ยอมรบัได ้ โดยธุรกิจนัน้สำมำรถสง่เสรมิสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  
เพื่อใหส้ำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของ
บรษัิทฯ เช่นนีบ้รษัิทฯ จึงมีนโยบำยกำรบรหิำรงำนโดยสง่บคุคลที่คณะกรรมกำรบรษัิท/คณะกรรมกำรบรหิำร เห็นวำ่มีควำมรู้
และประสบกำรณท์ี่เหมำะสมเขำ้ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยนัน้ๆ และมีกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็น
ประจ ำทุกไตรมำส  นอกจำกนีม้ีกำรจัดใหห้น่วยงำนภำยนอกรบัผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พรอ้มทัง้รำยงำนผลให้
คณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบ และมีกำรชีแ้จงนโยบำยที่ส  ำคญัของบริษัทฯ เป็นตน้ว่ำ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น นโยบำยรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และนโยบำยกำรแจง้
เบำะแส ใหบ้รษัิทยอ่ยรบัทรำบและน ำไปปฏิบตัิ 
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 ทัง้นี ้ สดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 
  ปี 2562 ปี 2563 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล 
บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ำกดั1/  (PRINH) ลงทนุในบรษัิทอ่ืนและแชร์

บรกิำรแก่โรงพยำบำลในเครอื 
99.99 99.99 

บรษัิท พิษณเุวช จ ำกดั2/ (PSV) โรงพยำบำลเอกชน 60.00 60.00 

บรษัิท สหแพทยพ์ิจิตร จ  ำกดั2/ (PPCH) โรงพยำบำลเอกชน 60.00 60.00 

บรษัิท โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ ์จ ำกดั2/ (PUTD) โรงพยำบำลเอกชน 60.00 60.00 

บรษัิท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั3/ (PPNP) โรงพยำบำลเอกชน 91.43 91.43 

บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ล  ำพนู จ ำกดั4/ (PLPN) โรงพยำบำลเอกชน 80.00 86.66 

บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– อทุยั จ  ำกดั5/ (PUTH) โรงพยำบำลเอกชน 99.99 99.99 

บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ศรสีะเกษ จ ำกดั5/ (PSSK) โรงพยำบำลเอกชน 60.00 60.00 

บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ชมุพร จ ำกดั5/ (PCPN) โรงพยำบำลเอกชน 99.99   90.00 

บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– อบุลรำชธำนี จ  ำกดั5/ (PUBN) โรงพยำบำลเอกชน - 99.99 

บรษัิท ใกลบ้ำ้น ใกลใ้จ จ ำกดั6/ คลินิกรกัษำผูป่้วยที่มีบตัรทอง 99.99 99.99 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
บรษัิท แบงค็อก เซนเตอร ์ดิสตรคิ จ  ำกดั (BCD) พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 99.99 99.99 

บรษัิท วี บรลิเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ำกดั (VB) 
 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน 99.99 99.99 

บรษัิท วี อินเทลลิเจน้ซ ์จ  ำกดั7/ (VI) ใหเ้ชำ่อำคำรและส ำนกังำน 99.99 99.99 

บรษัิท วี เรสซิเดนท ์จ ำกดั7/(VR) โรงแรมและเซอรว์ิส 
อพำรท์เมน้ท ์

99.99 99.99 

บรษัิท บำ้นฉำง บสิสิเนส ดีสทรคิท ์จ ำกดั7/ (BBD) พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 99.99 99.99 

บรษัิท วีเอ็มอีเอ จ ำกดั7/ (VMEA) โรงแรมและเซอรว์ิส 
อพำรท์เมน้ท ์

- 99.99 

หมำยเหต ุ:  1/  เดิมชื่อ บรษัิท อลิอนัซ ์เมดิคอล เอเชีย จ  ำกดั 
 2/ บรษัิทฯ ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ำกดั ซึง่ถือหุน้ในบรษัิท พิษณเุวช จ ำกดัรอ้ยละ 60.00 
 3/ บรษัิทฯ ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ำกดั ซึง่ถือหุน้ในบรษัิท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั รอ้ยละ 91.43 

 4/  บรษัิทฯ ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ำกดั และในวนัที่ 1 มีนำคม 2562 ไดล้ดสดัสว่นกำรถือหุน้ลงเหลือรอ้ยละ 
80.00 

 5/ บรษัิทฯ ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ำกดั 

 6/ เปลี่ยนชื่อจำกบรษัิท พริน้ซิเพิล อินเวสเมนท ์จ ำกดัเป็นบรษัิท ใกลบ้ำ้น ใกลใ้จ จ ำกดัในเดือนพฤศจิกำยน 2563 
 7/  บรษัิทฯ ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ำกดั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
-ไมม่ี-  
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 
6.1  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 
1)  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย ์ บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
เดิมช่ือ บรษัิท เมโทรสตำร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

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

ชื่อยอ่หลักทรัพย ์ PRINC 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจโรงพยำบำลและบรหิำรงำนโรงพยำบำลเอกชน และพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที ่29 ถนนสขุมุวิท 63  

แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

ที่ตั้งสาขา เลขที่ 35/2 หมูท่ี่ 12 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดั 

สมทุรปรำกำร 10540 

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000869 (เลขทะเบยีนเดิมเป็น 0107574700864) 

ทุนจดทะเบียน 3,808,570,502.00 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 3,808,570,502.00 หุน้ มลูคำ่ที่
ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,462,336,820.00 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 3,462,336,820 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 1 บำท 

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

โทรศัพท ์ 02-714-2171-3 

โทรสาร  02-714-2185 
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6.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทยอ่ยที่บริษัทถอืหุน้มากกว่าร้อยละ 50 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนจัดตัง้ ทีอ่ยู่ ทุนจดทะเบียน  

(ล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก.พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์ ลงทนุในบรษัิทอ่ืน และ
shared service ใหร้พ.ใน
กลุม่ 

0125557004113 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที่ 
29 ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท  
แขวง คลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 

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

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. พิษณเุวช  
 

โรงพยำบำลเอกชน 

และลงทนุในบรษัิทอ่ืน 
0655524000033 211 ถนนขนุพิเรนทรเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอ

เมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000 
500.00 500.00 โทรศพัท ์: 055-909-000 

โทรสำร : 055-909-005 
บจก.สหแพทยพ์ิจิตร โรงพยำบำลเอกชน 0665532000039 2/158 ถนนศรมีำลำ ต  ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

พิจิตร จงัหวดัพิจิตร 66000 
220.00 200.00 โทรศพัท ์: 056-613-316 

โทรสำร : 056-612-794-5 
บจก. โรงพยำบำลพิษณเุวช
อตุรดิตถ ์ 

โรงพยำบำลเอกชน 0655560001044 888 หมู ่ 5 ต  ำบลป่ำเซำ่ อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ ์
จงัหวดัอตุรดิตถ ์53000 

300.00 300.00 โทรศพัท ์: 055-409-000 
โทรสำร : - 

บจก. โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ โรงพยำบำลเอกชน 0605530000155 96/12 หมูท่ี่ 9  ถนนสำยเอเชีย ต  ำบล
นครสวรรคต์ก อ ำเภอเมืองนครสวรรค ์   
จงัหวดันครสวรรค ์60000 

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

บจก. พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์-
ล ำพนู 

โรงพยำบำลเอกชน 0515561001324 7 หมู่ที่  5 ต  ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน 
จงัหวดัล  ำพนู 51000 

300.00  300.00 โทรศพัท ์: 053-096-440 
โทรสำร : 053-537-776 

บจก. พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์-อทุยั โรงพยำบำลเอกชน 0105561066977 256 หมู ่2 ต  ำบลสะแกกรงั อ ำเภอเมืองอทุยัธำนี 
จงัหวดัอทุยัธำนี 61000 

200.00 200.00 โทรศพัท ์: 056-049-899 
โทรสำร : 056-049-898 

บจก. พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์-
ชมุพร 

โรงพยำบำลเอกชน 0105562206951 18/22 ถนนปรมินทรม์รรคำ ต ำบลทำ่ตะเภำ 
อ ำเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 86000 

270.00 270.00 โทรศพัท ์: 077-542-555 

โทรสำร : 077-542-570 
บจก. พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- 

ศรสีะเกษ 

โรงพยำบำลเอกชน 

 
0335562001362 
 

0885/15 ถนนปลดัมณฑล ต ำบลเมืองใต ้ 
อ ำเภอเมืองศรสีะเกษ จงัหวดศรสีะเกษ 33000 

250.00 
 

250.00 
 

โทรศพัท ์: 02-714-2173 

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

(ล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก. พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์ 

-อบุลรำชธำนี 

โรงพยำบำลเอกชน 0105563098191 139 ถนนพลแพน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

300.00 300.00 โทรศพัท ์: 045-244-999 

บจก. ใกลบ้ำ้น ใกลใ้จ คลินิกบตัรทอง 0105556119227 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลอง
ตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

18.50 18.50 โทรศพัท ์: 02-714-2184 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. แบงค็อก เซนเตอร ์ดิสตรคิ  พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 0105558144911 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลอง
ตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

300.00 75.00 โทรศพัท ์: 02-714-2173 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. วี บรลิเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้  ลงทนุในบรษัิทอ่ืน 0105556006937 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลอง
ตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

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

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. วี อินเทลลิเจน้ซ ์ ใหเ้ชำ่อำคำรส  ำนกังำน 0105556007003 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลอง
ตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

200.00 200.00 โทรศพัท ์: 02-714-8239 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. วี เรสซิเดนซ ์ โรงแรมและเซอรว์ิส 
อพำรท์เมน้ท ์

0105556015847 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลอง
ตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

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

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. บำ้นฉำง บสิสิเนส  
ดีสทรคิท ์ 

พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 0105561042806 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลอง
ตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

121.00 121.00 โทรศพัท ์: 02-714-2173 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. วีเอ็มอีเอ โรงแรมและเซอรว์ิส 
อพำรท์เมน้ท ์

0105563122467 1 ซอยสวนพลู  แขวงทุ่ งมหำเมฆ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร 

2,000.00 2,000.00 โทรศพัท ์: 02-343-6789 
โทรสำร : 02-343-6790 
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6.3  บุคคลอ้างอิง 

1) นายทะเบียนหุน้  บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(แห่งประเทศไทย) จ ากัด 
 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์: 02-009-9000  
โทรสำร : 02-009-9991 
 

2) ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต นำยชำญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที ่3760 
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั    
179/74-80 ถนนสำทรใต ้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์ 02-344-1000  02-824-5000 

 โทรสำร  02-286-5050 
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ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 

 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,808,570,502.00 บำท เรียกช ำระแลว้ 3,462,336,820 
บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน  3,462,336,820 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
 

7.2 ผู้ถอืหุ้น  
 

รำยช่ือผูถื้อหุน้และสดัสว่นกำรถือหุน้ตำมสมดุทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2564 มีดงันี ้
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ % ของจ านวนหุน้

ทัง้หมด 
1. กลุม่วิทยำกร 2,811,552,743 81.20 

1.1 น.ส. สาธิตา วทิยากร  1,760,115,114 50.84 
 1.2  ดร. สาธิต วทิยากร 821,728,800 23.73 
 1.3 Peak Development Holdings Ltd.1/ 157,737,029 4.56 
 1.4 น.ส. พลัลภา วทิยากร 48,986,700 1.41 
 1.5 น.ส.ธนธรณ ์วทิยากร 22,985,100 0.66 
2. International Finance Corporation 222,249,300 6.42 
3. น.ส. สิรญิญำ อภิมนตบ์ตุร 100,000,000 2.89 
4. นำงพเยำว ์ชลำชีพ 14,000,600 0.40 
5. นำยศกึษิต เพชรอ ำไพ 13,743,100 0.40 
6. นำงสำวภีชญำ กริม่วงศร์ตัน ์ 12,085,300 0.35 
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 10,206,000 0.29 

8. นำงอจัฉรำ รตันพนัธุศ์รี 9,920,000 0.29 

9. นำยพีรพล ประเสรฐิชยักลุ 7,102,500 0.21 

10. นำงสำวรรณวิมล เศวตสมภพ 7,057,200 0.20 

ผูถื้อหุน้รำยอ่ืนๆ 650,784,077 18.80 
รวม 3,462,336,820  100.00 

หมำยเหต:ุ 1. Peak Development Holdings Ltd. เป็นบรษัิทที่จดทะเบียนใน British Virgin ผูร้บัผลประโยชนท์อดสดุทำ้ยคือ 
 นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร 
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7.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

 บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ  40 ของก ำไรหลงัหกัภำษีเงินได้นิติ
บคุคล ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอื่นๆ ที่ผ่ำนมำ บริษัทยงัไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล เนื่องจำกธุรกิจยงัอยูใ่นระหวำ่งกำร
ขยำยกิจกำร  กำรจ่ำยปันผลจึงมีกำรเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผลประกอบกำร  แผนกำรลงทนุ สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็น
และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต  โดยใหอ้ ำนำจคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ โดยกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะตอ้ง
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

โครงสรำ้งองคก์ร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 รำยนำมคณะกรรมกำรบรษัิทจ ำนวน 8 คน และรำยละเอยีดกำรเขำ้รว่มประชมุตำ่งๆ 
มีดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เข้าประชุม/จ านวนครั้งทีเ่ข้าประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 
ผู้ถือหุน้ 

สาเหตุการขาด
ประชุม 

1. นำยพงษศ์กัดิ ์วิทยำกร - กรรมกำร 
- ประธำนกิตติมศกัดิ ์

7/9 1/1 ติดภำรกิจ 

2. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ - ประธำนคณะกรรมกำร 8/9 1/1 ติดภำรกิจ 
3. นำยญำณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย ์ - กรรมกำรอิสระ 

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
9/9 1/1 - 

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

บรหิำร 
- ประธำนคณะกรรมกำร

บรหิำรควำมเสี่ยง 

9/9 1/1 - 

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

9/9 1/1 - 

6. ดร. จฑุำมำส อิงโพธ์ิชยั - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

9/9 1/1 - 

7. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค - กรรมกำร 
- กรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
- รกัษำกำร Chief Financial 

Officer 

9/9 1/1 - 

8. นำยแพทยส์นุทร ศรทีำ1/ - กรรมกำร 
- กรรมกำรบรหิำร 
- รกัษำกำร Chief Investor 

Relation, Performance 
Coach 

3/9 1/1 โปรดดหูมำยเหต ุ1 

9. น.ส. ธนธรณ ์วิทยำกร2/ - กรรมกำร 7/9 1/1 โปรดดหูมำยเหต ุ2 
10. ดร.อจัฉรำ รตันพนัธุศ์รี3/ - กรรมกำร 

- กรรมกำรบรหิำร 
1/9 - โปรดดหูมายเหต ุ3 

11. น.ส. ฤติมำ จิระสรุเดช - เลขำนกุำรบรษัิท 9/9 1/1 - 

หมายเหต ุ: 1/    นำยแพทยส์นุทร ศรทีำ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร มีผลตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภำคม 2563 
 2/ นางสาวธนธรณ ์ วิทยากร ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตัง้แตว่นัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
 3/ ดร.อจัฉรา รตันพนัธุศ์รีไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการแทนนำงสำวธนธรณ ์วิทยำกร มีผลตัง้แต่วนัที่ 11 พฤศจิกำยน 

2563 
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อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิท 

ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจและหนำ้ที่ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยยึดหลกั “ขอ้พึงปฏิบัติที่ดีส  ำหรบักรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด  ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ดงันัน้ บริษัทฯ  จึงก ำหนดบทบำทหนำ้ที่และหลกัปฏิบตัิของคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อเป็นแบบอย่ำงใหพ้นกังำนทกุระดบัยึดมั่นเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน และเพื่อสรำ้งควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
และนกัลงทนุทั่วไป ดงันี ้

1. ดูแลและจัดกำรใหก้ำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ และ กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์
ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมระมัดระวัง (Duty of Care) มีควำมรับผิดชอบ (Duty of 
Accountability) ควำมซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น  (Anti-Corruption) และ มีจรยิธรรม (Duty 
of Ethic) รกัษำผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ บนหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรำย
อยำ่งเทำ่เทียมกนั 

2. ประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นประจ ำทกุปี และ ก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำร 

3. ก ำหนดวิสยัทศันข์องกิจกำร พิจำรณำอนมุตัินโยบำยและกลยทุธท์ี่ส  ำคญั วตัถปุระสงคท์ำงกำรเงิน แผนงำน
ตำ่งๆ งบประมำณ ควำมเสีย่ง รวมทัง้ก ำกบัควบคมุดแูลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และ แผนงำนที่ก ำหนดไวอ้ยำ่ง
มีประสทิธิภำพและประสิทธิผล และรบัผิดชอบต่อผลประกอบกำร และกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้ริหำรดว้ยควำมตัง้ใจ และควำม
ระมดัระวงัในกำรปฏิบตัิงำน  

4. ใหค้วำมมั่นใจว่ำระบบบญัชีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ กำรสอบบญัชีมีควำมเช่ือถือได ้รวมทัง้ดูแลใหม้ี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และ กำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและ
ประสทิธิผลกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล 

5. สอดสอ่งดแูลและจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจจะเกิดขึน้ระหวำ่งผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี
ของบริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน ์เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้
โดยรวมเป็นส ำคญั โดยที่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียไม่ควรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร และกำรเปิดเผย
ขอ้มลูของรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

6. ใหม้ีกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร โดย
ใหฝ่้ำยจดักำรเป็นผูป้ฏิบตัิตำมนโยบำย และ รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรรำยงำนผ่ำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุไตรมำส  จดัใหม้ีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ ใหค้วำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัลว่งหนำ้และรำยกำรผิดปกติทัง้หลำย 
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7. พิจำรณำแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ.2535 และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยร์วมถึงประกำศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง
เขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร ในกรณีที่ต  ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ 

8. พิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรอิสระ ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศขอ้บงัคบัและ/หรือ
ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระของ บริษัทฯ 
ตอ่ไป 

9. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย ์และตลำด
หลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ รวมถึงประกำศขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบียบของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

10. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรและมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่บำงประกำรใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร เป็นผู้
บริหำรงำนของบริษัทฯ ได ้กรรมกำรบริหำรมีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทน และบ ำเหน็จตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนด แต่
ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรบริหำรผูน้ัน้ในอนัที่จะไดร้บัคำ่ตอบแทนหรือผลประโยชนต์ำมขอ้บงัคบับริษัทฯ ใน
ฐำนะกรรมกำร พนกังำน หรอืลกูจำ้ง 

11. สง่เสริมใหจ้ดัท ำจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อใหก้รรมกำรผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุคนเขำ้ใจถึง
มำตรฐำนดำ้นจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรจะติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมดงักล่ำว
อยำ่งจรงิจงั 

12. แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อท ำหนำ้ที่จัดท ำและเก็บ
รกัษำเอกสำร และ กำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรตลำดทุนก ำหนด และช่วยด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรและ
บรษัิทฯ อนัไดแ้ก่ กำรประชมุคณะกรรมกำร และ ผูถื้อหุน้ ตลอดจนกำรใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรและบรษัิทฯ ในกำรปฏิบตัิตน 
และ กำรด ำเนินกิจกำรใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ อีกทัง้ดูแลใหก้รรมกำรและ 
บรษัิทฯ มีกำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส 

13. ใหม้ีกำรก ำหนดนโยบำยตอ่ตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption Policy) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร 

14. เลขำนกุำรบรษัิท สรุปรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยข์องตน ของคูส่มรส และบตุร ที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะที่ถือหุน้ใน
บริษัทฯ และบริษัทในเครือในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทัง้นีก้รรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทผ่ำนทำงเลขำนกุำรบริษัททรำบโดย     
มิชกัชำ้ เมื่อมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 - มีสว่นไดเ้สยีไมว่ำ่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญำใดๆ ที่บรษัิทฯ จดัท ำขึน้ระหวำ่งรอบปีบญัชี 

- มีกำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื 
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15. เขำ้อบรมหลกัสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ที่เก่ียวกับกรรมกำรอย่ำงนอ้ย 1
หลักสูตร อันได้แก่  DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือ หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION 
PROGRAM (DCP) หรอื เทียบเทำ่เพื่อกำรเพิ่มทกัษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน 

16. หนำ้ที่อื่นใดของกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศ ขอ้ก ำหนด พระรำชบญัญัติ หรือกฎหมำยอื่นใดที่ก ำกบั
ดแูลบรษัิทฯ 

17. ประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบรษัิทฯ  และใหม้ีกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

18. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนด และ แกไ้ขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำร ซึง่มีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิทฯ ได ้

19. คณะกรรมกำรบริษัท มีหนำ้ที่ตรวจสอบ และ รบัรองงบกำรเงินของบริษัทฯ ใหถู้กตอ้งตรงตำมกฎหมำย 

มำตรฐำนกำรบญัชี และโปรง่ใส 

8.2   คณะกรรมการบริษัทยอ่ย  

• ธุรกิจโรงพยาบาล 
1)   บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ ำกดั (“PRINH”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PRINH ณ วนัท่ี 20 สงิหำคม 2563 มจี ำนวน 5 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำงสำวปรยีำพร อภิวำทนว์ิทยะ กรรมกำร 
4. ดร.อจัฉรำ รตันพนัธุศ์ร ี กรรมกำร 
5. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ กรรมกำร 2 คนลงลำยมือชื่อรว่มกนั 
 

2)   บรษัิท พิษณเุวช จ ำกดั (“PSV”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PSV ณ วนัที่ 4 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ กรรมกำร 
3. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
4. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำร 
5. นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษพ์งศ ์ กรรมกำร 
6. นำงสำววรรณศิร ิน่ิมพิทกัษพ์งศ ์ กรรมกำร 
7. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต ์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรอื นำยจอหน์ ลี โกะชนุ หรอื  นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อรว่มกบั นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษพ์งศ ์หรอื นำงสำววรรณศิร ิน่ิมพิทกัษพ์งศ ์รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 
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3)   บรษัิท สหแพทยพ์ิจิตร จ ำกดั (“PPCH”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PPCH ณ วนัท่ี 15 กนัยำยน 2563 มีจ ำนวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ กรรมกำร 
3. ดร. สำธิต วิทยำกร  กรรมกำร 
4. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำร 
5. นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษพ์งศ ์ กรรมกำร 
6. นำงสำววรรณศิร ิน่ิมพิทกัษพ์งศ ์ กรรมกำร 
7. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต ์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรอื นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค หรอื นำยจอหน์ ลี โกะชนุ คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อรว่มกบั นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษพ์งศ ์หรอื นำงสำววรรณศิร ิน่ิมพิทกัษพ์งศ ์รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 
 

4)   บรษัิท โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ ์จ ำกดั (“PUTD”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PUTD ณ วนัท่ี 21 ตลุำคม 2563 มจี ำนวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ กรรมกำร 
3. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
4. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำร 
5. นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษพ์งศ ์ กรรมกำร 
6. นำงสำววรรณศิร ิน่ิมพิทกัษพ์งศ ์ กรรมกำร 
7. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต ์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรอื นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อรว่มกบั นำง
นิภำพร น่ิมพิทกัษพ์งศ ์หรอื นำงสำววรรณศิร ิน่ิมพิทกัษพ์งศ ์รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 
 

5)   บรษัิท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั (“PPNP”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PPNP ณ วนัท่ี 21 พฤษภำคม 2563 มจี ำนวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยำกร กรรมกำร 
2. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ กรรมกำร 
4. นำยแพทยอ์ธิวฒัน ์นอ้ยประสิทธ์ิ กรรมกำร 
5. นำยวรทศัน ์ปำลกะวงศ ์ณ อยธุยำ กรรมกำร 
6. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำร 
7. นำยบญุชนะ เพชรพลอยงำม กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ ดร.สำธิต วิทยำกร นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค นำยบญุชนะ เพชรพลอยงำม กรรมกำร
สองในสำมคนนีล้งลำยมือชื่อรว่มกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 
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6) บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– อทุยั จ ำกดั (“PUTH”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PUTH ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2563 มจี ำนวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ กรรมกำร 
4. ดร.อจัฉรำ รตันพนัธุศ์ร ี กรรมกำร 
5. นำยวรทศัน ์ปำลกะวงศ ์ณ อยธุยำ กรรมกำร 
6. นำยบญุชนะ เพชรพลอยงำม กรรมกำร 
7. นำยกิตติชยั อรุุวรรณกลุ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ ดร.สำธิต วิทยำกร หรอื นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค หรอืดร.อจัฉรำ รตันพนัธุศ์ร ีหรอื  นำย
กิตติชยั อรุุวรรณกลุ หรอื นำยวรทศัน ์ปำลกะวงศ ์ณ อยธุยำกรรมกำรสองในหำ้คนนีล้งลำยมือชื่อรว่มกนั 

 

7)   บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ล  ำพนู จ ำกดั (“PLPN”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PLPN ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563 มจี ำนวน 5 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ กรรมกำร 
4. นำยโชติ นิสงู กรรมกำร 
5. ดร.อจัฉรำ รตันพนัธุศ์ร ี กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อรว่มกนั 

8) บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ศรสีะเกษ  จ ำกดั (“PSSK”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PSSK ณ วนัท่ี 8 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 5 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ กรรมกำร 
4. นำยฐิสรนิ ตรรกเมธำ กรรมกำร 
5. นำยสิรพิงศ ์องัคสกลุเกียรติ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรอื นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อรว่มกบั 
นำยฐิสรนิ ตรรกเมธำหรอื นำยสิรพิงศ ์องัคสกลุเกียรติ รวมเป็นสองคน 

9)    บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ชมุพร จ ำกดั (“PCPN”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PCPN ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563  มีจ ำนวน 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ กรรมกำร 
4. ดร.อจัฉรำ รตันพนัธุศ์ร ี กรรมกำร 
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หมำยเหต:ุ กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อรว่มกนั 

10)   บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– อบุลรำชธำนี จ ำกดั (“PUBN”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PUBN ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563  มีจ ำนวน 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ กรรมกำร 
4. ดร.อจัฉรำ รตันพนัธุศ์ร ี กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อรว่มกนั 

11)  บรษัิท ใกลบ้ำ้น ใกลใ้จ จ ำกดั 
รำยช่ือคณะกรรมกำร ณ วนัท่ี 29 ธนัวำคม 2563  มีจ ำนวน 3 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยธำนี มณีนตุร ์ กรรมกำร 
2. นำงเสมอแข สทัธำพงศ ์ กรรมกำร 
3. นำงสำวดรรชนีพร พนัตะพรหม กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อรว่มกนั 

• ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
12)   บรษัิท แบงค็อก เซนเตอร ์ดิสตรคิ จ ำกดั (“BCD”) 

 รำยช่ือคณะกรรมกำรของ BCD ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 มี 4 คน ดงันี ้
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรธีนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรยีำพร อภิวำทนว์ิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อรว่มกนั 
 

13)    บรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ ำกดั (“VB”) 
 รำยช่ือคณะกรรมกำรของ VB ณ วนัท่ี 24 ธนัวำคม 2563 มี 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรธีนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรยีำพร  อภิวำทนว์ิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อรว่มกนั 
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14)   บรษัิท วี อินเทลลเิจน้ซ ์จ ำกดั (“VI”) 
 รำยช่ือคณะกรรมกำรของ VI ณ วนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563  มี 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรธีนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรยีำพร  อภิวำทนว์ิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อรว่มกนั 

15) บรษัิท วี เรสซิเดนซ ์จ ำกดั (“VR”) 
 รำยช่ือคณะกรรมกำรของ VR  ณ วนัท่ี 6 สงิหำคม 2563  มี 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรธีนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรยีำพร  อภิวำทนว์ิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อรว่มกนั 
 

16) บรษัิท บำ้นฉำง บิสสเินส ดีสทรคิท ์จ ำกดั (“BBD”) 
 รำยช่ือคณะกรรมกำรของ BBD ณ วนัท่ี 13 กมุภำพนัธ ์2563 มี 3 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรธีนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำงสำวปรยีำพร  อภิวำทนว์ิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ กรรมกำรสองคน ลงลำยมือชื่อรว่มกนัพรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 
 

17) บรษัิท วีเอ็มอีเอ จ ำกดั (“VMEA”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ VMEA ณ วนัท่ี 18 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำงสำวปรยีำพร อภิวำทนว์ิทยะ กรรมกำร 
4. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อรว่มกนั 

 
8.3  ผู้บริหารของบริษัท  

รำยช่ือผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ ในกลุม่ PRINC ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
1. นำยแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยำกร ประธำนกิตติมศกัดิ ์
2. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ  ประธำนคณะกรรมกำร 
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รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

3. ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำรผูจ้ดักำร 
4. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค รกัษำกำร Chief Financial Officer 
5. นำยแพทยส์นุทร ศรทีำ1/ รกัษำกำร Chief Investor Relations และ Performance Coach 

6. นำงสำวธนธรณ ์วิทยำกร2/ ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรลงทนุ 
7. ดร. อจัฉรำ รตันพนัธุศ์รี3/ ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยบรหิำรทั่วไป 
8. นำยแพทยส์บืพงษ ์อินทรลำวณัย์3/ ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรแพทย ์
9. นำงสำวปรยีำพร อภิวำทนว์ิทยะ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบรกิำรงำนบญัชีสว่นกลำง 
10. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช4/ เลขำนกุำรบรษัิทและผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนกรรมกำรผูจ้ดักำร 
11. นำงสำวถิรนนัท ์แสงพึง่ธรรม ผูช้ว่ยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยประสำนงำนรำชกำร 
12. นำงสำวอติยำ อำวชันำกำร4/ ผูอ้  ำนวยกำรบม่เพำะวฒันธรรมและบคุลำกร 

 
 
 

13. นำยธำนี มณีนตุร ์5/ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรดำ้นพฒันำธุรกิจ 

หมำยเหต ุ:1/ นำยแพทยส์นุทร ศรทีำ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ มีผลตง้แตว่นัที่ 14 พฤษภำคม  2563 
  2/ นำงสำวธนธรณ ์วิทยำกร ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรลงทนุมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 2563 ลำออกจำก 
   กำรเป็นกรรมกำรของบรษัิทฯ มีผลตง้แตว่นัที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 
   นำยแพทยส์บืพงษ ์อินทรลำวณัย ์ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรแพทย ์มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 2563 
   และไดล้ำออกจำกกำรเป็นผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุำคม 2563 
  3/ ดร.อัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี ไดร้ับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนเจำ้หน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไปมีผลตั้งแต่วันที 1 มกรำคม 2563 และ             
   ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรแทนนำงสำวธนธรณ ์วิทยำกร มีผลตัง้แตว่นัที่ 11 พฤศจิกำยน 2563  

 4/ นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นผูอ้  ำนวยกำรส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 2563 
      นำงสำวอติยำ อำวชันำกร ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นผูอ้  ำนวยกำรบม่เพำะวฒันธรรมและบคุลำกรมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 2563 
  5/   นำยธำนี มณีนตุร ์ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรดำ้นพฒันำธุรกิจ มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยำยน 2563 
 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ ากัด  
1. ดร. อจัฉรำ รตันพนัธุศ์ร ี ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยบรหิำรดำ้นธุรกำร 
2. นำยนฤพล พนัธุศ์ภุมงคล ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยบรหิำรดำ้นธุรกำร 
3. นำยภวูเมศฐ์ อคัรนิธิอนนต ์ ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยบรหิำรดำ้นธุรกำร 
4. นำยแพทยอ์ธิวฒัน ์นอ้ยประสิทธ์ิ ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 
5. นำยแพทยว์รญัญ ์เทียนสง่ ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 
6. นำยแพทยบ์ญุชนะ เพชรพลอยงำม ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 
7. นำยแพทยป์วิชญ ์วิรชัศลิป์ ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 
8. นำงสำวณภทัรพ์ร รอดซะ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบญัช ี
9. นำงพิมญดำ เรอืนอนกุลู ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสรรหำยำและเวชภณัฑ ์
10. นำงสกุนิษฐ์ มหำนกุลู ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลกลำงและงำนเงินเดือน 
11. นำยศภุวสั พงษศ์ิรพิำนิช  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรงำนก่อสรำ้ง 
12. นำงสำวอติยำ อำวชันำกำร ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 
13. นำงสำวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 
14. นำงสำวจนัทรเ์พ็ญ จงจีรงัทรพัย ์ ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
15. นำงพิมพญ์ดำ บญุเต็ม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
16. นำงสำวฐิติชญำน ์ สมดลุยำวำทย ์      ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น 
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รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ ากัด  
17. นำงสำวสดุำมำศ บญุวรรณ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรจดักำรอำคำร 
18. นำงสำวบษุกร แกว้บญุธรรม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยระบบจดักำรเงินเดือน 
19. นำงกญัจนนิ์ตำ ตัง้ศรวีงศ ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำกระบวนกำรทำงกำรแพทย ์
20. นำยลือฤทธ์ิ เจนพิทกัษช์ำต ิ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยจดัซือ้ 

 
8.4 Chief Financial Officer (CFO) และผู้ควบคุมการท าบัญชี 

ปัจจุบนัผูค้วบคมุสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน (CFO) ของบริษัทฯ คือ นำยวีระ  ศรีชนะชยัโชค ไดเ้ริ่มตน้
ปฏิบตัิหนำ้ที่ในต ำแหน่งดงักล่ำวตัง้แต่วนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2559   โดยคุณสมบตัิของผูด้  ำรงต ำแหน่ง CFO ปรำกฏใน
เอกสำรแนบ 1  ส ำหรบัผูค้วบคมุกำรท ำบญัชีของบริษัทฯ ไดแ้ก่ นำงสำวปรียำพร อภิวำทนว์ิทยะ  ไดเ้ริ่มตน้ปฏิบตัิหนำ้ที่
ในต ำแหนง่ดงักลำ่วตัง้แต ่1 พฤศจิกำยน 2556  ส  ำหรบัคณุสมบตัิของผูค้วบคมุกำรท ำบญัชี ปรำกฏในเอกสำรแนบ 4 

 
8.5  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช เป็นเลขำนกุำรบริษัทโดยมีหนำ้ที่รบัผิดชอบด ำเนินกำร
จัดท ำหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ โดยคณุสมบตัิของผูด้  ำรงต ำแหนง่เลขำนกุำรบรษัิท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

 
8.6  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

 1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้หมด 9 ครัง้  ไดจ้่ำยค่ำเบีย้ประชุมใหก้ับกรรมกำรบริษัทฯ 
จ ำนวน 890,000 บำท มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทัง้นีก้รรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทกุคนสละสทิธ์ิไมข่อรบัคำ่เบีย้ประชมุ และไดม้ีกำรจ่ำยเงินคำ่บ ำเหน็จใหก้รรมกำร เป็นจ ำนวน
เงิน 3,000,000 บำท นอกจำกนีย้งัมีสวสัดิกำรคำ่ใชจ้่ำยในกำรรกัษำพยำบำลจ ำนวน 46,114 บำทรวมคำ่ตอบแทนทัง้สิน้  
3,936,114 บำท 

รายช่ือกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

(บาท) 

ค่าบ าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

(บาท) 

รวมทัง้สิน้ 
(บาท) 

1. นำยแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยำกร 105,000 450,000 - 555,000 
2. นำยญำณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย ์ 155,000 450,000 4,675 609,675 
3. ดร.สำธิต วิทยำกร 90,000 300,000 3,153 393,153 
4. น.ส.อรญัญำ เฉลิมพรวโรดม 110,000 300,000 - 410,000 
5. ดร. จฑุำมำส อิงโพธ์ิชยั 110,000 300,000 - 410,000 
6. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค 90,000 300,000 22,601 412,601 
7. นำยแพทยส์นุทร ศรทีำ* 30,000 300,000 15,685 345,685 
8. นำยจอหน์ ลี โกะชนุ  120,000 300,000 - 420,000 
9. น.ส. ธนธรณ ์วิทยำกร* 70,000 300,000 - 370,000 
10. ดร.อจัฉรำ รตันพนัธุศ์ร*ี* 10,000 - - 10,000 
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รายช่ือกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

(บาท) 

ค่าบ าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

(บาท) 

รวมทัง้สิน้ 
(บาท) 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 890,000 3,000,000 46,114 3,936,114 

หมำยเหต ุ:  * นำยสนุทร ศรีทำ ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษัิท ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภำคม 2563 
 * นำงสำวธนธรณ ์วิทยำกร ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษัิทฯ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563   
 **ดร.อจัฉรำ รตันพนัธุศ์รี ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรแทนนำงสำวธนธรณ ์วิทยำกร มีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 
 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสัใหก้บัผูบ้ริหำรทัง้หมดของบริษัทฯ และ
บรษัิทยอ่ย เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 58 ลำ้นบำท  
 

สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจ าปี 
กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้รอ้ยละ 100 ไดร้บัสวสัดิกำรในกำรรกัษำพยำบำลใน

กำรเขำ้รบักำรรกัษำพยำบำลท่ีโรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ วงเงิน 1,000,000 บำท 
 

2) ค่าตอบแทนอื่น 

 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

ประกนัควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและเจำ้หนำ้ที่  และ กำรชดใชค้ืนใหก้บับริษัท  (Directors  and  Officers 
Liability and Company  Reimbursement Policy: D&O)  วงเงินประกนั 500 ลำ้นบำท 

 
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 

• ใหส้ว่นลดรอ้ยละ 50  ส  ำหรบัค่ำใชจ้่ำยค่ำรกัษำพยำบำลสว่นที่เกิน 1,000,000 บำท ของกรรมกำรบริษัท 
และกรรมกำรบรษัิทยอ่ยที่ PRINC ถือหุน้รอ้ยละ 100  โดยเขำ้รบักำรรกัษำพยำบำลท่ีโรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ 

• ใหส้่วนลดรอ้ยละ 30 ส  ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำพยำบำลทุกรำยกำรของคู่สมรส บุตรและบุพกำรีของ
กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้รอ้ยละ 100 ตลอดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดย
เขำ้รบักำรรกัษำพยำบำลท่ีโรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ 

 
 ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร 

• เงินทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

ตัง้แต่เดือนมกรำคม 2557 บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพแก่พนกังำนและผูบ้ริหำรโดยบริษัทฯ จะ
สมทบในอตัรำสว่นรอ้ยละ 3 ของเงินเดือน  

 

8.7  บุคลากร 
 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ ำนวนพนกังำน (รวมผูบ้ริหำร) 2,465 คน บริษัทฯ ไดจ้่ำย
ผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 906.20 ลำ้นบำท ซึ่งผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำลว่งเวลำ โบนสั เงิน
ประกนัสงัคมและสวสัดิกำรพนกังำนอื่นๆ เป็นตน้ 
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ช่ือบริษัท พนักงานปฏิบัติการ 
(คน) 

พนักงานบริหาร 
 (คน) 

รวมทัง้สิน้  
(คน) 

บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล    
- ส ำนกังำนใหญ่ 21 14 35 
- สำขำ 172 6 178 
บจก. วี เรสซิเดนท ์    
- ส ำนกัใหญ่ - 1 1 
- สำขำ 55 - 55 
บจก. พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์ 181 62 243 
บจก. พิษณเุวช 627 15 642 
บจก. สหแพทยพ์ิจิตร 322 2 324 
บจก. โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ ์ 107 2 109 
บจก.โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ 380 12 392 
บจก. พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์–อทุยั 63 3 66 
บจก. พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์–ล ำพนู 116 7 123 
บจก. พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ชมุพร 232 3 235 
บจก. พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– อบุลรำชธำนี 58 2 60 
บจก. พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ศรสีะเกษ 2 - 2 
รวม  2,336 129 2,465 

 

หมำยเหต ุ:ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

ทัง้นี ้บริษัทย่อย 4  แห่ง ไดแ้ก่   บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ์ดิสตริค จ ำกดั บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั  
บริษัท วี อินเทลลิเจน้ซ ์จ ำกดั  บริษัท บำ้นฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท ์จ ำกดั ยงัไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำนในปี 2563 
เนื่องจำกยงัไมม่ีพนกังำน 

 
8.7.1 เกณฑก์ารพิจารณาจ่ายโบนัส  
 

กำรจ่ำยเงินโบนัสจะพิจำรณำเป็นครำวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ต่ำงๆ ที่จะต้องน ำมำพิจำรณำประกอบ  ได้แก่                
ผลประกอบกำรของบรษัิทฯ กำรประเมินผลงำนของพนกังำนท่ีไดร้บัโบนสั 

 
8.7.2 ข้อพิพาททางด้านแรงงาน 
 

ไมม่ี 
 

8.7.3 นโยบายการพัฒนาบุลากร 
 

 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพฒันำพนกังำนของบรษัิทฯ ใหม้ีศกัยภำพเพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรแข่งขนัเชิงธุรกิจ
และกำรค ำนึงถึงผู้มีส่วนไดส้่วนเสียตำม “นโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม ในเรื่องสิทธิมนษุยชนและกำรปฏิบตัิต่อพนกังำน” บริษัทฯ ถือว่ำพนกังำนคือ ทรพัยำกรที่ส  ำคญัขององคก์ร      
จึงพฒันำพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภำพของพนกังำนโดยสนบัสนนุใหพ้นกังำนไดม้ีโอกำสเขำ้รบักำรฝึกอบรมใน
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หลกัสตูรตำ่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนทกุๆ ดำ้น นอกจำกนี ้บรษัิทฯ มีนโยบำยสนบัสนนุ ส ำหรบัพนกังำนท่ีมีควำมตัง้ใจ
ศกึษำตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้   
 ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไดม้ีกำรจดัอบรมภำยในใหแ้ก่พนกังำนรวม 3 หลกัสตูร และหลกัสตูรส ำหรบัผูบ้ริหำร 10 
หลกัสตูร พิจำรณำสง่พนกังำนไปอบรมภำยนอกตำมหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้งกบัสว่นงำนนัน้ๆ   



   บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

สว่นท่ี 2 หนำ้ 69 
 

9. การก ากับดแูลกิจการ 

 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีวำ่เป็นสิง่ส  ำคญัที่จะช่วยสง่เสรมิกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ถูกก ำหนดจำกคณะกรรมกำรบริษัท                 
โดยครอบคลุมเนือ้หำหลกักำรส ำคัญตัง้แต่โครงสร้ำง บทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึง
หลกักำรในกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรอย่ำงโปรง่ใส  ชดัเจน  และสำมำรถตรวจสอบได ้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำร
องคก์รท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมั่นว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปดว้ยควำมเป็นธรรม และค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุ
ของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ำย ตำมประกำศ ณ วนัที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 เป็นตน้มำ และฉบบัปรบัปรุง 
ประกำศใช ้ณ วนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561  โดยไดท้ ำกำรเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และบคุคลภำยนอก
ไดร้บัทรำบ  ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัท ไดส้ื่อสำรนโยบำยดงักล่ำวใหภ้ำยในองคก์รรบัทรำบผ่ำนอินทรำเน็ต  แผ่นป้ำย
ประกำศ และกำรรณรงคภ์ำยในบริษัทฯ เป็นตน้ เพื่อสรำ้งควำมตระหนกัและควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยของ
บริษัทฯ พรอ้มทัง้ก ำหนดใหม้ีช่องทำงส ำหรบับุคคลทัง้ภำยในและภำยนอกเพื่อแจง้เรื่องกำรพบเห็นกำรกระท ำที่เป็น    
กำรละเมิดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท    

คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรโดยครอบคลมุหลกักำรส ำคญัตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) ดงันี ้

 
 หมวดที ่1 สทิธิของผู้ถอืหุ้น 
 

บริษัทฯ ใหค้วำมเคำรพต่อสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐำนะของนกัลงทนุและในฐำนะเจำ้ของบริษัทดว้ย
กำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียม  บรษัิทฯ จึงไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิเพื่อก ำกบัดแูลสทิธิของผูถื้อหุน้ดงันี ้

 

1. บริษัทฯ ก ำหนดใหส้่งหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และวิสำมญัผูถื้อหุน้ โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่
ประชุมให้ชัดเจนพร้อมรำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม  ข้อมูลส ำคัญที่จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำควำมเห็น
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจ ำปี หนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งสำมำรถเลือกใชไ้ดท้ัง้แบบ ก  
แบบ ข และแบบ ค อีกทัง้ระบวุิธีกำรมอบฉนัทะใหช้ดัเจนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ รวมทัง้นกัลงทนุ
สถำบนัเขำ้รว่มประชุม  โดยบริษัทฯ ด ำเนินกำรจดัสง่เอกสำรประกอบกำรประชุมใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนำ้ อย่ำงนอ้ย 21 วนั 
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้รวมทัง้เผยแพรข่อ้มลูดงักลำ่วลว่งหนำ้ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th  
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ อยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูขำ่วสำรส ำหรบักำรตดัสนิใจใน
กำรลงมติอย่ำงเพียงพอ ถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใสและสำมำรถเตรียมกำรมอบฉนัทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเขำ้รว่มประชมุ
ดว้ยตนเอง 

 

2. บรษัิทฯ มีนโยบำยสง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถื้อหุน้และนกัลงทนุสถำบนัในกำรเขำ้รว่มประชมุ
ผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ จะก ำหนดวนั  เวลำ ประชุมที่เหมำะสม จัดใหม้ีสถำนที่จัดกำรประชุมที่มีขนำดเพียงพอสำมำรถ
รองรบัจ ำนวนผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชมุ  มีระบบขนสง่มวลชนเขำ้ถึงและสะดวกเพียงพอใหส้ำมำรถเขำ้รว่มประชมุ  จดัสง่
แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุ รวมทัง้จดัใหม้ีบคุลำกรและเทคโนโลยีเพียงพอส ำหรบักำรตรวจสอบเอกสำรและกำรลงมติ 
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3. บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้ีกำรประกำศรำยละเอียดกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้โดยโฆษณำลงหนงัสอืพิมพท์ัง้ฉบบั
ภำษำไทยและภำษำองักฤษติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั และเผยแพรข่อ้มลูดงักลำ่วในเว็บไซตข์อง
บรษัิทฯ http://www.principalcapital.co.th ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อเป็นกำรบอกกลำ่วกำรเรยีกประชมุสำมญั
ผูถื้อหุน้เป็นกำรลว่งหนำ้ 

 

4. บริษัทฯ จะไม่ท ำกำรใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชุมของผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้ทกุคน
ยอ่มมีสทิธิเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลำกำรประชมุ  มีสทิธิซกัถำมขอ้สงสยั เสนอควำมคิดเห็นตอ่ที่ประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่องที่เสนอ  และออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุม  ประธำนที่ประชุมควรจดัสรรเวลำให้
อยำ่งเหมำะสม และสง่เสรมิใหม้ีกำรแสดงควำมเห็นและซกัถำมในท่ีประชมุ 

 

5. บริษัทฯ ก ำหนดแนวปฏิบัติส  ำหรบัระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี เพื่อใหเ้ป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงันี ้

 5.1  รบัรองรำยงำนกำรประชมุครัง้ที่ผำ่นมำ 
 5.2  รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ ในปีที่ผำ่นมำ 
 5.3 พิจำรณำอนมุตังิบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี  
              ประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปีที่ผำ่นมำ 
 5.4 พิจำรณำอนมุตัจิดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผำ่นมำ 
 5.5 พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
 5.6 พิจำรณำอนมุตัจิ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
 5.7 พิจำรณำแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 
 5.8 เรือ่งอื่นๆ 
 โดยเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมประเด็นส ำคญัที่อยู่ในควำมสนใจ และ/หรือคณะกรรมกำรบรษัิท ตอบขอ้

ซกัถำม  และ/หรอืชีแ้จงผูถื้อหุน้ทรำบโดยไมม่ีกำรลงมติ 
 

6. บริษัทฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวำระกำรประชุมลว่งหนำ้ และ เสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเ ป็นกรรมกำร
บริษัท เป็นระยะเวลำ 3 เดือนของทกุปี ลว่งหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 เดือน โดยสง่ตน้ฉบบัทำงไปรษณีย ์
ถึงเลขำนกุำรบรษัิท ตำมรำยละเอียดที่แจง้ทำงเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

 

7. บรษัิทฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค ำถำมที่เก่ียวกบัวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ถึงคณะกรรมกำรบรษัิทลว่งหนำ้
ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 10 วัน ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือทำงโทรสำร หรือทำงอีเมลข์อง
เลขำนกุำรบรษัิท 

 

8. บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ำและเผยแพรร่ำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภำยใน 14 วนั
หลงัวนัประชุมตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่ำงครบถว้นเหมำะสม ประกอบดว้ยกำรบนัทึก
รำยงำนกำรประชมุ กำรออกเสยีงและขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวำระอยำ่งละเอียด 
 



   บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

สว่นท่ี 2 หนำ้ 71 
 

9. กรรมกำรบริษัททกุคน  รวมทัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง/คณะอนกุรรมกำร / คณะท ำงำน ผูบ้ริหำรสงูสดุ
ดำ้นกำรเงินหรอืบญัชี และเลขำนกุำรบรษัิท ตอ้งเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้หำกไมต่ิดภำรกิจส ำคญัเพื่อตอบขอ้ซกัถำม
และรบัฟังควำมคิดเห็นของผูถื้อหุน้  รวมถึงผูบ้รหิำรระดบัสงูทกุคนควรเขำ้รว่มกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถำม 

 
 

หมวดที ่2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

 บริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหม้ีกำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรำยทัง้ผูถื้อหุน้รำยใหญ่และผูถื้อหุน้รำยยอ่ยอย่ำงเทำ่เทียมและ
เป็นธรรม และไดร้บักำรปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐำนอย่ำงเท่ำเทียม  บริษัทฯ มีจริยธรรมว่ำดว้ยกำรรกัษำควำมลบั
และกำรใชข้อ้มลูภำยในแนวปฏิบตัิในกำรก ำกับดแูลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพืน้ฐำนของผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั และเป็น
ธรรมสรำ้งควำมมั่นใจในกำรลงทนุกบับรษัิทฯ ดงันี ้ 
 

1.  เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบคุคลเขำ้รบักำร
เลือกตั้ง เ ป็นกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ  ก ำหนด  ซึ่ง ได้เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
http://www.principalcapital.co.th  โดยใหเ้สนอมำยงับรษัิทฯ เป็นระยะเวลำ 3 เดือนของทกุปี ลว่งหนำ้ก่อนวนัประชุมผู้
ถือหุน้ เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 3 เดือน โดยสง่ตน้ฉบบัทำงไปรษณียถ์ึงเลขำนกุำรบริษัท ตำมรำยละเอียดที่แจง้ทำงเว็บไซต์
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะเปิดเผยผลกำรพิจำรณำเรื่องดงักลำ่วผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทฯ และเว็บไซต์
ของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

2. บรษัิทฯ ไมม่ีกำรเพิ่มวำระกำรประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญั โดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหน้ำ 
 

3. ผูถื้อหุน้มีสิทธิมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมำประชุมและลงมติแทนผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัเอกสำรและ
ค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะที่ถกูตอ้งตำมกฎหมำยยื่นหนงัสือมอบฉันทะใหก้รรมกำรในที่ประชุมแลว้มี
สทิธิเขำ้รว่มประชมุและลงมติเช่นเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ทกุประกำร  ผูถื้อหุน้อำจมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบรษัิทฯ มำ
ประชุมและลงมติแทนได ้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัประวตัิและขอ้มูลกำรท ำงำนของกรรมกำรอิสระแต่ละคนอย่ำงครบถว้น
เหมำะสม 

 

4. คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน และสนบัสนนุใหม้ี
กำรใชว้ิธีและอปุกรณก์ำรออกเสยีงผลกำรนบัคะแนนเสยีงที่โปรง่ใส สะดวก รวดเรว็ และมีประสทิธิภำพสำมำรถแสดงผล
กำรลงมติไดร้วดเรว็และผูถื้อหุน้มีสทิธิทรำบผลกำรลงมติอยำ่งทนัทว่งที 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อใหค้ณะ 
กรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์หรือรำยกำรเก่ียวโยงกนั และตดัสินใจเพื่อ
ประโยชนข์องบริษัทฯ โดยรวม  ทัง้นี ้กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีสว่นไดเ้สียกบัธุรกรรมที่ท ำกบับริษัทฯ ตอ้งไม่มีสว่นรว่มใน
กำรตดัสนิใจท ำธุรกรรมดงักลำ่ว ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมขัน้ตอนหรอืมำตรกำรเก่ียวกบักำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของ
บรษัิท 
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หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 บริษัทฯ มีกำรดูแลและค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยค ำนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียตำมกฎหมำยหรือ
ขอ้ตกลงที่มีกบับรษัิทฯ และก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิเพื่อก ำกบัดแูลผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ไวอ้ยำ่งชดัเจนดงันี  ้

1. ผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ลกูคำ้ พนกังำน คู่คำ้ ผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทนุ เจำ้หนี ้คู่แข่ง หรือหน่วยงำน
รำชกำรและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ ตอ้งจัดใหม้ีช่องทำงในกำรสื่อสำรและกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรจำกบริษัทฯ 
อยำ่งเพียงพอในแตล่ะกลุม่ 

 

2. บริษัทฯ มีพนัธสญัญำตอ่ลกูคำ้ในกำรพฒันำสินคำ้และบริกำรใหด้ีขึน้อยำ่งต่อเนื่อง มีกำรก ำหนด รำคำให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ ์โดยไม่กระท ำกำรใดเป็นกำรเอำเปรียบลกูคำ้  ในกำรปฏิบตัิต่อคู่คำ้ บริษัทฯ ตอ้งด ำเนินธุรกิจ
อยำ่งเป็นกลำงและเป็นธรรม 

 

3. บริษัทฯ ค ำนึงถึงสวสัดิภำพของพนกังำนโดยไม่เอำเปรยีบในกำรท ำสญัญำจำ้ง  มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
ใหเ้หมำะสมกบัศกัยภำพ  เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังำนมีแรงจงูใจในกำรท ำงำน  มีกำรฝึกอบรม ใหก้ำรศกึษำเพิ่มเติม  เพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพของพนกังำน  มีสิ่งแวดลอ้มในกำรท ำงำนที่ดี  มีกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภยั สรำ้งวินยัในกำรท ำงำน  
ไดร้บักำรเอำใจใสอ่ย่ำงทั่วถึง  บริษัทฯ ก ำหนดแผนกำรแกไ้ขปัญหำต่อผูไ้ดร้บัผลกระทบดงักลำ่วหำกมีเหตใุหพ้นกังำน
ตอ้งยตุิกำรท ำงำนดว้ยสำเหตใุดก็ตำม 

 

4. บรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกำรประชำสมัพนัธส์ือ่ถึงควำมตระหนกัและควำมเอำใจใสต่อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยำ่งตอ่เนื่อง
และสม ่ำเสมอ 
 

นโยบายการแจ้งขอ้สงสัย การรับเร่ืองร้องเรียน ข้อเสนอแนะ (Whistle Blowing) 
 

 เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรม และมีกำรปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัตำม “นโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร” ของบรษัิทฯ  

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีช่องทำงรบัแจง้ขอ้สงสยั หรือขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ ที่แสดงว่ำผูม้ีสว่น
ไดส้ว่นเสียไดร้บัผลกระทบ หรือมีควำมเสี่ยงที่จะไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุ
กลุม่จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจำกกำรปฏิบตัิของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ  เก่ียวกบักำร
กระท ำผิดกฎหมำยหรอืจรยิธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อำจสอ่ถึงกำรทจุรติ กำรปฏิบตัิอยำ่งไมเ่ทำ่เทียมกนั หรอืกำรกระท ำที่
ขำดควำมระมดัระวงั และขำดควำมรอบคอบ โดยกำรแจง้ขอ้สงสยัโดยตรง หรอืสง่จดหมำยมำที่ 
 

เลขานุการบริษัท 
บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
ชัน้ 28 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์ 
เลขที ่29  ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพ 10110 
Secretarywhistle@principalcapital.co.th    โทรศพัท ์ +66 (2) 714-2173  
 

กรณีพนกังำนมีขอ้สงสยั  เรือ่งรอ้งเรยีน ขอ้คดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ 
สำมำรถแจง้ที่  Hrwhistle@principalcapital.co.th หรอื Secretarywhistle@principalcapital.co.th 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

 บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ส  ำคญั ถูกตอ้ง ครบถว้นเพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียใชป้ระกอบกำร
ตดัสินใจ  กำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นดชันีชีว้ดัควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินกำรซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสรำ้งควำมเช่ือมั่นแก่     
ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ถึงควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรด ำเนินงำนและเป็นกลไกในกำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำน  บรษัิทฯ จึงก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิเพื่อก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใสดงันี ้
 

1. คณะกรรมกำรบริษัท หรือผูท้ี่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยมีหนำ้ที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ ทัง้ที่เป็น
สำรสนเทศทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียของ
บรษัิทฯ ไดร้บัสำรสนเทศอยำ่งเทำ่เทียมกนัตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำย และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  และมีกำรปรบัปรุงขอ้มลู
บนเว็บไซตใ์หม้ีควำมครบถว้นอยำ่งสม ่ำเสมอและรวดเรว็ทนัสถำนกำรณเ์พื่อใหแ้นใ่จวำ่ผูถื้อหุน้สำมำรถหำขอ้มลูประกอบ 
กำรพิจำรณำเพิ่มเติมและติดตอ่กบัหนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบตอ่กำรใหข้อ้มลูไดส้ะดวก รวดเรว็และมีประสทิธิภำพ 

 

2. ระบบสำรสนเทศของบรษัิทฯ ไดร้บักำรจดัท ำขึน้อยำ่งรอบคอบ มีควำมชดัเจนถกูตอ้งและโปรง่ใสดว้ยภำษำ
ที่กระชับ เขำ้ใจง่ำย มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส  ำคญั และจ ำเป็นอย่ำงสม ่ำเสมอไม่ว่ำจะก่อใหเ้กิดผลดีหรือผลเสียต่อ
บรษัิทฯ 

 

3. จัดใหม้ีหน่วยงำนประชำสมัพันธ์ท ำหนำ้ที่ประชำสมัพันธ์ขอ้มูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนและผลงำนของ   
บริษัทฯ ที่เป็นประโยชนใ์หก้ับผูถื้อหุน้ นักลงทุน พนักงำน ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และสำธำรณชนทั่วไปอย่ำงสม ่ำเสมอและมี
ประสิทธิภำพขจดัควำมเขำ้ใจผิด  รวมทัง้มีนกัลงทนุสมัพนัธท์ ำหนำ้ที่เป็นหน่วยงำนประสำนกบันกัลงทนุ สถำบนั เจำ้หนี ้
นกัวิเครำะหห์ลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในกำรใหข้อ้มลูกำรด ำเนินกำรและกำรลงทนุของบรษัิทฯ ดว้ยช่องทำงกำร
ติดตอ่ที่สะดวก รวดเรว็และเขำ้ถึงไดง้่ำย 

 

4. คณะกรรมกำรบริษัท จัดใหม้ีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จและรำยงำนกำร
ตรวจสอบบญัชี  พรอ้มทัง้รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีเพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิ 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัท จัดท ำรำยงำนกำรประเมินสถำนะและแนวโน้มบริษัทฯ โดยสรุปที่เขำ้ใจไดง้่ำย 
รำยงำนอธิบำยถึงควำมรบัผิดชอบของตนในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน  โดยแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชี  
รำยงำนกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำร และ/หรอื คณะกรรมกำรตรวจสอบในแตล่ะปีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

 

6. คณะกรรมกำรบริษัท ไดจ้ดัใหม้ีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ของบรษัิทฯ ตำมกฎเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

 บรษัิทฯ ไดจ้ดัโครงสรำ้งบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ซึง่อยูภ่ำยใตก้ำรดแูลของ
ผูบ้ริหำรแต่ละสำยงำน โดยมีคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง คอยก ำกบัดแูลในเบือ้งตน้ โดยคณะกรรมกำรบรษัิทมีอ ำนำจหนำ้ที่ตดัสนิใจและดแูลกำร
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กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมขอ้ก ำหนดบริษัทฯ และตำมที่ไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นีข้อบเขตหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ จะถกูก ำหนดเพื่อใหเ้กิดประสทิธิภำพสงูสดุในกำรท ำงำน  
 

- บทบาทและหน้าทีข่องประธานคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ ก ำหนดใหป้ระธำนคณะกรรมกำรบริษัท และ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรของบริษัทฯ  ไม่ไดเ้ป็นบุคคล

เดียวกนั โดยประธำนคณะกรรมกำรบรษัิทมีบทบำทหนำ้ที่ ดงันี ้
 

1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ กำรประชุมผูถื้อหุน้มี
บทบำทในกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุรว่มกบัคณะกรรมกำรบรษัิท และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 

2. มีบทบำทในกำรควบคมุกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทและผูถื้อหุน้ใหม้ีประสทิธิภำพจนส ำเรจ็ลลุว่ง เป็นไป
ตำมระเบียบขอ้บงัคบับรษัิทฯ  

 

3. สนบัสนนุและเปิดโอกำสใหก้รรมกำรบรษัิท  แสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ และเทำ่เทียมกนั  
 

4. สนบัสนนุและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท ปฏิบตัิหนำ้ที่อยำ่งเต็มควำมสำมำรถตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ 
ควำมรบัผิดชอบและตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

  5. ดูแล  ติดตำม   กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุตำม
วตัถปุระสงคท์ี่ก ำหนดไว ้
 

 6. เป็นผูล้งคะแนนชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทัง้สอง
ฝ่ำยเทำ่กนั 

 

• คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมกำรบรหิำร ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษัิท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำร
บรหิำรของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุม/จ านวนครั้งทีป่ระชุม 
การประชุม

คณะกรรมการบริหาร 
สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 10/10 - 
2. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำรบรหิำร 10/10 - 
3. นำยแพทยส์นุทร ศรทีำ1/ กรรมกำรบรหิำร 3/10 โปรดดหูมำยเหต ุ1/ 
4. นำงสำวปรยีำพร อภิวำทนว์ิทยะ กรรมกำรบรหิำร 10/10 - 
5. ดร.อจัฉรำ รตันพนัธุศ์ร ี กรรมกำรบรหิำร 10/10 - 
6. นำงสำวธนธรณ ์ วิทยำกร1/ กรรมกำรบรหิำร 7/10 โปรดดหูมำยเหต ุ1/ 
7. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช กรรมกำรบรหิำร 

เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร 
10/10 - 

หมำยเหต ุ: 1/ นำยแพทยส์นุทร ศรทีำ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร มีผลตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภำคม 2563 
  นำงสำวธนธรณ ์ วิทยำกร ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร มีผลตัง้แตว่นัที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 
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 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. รบัผิดชอบกำรบรหิำรงำนในเรือ่งเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบรษัิทฯ พิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก ำหนดแผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริหำร
ทรพัยำกรบคุคล กำรลงทนุดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรประชำสมัพนัธข์องบรษัิทฯ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนมุตัิและ/หรือใหค้วำมเห็นชอบ  รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมที่
นโยบำยก ำหนด 

 

2. ด ำเนินกิจกำรและบรหิำรกิจกำรของบรษัิทฯ ตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด ค ำสั่ง 
และมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอืมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ทกุประกำร 

 

3. มีอ ำนำจแต่งตัง้และควบคมุก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนที่แต่งตัง้บรรลตุำมนโยบำยและ
เปำ้หมำยที่ก ำหนด 

 

4. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรใชจ้่ำยทำงกำรเงินในดำ้นสินทรพัยฝ่์ำยทนุ (Capital Expenditure)   ในวงเงิน 
(แตล่ะรำยกำร) ไมเ่กิน 10 ลำ้นบำท ทัง้นี ้เรือ่งดงักลำ่วตอ้งน ำเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ/
ใหส้ตัยำบนัตอ่ไป 

 

5. อนมุตัิกำรใชจ้่ำยเงินลงทนุที่ส  ำคญัๆ ที่ไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่ไดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษัิทหรอืตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิท ไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไวแ้ลว้ 

 

6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุระยะสัน้ (ไมเ่กิน 1 ปี) และกำรลงทนุทำงกำรเงิน (Portfolio Investment)   
ระยะเวลำ 2-5 ปี ของบริษัทฯ ในวงเงินส ำหรบั (แต่ละรำยกำร) ไม่เกิน 300 ลำ้นบำท ทัง้นีเ้รื่องดงักลำ่วตอ้งน ำเสนอตอ่ที่
ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำ ใหส้ตัยำบนัตอ่ไป 

 

7. พิจำรณำกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลหรอืเงินปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำ
และอนมุตัิ 

 

8. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร อ ำนำจกำรบรหิำรองคก์รรวมถงึกำรแตง่ตัง้ กำรวำ่จำ้ง กำรโยกยำ้ย กำรก ำหนด
เงินคำ่จำ้ง คำ่ตอบแทน โบนสัพนกังำนระดบัผูบ้รหิำรซึง่มิไดด้  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรหิำรและกำรเลกิจำ้ง 

 

ทัง้นี ้อ  ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนมุตัิรำยกำรใดที่อำจมีควำมขดัแยง้ หรือรำยกำรใดที่
คณะกรรมกำรบริหำรหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยตำมกฎเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย  ซึง่กำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วตอ้งเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้
เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 
 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบ

อย่ำงนอ้ย 1 คน ที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอเพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน โดย
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คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหนำ้ที่
ตรวจสอบก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ดแูลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยใน กำรคดัเลือกผูต้รวจสอบ
บญัชี กำรพิจำรณำขอ้ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์รวมถึงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีคณุสมบตัิดงันี ้

 

1. ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
 

2. เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นลกูจำ้ง พนกังำน หรือที่ปรกึษำที่ไดร้บัเงินเดือนประจ ำจำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.   เป็นผูท้ี่ไดร้บัควำมเช่ือถือและเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไป และสำมำรถอทุิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

            

หมายเหต ุ: คณุสมบตัทิีส่  าคญัอืน่ๆ เป็นไปตามคณุสมบตักิรรมการอิสระ ตามที ่ตลท. และ ก.ล.ต. ก าหนด (คู่มือฯ หนา้ 
26)    และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเวบ็ไซตบ์รษิัทฯ  
 

 โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 คน ซึ่งมีควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เพียงพอเพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงิน ประกอบดว้ย 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เข้าประชุม/จ านวนครั้งทีเ่ข้าประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 
สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. นำยญำณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย ์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 - 
2. นำงสำวอรญัญำ เฉลิมพรวโรดม กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 - 

3. ดร.จฑุำมำส อิงโพธ์ิชยั กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 - 

4. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 - 

 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ มีควำมถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำง
เพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต และผูบ้ริหำรที่รบัผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำส
และประจ ำปี 

 

2. สอบทำนใหบ้ริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และอำจเสนอแนะใหม้ีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบ
รำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นสิ่งส  ำคญั พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับกำรปรบัปรุงแกไ้ขระบบกำรควบคุมภำยใน 
ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ รำยงำนผลกำรสอบทำนเสนอคณะกรรมกำรบรษัิท 

 

3. สอบทำนใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือ ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ นโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 
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4. สอบทำนหลกัฐำนหำกมีขอ้สงสยัเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน 
และ ผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ หรอื มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์หรอื กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย และ ขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งที่
อำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 
 

5. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เก่ียวโยง หรือ รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนเ์ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลเป็น
ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

 

6. พิจำรณำคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตของ
บริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของ
ทรพัยำกรและปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบกำรณข์องเจำ้หนำ้ที่ของส ำนกังำนสอบ
บญัชีที่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เขำ้รว่มประชุมกับผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

7. สอบทำนควำมถกูตอ้งและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัรำยงำนทำงกำรเงิน และกำร
ควบคมุภำยใน 

 

8. สง่เสรมิใหม้ีกำรพฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงินใหท้ดัเทียมกบัมำตรฐำนบญัชีสำกล 
 

9. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบรษัิทฯ ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรบัโดยทั่วไป 
 

10. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืกำรวำ่จำ้งหนว่ยงำนภำยนอกใหเ้ป็นผูต้รวจสอบ
ภำยใน รวมถึงใหค้  ำแนะน ำในเรื่องงบประมำณ และ ก ำลงัพลของแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน ตลอดจนใหค้วำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี
ของหวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

 

11. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีของบรษัิทฯ ตำมหลกัเกณฑต์ลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก ำหนด 

 

12. คณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรกึษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่ำจ ำเป็น
ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นีก้ำรด ำเนินกำรว่ำจำ้งใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ
ขอ้ก ำหนดของบรษัิทฯ 

 

13. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรตรวจสอบ ตอ้งเขำ้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  เพื่อ
ชีแ้จงในเรือ่งเก่ียวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืกำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 

 

14. พิจำรณำทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

15. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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16. สอบทำน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกบั มำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น” โดยสอบทำนควำมเหมำะสมของกำร
ปฏิบตัิตำมแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น และขอ้มลูในแบบประเมินตนเองนี ้มีควำมถกูตอ้งและ
เพียงพอต่อกำรจดัสง่ใหค้ณะกรรมกำรแนวรว่มปฎิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุริต เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรเขำ้สู่
กระบวนกำรรบัรอง (Certification Process) 
 

• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวนอย่ำงนอ้ย 3 คนและมี

กรรมกำรบริษัท อย่ำงนอ้ย 1 คน  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ มีจ ำนวน 6 คน 
ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุมจ านวนครัง้ทีป่ระชุม 
การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

สาเหตุการขาด
ประชุม 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 4/4 - 
2. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 4/4 - 
3. นำยศิรชิยั โตวิรยิะเวช กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 4/4 - 
4. นำงสำวปรยีำพร  อภิวำทนว์ิทยะ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 4/4 - 
5. นำงอจัฉรำ รตันพนัธุศ์รี กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 4/4 - 

6. นำยแพทยส์นุทร ศรทีำ1/ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 1/4 โปรดดหูมำยเหต ุ1 
7. นำงเตือนใจ แกว้วรรณำ1/ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 2/4 โปรดดหูมำยเหต ุ1 
8. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

4/4 - 

หมำยเหต ุ:  1/  นำยแพทยส์นุทร ศรทีำ ลำออกจำกกำรเป็น กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภำคม 2563 
   นำงเตือนใจ แกว้วรรณำ ลำออกจำกกำรเป็น กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ตัง้แต ่วนัที่ 1 มิถนุำยน 2563  
  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

1. พิจำรณำและน ำเสนอนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกณฑค์วำมที่
ยอมรบัได ้และกรอบปฏิบตัิอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษัิท 

 

2. พฒันำระบบกำรจดักำรควำมเสี่ยงทัง้องคก์รใหม้ีประสิทธิภำพและผลกัดนัใหเ้กิดควำมรว่มมือในกำรบริหำร
ควำมเสีย่งทกุระดบัอยำ่งตอ่เนื่อง 

 

3. สอบทำนรำยงำนควำมเสีย่งของหนว่ยงำนตำ่งๆ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะและแนวทำงกำรแกไ้ข  
 

4. ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมเสีย่งที่ส  ำคญัและมำตรกำรจดักำรที่เหมำะสม  
 

5. ก ำกบัดแูลควำมมีประสทิธิผลของกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
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6. รำยงำนควำมเสีย่งและผลกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ตำมวำระที่ก ำหนด  
 

7. ปฏิบตัิงำนกำรจดักำรควำมเสีย่งอื่นตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

 
9.2  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

 กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท จะก ำหนดขึน้ลว่งหนำ้ในแตล่ะปี เพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถจดัเวลำ และเขำ้รว่ม
ประชุมได ้ โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูใ้หค้วำมเห็นชอบในกำรบรรจวุำระกำรประชุม โดยจะปรกึษำหำรอืกบั
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ประกอบกบักำรพิจำรณำค ำขอของกรรมกำรท่ีจะบรรจเุรือ่งอื่นท่ีส  ำคญัเป็นวำระกำรพิจำรณำใน
กำรประชุมแต่ละครัง้  โดยบริษัทฯ จะจดัสง่เอกสำรกำรประชุมใหก้รรมกำรพิจำรณำลว่งหนำ้  เพื่อจะมีเวลำเพียงพอใน
กำรศกึษำพิจำรณำและตดัสนิใจอยำ่งถกูตอ้งในเรือ่งตำ่งๆ โดยมีขอ้ปฏิบตัิดงันี ้
 

1. ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรจะตอ้งประชุมกนัอย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้นีก้รรมกำร
บรษัิท ตอ้งมำประชมุอยำ่งนอ้ยกึ่งหนึง่จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

 

2. บรษัิทฯ ควรก ำหนดใหม้ีกำรจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุใหแ้ก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำ ก่อนกำรประชมุลว่งหนำ้
อย่ำงนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมกำรมีเวลำศึกษำ พิจำรณำและตดัสินใจอย่ำงถูกตอ้งในเรื่องต่ำงๆ  อย่ำง
เพียงพอและสำมำรถจดัเวลำในกำรเขำ้รว่มประชมุได ้

 

3. ประธำนคณะกรรมกำรบรษัิท เป็นผูใ้หค้วำมเห็นชอบในกำรจดัเรือ่งที่จะเขำ้วำระกำรประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทโดยปรึกษำหำรือกับประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร พิจำรณำค ำขอของกรรมกำรที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส  ำคญัเป็นวำระ
พิจำรณำในกำรประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

4. ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท ควรจัดสรรเวลำใหเ้พียงพอส ำหรับกำรน ำเสนอเอกสำรและข้อมูลของ
ผูบ้รหิำรและกำรพิจำรณำสอบถำม และอภิปรำยในประเด็นส ำคญัของคณะกรรมกำรบรษัิท 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัท ตอ้งอทุิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจใหแ้ก่บริษัทฯ อย่ำงเต็มที่และพรอ้มที่จะเขำ้รว่ม
ประชมุอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 

6. คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถเขำ้ถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็น เพื่อขอเอกสำรและขอ้มลูค ำปรึกษำและบริกำร
ต่ำงๆ เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ จำกผูบ้ริหำรระดบัสงูและอำจขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรกึษำภำยนอก
เมื่อจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรประชมุในแตล่ะครัง้ 

 

7. คณะกรรมกำรบรษัิท สำมำรถเชิญผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อใหร้ำยละเอียด
เพิ่มเติมในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

8. กรรมกำรบรษัิท ที่อำจมีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืมีสว่นไดเ้สียในแต่วำระกำรประชมุตอ้งงดออกเสียงหรอืใหค้วำม
คิดเห็นในวำระนัน้ๆ 
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9. จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ควรก ำหนดตำมควำมเหมำะสมกบัภำระหนำ้ที่และควำม
รบัผิดชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 
 

10. กำรจดบนัทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ผลกำรประชุมและควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
ตอ้งมีควำมชดัเจนเพื่อใชอ้ำ้งอิง 
 

11. โดยเฉลี่ยกรรมกำรบริษัทแต่ละคนควรเขำ้รว่มประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของกำร
ประชมุทัง้หมดในรอบปี 
 

12. กรรมกำรบริษัททกุคนควรมีสดัส่วนของกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงนอ้ยรอ้ยละ 75 ของกำร
ประชมุทัง้ปี 
 

13. คณะกรรมกำรบรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัจ ำนวนองคป์ระชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบรษัิท
จะลงมตใินท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท โดยตอ้งมีกรรมกำรบรษัิทอยูไ่มน่อ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษัิท
ทัง้หมด ในกรณีที่เป็นกำรลงมติเฉพำะกรรมกำรบรษัิทผูไ้มม่ีสว่นไดส้ว่นเสยีก็ตอ้งตอ้งมีกรรมกำรบรษัิทผูไ้มม่ีสว่นไดส้ว่น
เสยีอยูไ่มน่อ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษัิทท่ีไมม่ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
 

14. จัดใหม้ีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเขำ้ร่วมประชุมจ ำนวน 1 ครัง้     
ทกุปี 

 
9.3  การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
 

- การแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
 

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ โดยสรรหำจำกผูท้ี่มีควำมรู  ้ควำมสำมำรถ และมี
คณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อ้ก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์  
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดงันี ้

 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวขอ้ง ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ี่มีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้  ๆ  
ดว้ย 

 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นรว่มในกำรบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดร้บัเงินเดือนประจ ำ
หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอื ผูท้ี่มีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ 

 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ พี่นอ้ง คู่สมรส และ บตุรของกรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งหรอื บคุคลที่จะเสนอใหไ้ดเ้ป็นผูบ้รหิำร หรอื ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย หรอื บรษัิทท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ี่มี
อ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำง กำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่คยเป็นหรอื
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั รวมถึงผูม้ีอ  ำนำจควบคุมผูท้ี่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง
ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอื ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ 

 

5. ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย หรอื บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอื ผูท้ี่มีอ  ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือ หุน้สว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย หรอื บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่ 

 

6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกฎหมำย  หรือที่
ปรกึษำทำงกำรเงินที่ไดร้บัคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่หรือ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำง
วิชำชีพนัน้ดว้ย 

 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษัท   ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักับกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือ ไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัของหำ้งหุน้สว่น หรือ เป็นกรรมกำรที่มีส่วนรว่มบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอยำ่งเดียวกนั และ มีกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิทฯ หรอื บรษัิทยอ่ย 

 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 
 
ภำยหลงัไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมขอ้ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมกำรอิสระอำจไดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรอื ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ โดยมีกำรตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 

ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ
หรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวิชำชีพเกินมลูคำ่ที่ก ำหนดตำมวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทไดร้บักำรผอ่นผนัขอ้หำ้มกำรมีหรอืเคยมีตำมขอ้ 4 
หรือ 6 หรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกิดมูลค่ำดังกล่ำว ก็ต่อเมื่อบริษัทไดจ้ัดให้มี
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทที่แสดงว่ำไดพ้ิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แลว้ว่ำกำรแต่งตัง้บุคคลดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่และกำรใหค้วำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชุม
ผูถื้อหุน้ในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระดว้ย 

 (ก)  ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจหรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท  ำใหบ้คุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 

 (ข)   เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
 (ค)  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรเสนอใหม้ีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
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เพื่อเป็นกำรสง่เสริมใหก้รรมกำรอิสระไดม้ีโอกำสประชุมปรกึษำหำรือระหวำ่งกนัเองอยำ่งเป็นอิสระ ส ำหรบักำร
เสนอแนะควำมคิดเห็น และก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำคณุภำพกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี   บริษัทฯ จึงไดก้ ำหนดใหม้ีกำร
ประชมุกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมกำรบริษัท ตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัรไทย และกรรมกำรของบรษัิท ตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตำมกฎหมำย
ก ำหนด โดยกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกำรพิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท  ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  กำรแตง่ตัง้กรรมกำรบรษัิท ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้
จะตอ้งมีควำมโปรง่ใสและชดัเจน โดยกำรพิจำรณำจะตอ้งมีประวตัิกำรศกึษำ และ ประสบกำรณก์ำรประกอบวิชำชีพของ
บคุคลนัน้ๆ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชนใ์นกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษัิทและผูถื้อหุน้ 

 

2. กรรมกำรบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ  มีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และ มีเวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู ้ควำมสำมำรถและปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่บรษัิทฯ ได ้

 

3. หำ้มกรรมกำรประกอบกิจกำรเขำ้เป็นหุน้สว่น หรือเขำ้เป็นกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนั 
และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนจะมีมติแตง่ตัง้ และ กรรมกำรตอ้ง
แจง้ใหบ้รษัิทฯ ทรำบโดยไมช่กัชำ้ หำกมีสว่นไดเ้สยีในสญัญำที่บรษัิทฯ ท ำขึน้ หรอืถือหุน้หรอืหุน้กูเ้พิ่มหรอืลดลงในบรษัิทฯ 
หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทในเครอื 

 

4. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้จะเป็นผูท้  ำกำรแตง่ตัง้กรรมกำรบรษัิท ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
 

1.  ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง 
 

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำร ก็ไดแ้ตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

 

3. บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมีใหป้ระธำนท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

 

− การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 

ในกำรสรรหำผูม้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำเพื่อ
กลั่นกรองสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเหมำะสม มีควำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชน์
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ตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ รวมถึงตอ้งเขำ้ใจในธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นอยำ่งดี สำมำรถบรหิำรงำนใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไวไ้ด ้และเมื่อแต่งตัง้แลว้จะรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัททรำบในล ำดบั
ตอ่ไป 

 

- การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
1. ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ

จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบั
จ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) และ กรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอีกได ้โดยกรรมกำรท่ี
จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภำยหลงัจำกจดทะเบียนแปรสภำพบริษัทฯ นัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลำกกนัวำ่ผูใ้ด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหนง่ 

 

2. นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระแลว้ กรรมกำรจะพน้จำกต ำแหนง่เมือ่ตำย ลำออก ขำดคณุสมบตัิ หรอื
มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดั และ/หรือ กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกหรอืศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

 

3.  กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่
ใบลำออกไปถึงบรษัิทฯ ทัง้นี ้กรรมกำรซึง่ลำออกจะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้

 

4.  ในกำรลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่
สำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ ำนวน
หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

5. ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ  ใหค้ณะกรรมกำรบริษัท 
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แตว่ำระของกรรมกำรผู้
นัน้จะเหลือนอ้ยกว่ำสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำ
วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนเขำ้มำแทน 

 

มติของคณะกรรมกำรบรษัิท จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่สำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนกรรมกำรท่ี
ยงัเหลอือยู ่
 

9.4  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 
 
9.4.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 
 

1.  บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้ีกำรประเมินคณะกรรมกำรบรษัิท เป็นประจ ำทกุปี โดยเป็นกำรประเมินแบบองคค์ณะ  
 

2.  บริษัทฯ  มีกำรรำยงำนผลประเมินและข้อคิดเห็นต่ำงๆ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อร่วมกัน 
สนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษัิทใหด้ียิ่งขึน้ 
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3.  ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ควรมีสว่นรว่มในกำรอธิบำยถึงควำมคำดหวงัของตนเอง ที่จะไดร้บักำรสนบัสนนุ
จำกคณะกรรมกำรบรษัิทตอ่ไป 
 
9.4.2 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้กีำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรทกุสิน้ปี โดยคณะกรรมกำร
บรษัิท เพื่อขอควำมเห็นชอบ 

 

2. บริษัทฯ ไดก้ ำหนดเกณฑก์ำรประเมินเป็น 3 ส่วนและใหน้ ำ้หนกักำรประเมินในแต่ละระดับในสดัส่วนที่
แตกตำ่งกนัดงันี ้

2.1 กำรประเมินผลจำกดชันีชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำน 
2.2 กำรประเมินดำ้นควำมเป็นผูน้  ำ 
2.3 กำรประเมินดำ้นกำรบรหิำรงบประมำณและโครงกำรตำ่งๆ 
 

3. ผลกำรประเมินดงักลำ่วจะถกูน ำไปพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรปรบัขึน้เงินเดือนของประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรและน ำเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำอนมุตัติอ่ไป 
 
9.5  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

1. บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรใหอ้ยู่ในระดบัที่
สำมำรถจูงใจและอยู่ในระดบัที่เทียบเคียงกบับริษัทที่อยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกนัโดยกำรพิจำรณำจะเช่ือมโยงกบัผลงำน
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรรวมทั้งผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยทุกปีคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนเป็นผูก้  ำหนดคำ่ตอบแทนดงักลำ่วและน ำเสนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
 

2. คณะกรรมกำรบริษัทที่ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษจะได้รับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มและเช่ือมโยงกบัควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยนัน้  ผูท้ี่เป็นประธำนอำจไดร้บัคำ่ตอบแทนเพิ่มจำกที่
กรรมกำรไดร้บั 

 

3. คณะกรรมกำรบรษัิทจดัท ำรำยงำนเก่ียวกบันโยบำยดำ้นกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร หลกักำรเหตผุลและ
วตัถปุระสงคข์องนโยบำยโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงินของบรษัิทฯ 

 

4. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูป้ระเมินผลงำนประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเป็นประจ ำทุกปี เพื่อน ำไปใชใ้นกำร
พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  โดยใชบ้รรทดัฐำนท่ีไดต้กลงกนัลว่งหนำ้กบัประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรตำมเกณฑท์ี่เป็นรูปธรรม  รวมถึงผลปฏิบตัิงำนทำงกำรเงิน  ผลงำนเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์
ในระยะยำว  กำรพฒันำผูบ้ริหำร ฯลฯ ผลประเมินขำ้งตน้จะเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ และ
ประธำนคณะกรรมกำรบรษัิท เป็นผูส้ือ่สำรผลกำรพิจำรณำใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรทรำบ 
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5. คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดโครงสรำ้งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร  คือค่ำ
เบีย้ประชมุ คำ่บ ำเหน็จกรรมกำร และคำ่ตอบแทนอื่นคือ กำรประกนัควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและเจำ้หนำ้ที่และกำร
ชดใชค้ืนใหก้บับรษัิทฯ (Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) 

 
9.6  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

1. บริษัทฯ ไดส้ง่เสริมและสนบัสนนุกำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูใ้นเรื่องหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทฯ 
ใหก้ับกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษัท เป็นตน้ เพื่อเป็นกำรเสริมสรำ้งและพฒันำกำรปฏิบตัิงำนอย่ำง
ตอ่เนื่อง 

 

2. บริษัทฯ ไดจ้ดัท ำเอกสำรปฐมนิเทศส ำหรบักรรมกำรใหม่ เพื่อเป็นขอ้มลูที่เป็นประโยชนใ์นกำรปฏิบตัิงำน
รวมถึงกำรจดัปฐมนิเทศแนะน ำลกัษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแ้ก่กรรมกำรใหมด่ว้ย 
โดยกรรมกำรบรษัิทไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสตูรจำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 

 

3. บริษัทฯ มีกำรพฒันำผูบ้ริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบักำรหมนุเวียนต ำแหน่งภำยใน
องคก์ร รวมทัง้เตรียมควำมพรอ้มส ำหรบักำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร โดยจดัใหม้ีกำรประเมินศกัยภำพ
ผูบ้รหิำรระดบัสงู 
 

4. บริษัทฯ สนบัสนนุใหค้ณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้สมัมนำหลักสตูรที่เป็นประโยชนต์อ่กำร
ปฏิบัติหนำ้ที่ รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริษัท  และผูบ้ริหำรระดับสูงขององคก์รต่ำงๆ        
อยูเ่สมอ เพื่อน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณม์ำพฒันำบรษัิทฯ ตอ่ไป 
 
9.7  การดูแลให้มีการปฏิบัตติามและการทบทวน  
 

 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหก้รรมกำรบริษัท กรรมกำรเฉพำะเรื่อง ผูบ้ริหำร และพนกังำนปฏิบตัิตำมแนว
ปฏิบตัิที่ดีของ “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” อย่ำงเครง่ครดัเพื่อยกระดบัและพฒันำคณุภำพกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ
บริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและควำมยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนคู่มือ “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร”  เป็น
ประจ ำทกุปี 
 
9.8  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
 

เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยเป็นไปอยำ่งเหมำะสม  มีประสิทธิภำพ สอดคลอ้งกบันโยบำยและทิศทำง
ของบรษัิทคณะกรรมกำรบรษัิท จึงไดม้ีกำรด ำเนินงำนดงัตอ่ไปนี ้

 

1. สง่บคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรบริหำรเห็นว่ำมีควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่เหมำะสม  เพื่อไป
เป็นกรรมกำรบรษัิทยอ่ยนัน้ๆ  

2.  มีกำรประชมุเพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทกุไตรมำส 
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3.  มีกำรจดัใหห้นว่ยงำนภำยนอกรบัผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พรอ้มทัง้รำยงำนผลใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท 
รบัทรำบ 

4.  มีกำรชีแ้จงนโยบำยที่ส  ำคญัของบริษัทฯ เป็นตน้ว่ำ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น ใหบ้รษัิทยอ่ยรบัทรำบและน ำไปปฏิบตัิ 

 

9.9  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ก ำหนดไวใ้นจริยธรรมองคก์รในกำรควบคุมมิใหบุ้คลำกรน ำขอ้มูลภำยในองคก์รไป
เปิดเผยใหแ้ก่ผูอ้ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชนส์ว่นตน โดยแนวปฏิบตัิหลกัไดแ้ก่ จะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูภำยในเพื่อหำผลประโยชน์
ใหก้ับตนเองหรือผูอ้ื่นเช่น กำรซือ้หุน้บริษัทฯ ในเวลำที่จะประกำศผลกำรด ำเนินงำน กำรซือ้ที่ดินหรือลงทุนในธุรกิจใน
บรเิวณที่ใกลก้บับรเิวณที่บรษัิทฯ จะขยำยกิจกำรไป นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัมีนโยบำยและวิธีกำรดแูลผูบ้รหิำร ดงันี ้

 

1. ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรรวมถึงผูบ้ริหำรฝ่ำยตำ่งๆ รบัทรำบเก่ียวกบัหนำ้ที่ท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์
ของตน คู่สมรส และบตุรที่ไม่บรรลนุิติภำวะ รวมถึงบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535 และตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

2.    ก ำหนดใหผู้บ้ริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และจัดส่งส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

 

ทัง้นี ้หำกผูท้ี่เก่ียวขอ้งฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดในเรื่องเก่ียวกบักำรใชข้อ้มลูภำยในดงักลำ่ว ถือว่ำไดก้ระท ำผิดขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ จะมีโทษทำงวินยัอย่ำงเคร่งครดั และหำกมีกำรกระท ำที่เช่ือไดว้่ำท ำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของภำครฐั บรษัิทฯ จะสง่เรือ่งใหเ้จำ้หนำ้ที่รฐัด  ำเนินกำรตอ่ไป 

 
9.10   ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

ค่ำตอบแทนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำล และกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรบัปี  2563  ของบริษัทฯ คิด
เป็นเงิน 3.35 ลำ้นบำทและ บรษัิทยอ่ยอีก 19 แหง่ จ ำนวน 11.24 ลำ้นบำท รวมทัง้สิน้ 14.59 ลำ้นบำท 
 
9.11  การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 
 

9.11.1  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 
 

บรษัิทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำย และยดึหลกัจรยิธรรมทำงธุรกิจที่โปรง่ใสและสำมำรถตรวจสอบได ้ บรษัิทฯ ไดเ้ขำ้
รว่มเป็นสว่นหนึ่งใน “แนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุริต” เพื่อแสดงเจตนำรมณแ์ละควำมมุ่งมั่นใน
กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ โดยมีนโยบำยดงันี ้

 

1.1  หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคนของบรษัิทฯ หรอื บคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ กระท ำกำร
หรอืยอมรบัหรอืใหก้ำรสนบัสนนุกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้มแก่บคุคล หรอื หนว่ยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง ไมว่ำ่จะดว้ยกำรเสนอให ้  (Offering)   กำรใหค้  ำมั่นสญัญำ  (Promising)   กำรเรยีกรอ้ง  (Soliciting)   กำรรอ้ง
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ขอ (Demanding)  กำรให ้หรือ รบัสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือ มีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทำงทุจริตหรือ
คอรร์ปัชั่น  โดยใหส้นบัสนุนทุกองคก์รที่เก่ียวขอ้ง ลูกคำ้ คู่คำ้ ผูร้บัจำ้ง ผูร้บัจำ้งช่วงใหม้ีกำรปฏิบัติเช่นเดียวกบับริษัทฯ 
และเจำ้หนำ้ที่ของรฐั  และใหม้ีกำรสอบทำนแนวทำงปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย ระเบียบปฏิบตัิ ขอ้ก ำหนด ขอ้บงัคบั 
ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกิจ  

 

1.2  บรษัิทฯ มีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไมเ่ขำ้รว่มกิจกรรมใดๆ ที่อำจก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจวำ่ บรษัิทฯ มี
สว่นเก่ียวขอ้ง ช่วยเหลอืทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึง่หรอืกลุ่มพลงักลุม่ใดกลุม่หนึง่ โดยจะวำงตวัเป็น
กลำง ไม่ฝักใฝ่พรรค หรือ กลุ่มกำรเมืองใด และจะไม่ใช้ทรพัยส์ินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคกำรเมืองใดพรรค
กำรเมืองหนึง่ หรอืใหค้วำมช่วยเหลอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทำงกำรเมืองคนหนึง่คนใดโดยเฉพำะ  และบรษัิทฯ ถือวำ่ พนกังำน
สำมำรถใชส้ทิธิของตนเองในฐำนะพลเมืองดีตำมรฐัธรรมนญูและกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งได ้

 

1.3  บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยใหห้รือรบัสินบนทกุรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำรด ำเนินธุรกิจและ กำร
ติดตอ่ภำครฐัและเอกชนจะตอ้งเป็นอยำ่งโปรง่ใส ซื่อสตัยแ์ละด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

 

 1.4  บรษัิทฯ จะควบคมุกำรบรจิำคเพื่อกำรกศุล กำรใหเ้งินสนบัสนนุ กำรใหข้องขวญัทำงธุรกิจและกำรสนบัสนนุ
กิจกรรมตำ่งๆ ใหม้ีควำมโปรง่ใสถกูตอ้งตำมกฎหมำย 

 

1.5   บริษัทฯ จัดใหม้ีกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม สม ่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิใหพ้นกังำนทกุคน 
รวมถึงบคุคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ปฏิบตัิขดักบันโยบำยนี ้

 

1.6  บริษัทฯ จัดใหค้วำมรูด้ำ้นกำรต่อตำ้นทจุริตและคอรร์ปัชั่นแก่คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุคน
ของบริษัทฯ หรือบคุคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ เพื่อสง่เสริมควำมซื่อสตัยส์จุริตและควำมรบัผิดชอบต่อหนำ้ที่
ควำมรบัผิดชอบ รวมถึงสือ่ใหท้รำบถึงควำมมุง่มั่นของบรษัิทฯ  

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอรรั์ปชั่น 
 

1.   กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร พนกังำนทกุคนของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบัติตำมกฎหมำย  นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต
และคอรร์ปัชั่น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริยธรรมของคณะกรรมกำรบริษัท  (Director Code of 
Conduct) จรยิธรรมของผูบ้รหิำรและพนกังำน (Executive and Employee Code of Conduct)   และ นโยบำยกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงำนของบริษัทฯ         
ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงปฏิบตัิอื่นใดที่บรษัิทฯ จะก ำหนดขึน้ต่อไป  

 

2.  พนกังำนของบรษัิทฯ จะตอ้งไมล่ะเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เขำ้ขำ่ยกำรทุจรติและคอรร์ปัชั่นที่
เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ตอ้งแจง้ใหผู้้บงัคบับญัชำหรือบคคุลที่รบัผิดชอบหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบและใหค้วำม
รว่มมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงตำ่งๆ หำกมีขอ้สงสยัใหป้รกึษำกบัผูบ้งัคบับญัชำ หรือฝ่ำยบริหำรทรพัยำกรบคุคลและ
พฒันำองคก์รผำ่นช่องทำงกำรสือ่สำรต่ำงๆ ของบรษัิทฯ   

 

 3.  บรษัิทฯ จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนที่ปฏิเสธหรอืแจง้เรือ่งกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้ง
กบับริษัทฯ โดยพนกังำนที่ปฏิเสธหรือแจง้เบำะแสจะไดร้บัควำมคุม้ครองโดยไม่ถกูลงโทษ โยกยำ้ยไม่ เป็นธรรมหรือโดย
กลั่นแกลง้และรวมถึงกำรแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบทุกเบำะแสท่ีแจง้มำ 
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4. ผูก้ระท ำกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ จะไดร้บักำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมขอ้บงัคบัใน
กำรท ำงำนของบรษัิทฯ และอำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 

 

5. กำรใหห้รือกำรรบัเงินสนบัสนุนจะตอ้งเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ มีควำมถกูตอ้งโปรง่ใส มีหลกัฐำน
และบนัทึกบญัชีได ้โดยจะมีควบคมุ ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่ำเงินสนบัสนนุไม่ไดเ้ป็นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น มีขัน้ตอน
กำรอนมุตัิและกำรใชเ้งินสนบัสนนุสอดคลอ้งกบักระบวนกำรควบคมุภำยใน 

 

6. บริษัทฯ จะบริจำคเพื่อกำรกุศลทัง้ทำงดำ้นกำรเงินหรือในรูปแบบของกำรใหค้วำมช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อเป็นสว่นหนึง่กิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนเพื่อกำรประชำสมัพนัธแ์ละเสรมิสรำ้งภำพลกัษณท์ี่ดีใหแ้ก่บรษัิทฯ โดย
ไมไ่ดมุ้ง่หวงัผลทำงธุรกิจเป็นกำรตอบแทน 

7. กำรบรจิำคเพื่อกำรกศุลและกำรใหเ้งินสนบัสนนุของบรษัิทฯ ตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจของบรษัิทฯ 
ตำมหลกัเกณฑด์งันี ้

 

 7.1  จะตอ้งเป็นกิจกรรมที่สอดคลอ้งและสมัพนัธก์บันโยบำยและแผนงำนของบรษัิทฯ 
 7.2  มีบคุคลหรอืองคก์รที่เฉพำะในกำรรบัเงินบรจิำคหรอืเงินสนบัสนนุไปใชอ้ยำ่งชดัเจน 
 7.3  มีวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนในกำรใชเ้งินบรจิำคและเงินสนบัสนนุนัน้ ซึง่สำมำรถปฏิบตัิและวดัประเมินผลได ้
 7.4  เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลำเริม่ตน้และสิน้สดุ 
 7.5  ระบสุถำนท่ีในกำรน ำเงินบรจิำคหรอืเงินสนบัสนนุไปใชช้ดัเจน 
 7.6 จะต้องระบุถึงประโยชนท์ี่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรน ำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ว่ำ มีใครไดร้บั
ประโยชนบ์ำ้ง ไดร้บัประโยชนท์ำงตรงและทำงออ้มอยำ่งไร ทัง้เชิงปรมิำณหรอืเชิงคณุภำพ 
 7.7  มีหลกัฐำนหรอืใบเสรจ็ระบจุ ำนวนเงินท่ีสำมำรถตรวจสอบกำรใชเ้งินและกำรด ำเนินงำนได ้

7.8  กำรใหห้รอืรบัของก ำนลั กำรเลีย้งรบัรองและคำ่ใชจ้่ำย ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมที่ก ำหนด
ในจรยิธรรมวำ่ดว้ยกำรให ้หรอืรบัของขวญั หรอืทรพัยส์นิ หรปืระโยชนอ์ื่นใด 

 

บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูแก่ผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหำร ลกูคำ้ พนกังำน ผูม้ีสว่นไดเ้สียและผูท้ี่เก่ียวขอ้งผ่ำนทำงรำยงำน
ประจ ำปี (annual report) และเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมเพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำง
โปรง่ใสและสำมำรถตรวจสอบได ้

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท มีหนำ้ที่รบัผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) ก ำหนดนโยบำย และก ำกบัดแูลใหม้ีระบบที่สนบัสนนุกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นท่ีมีประสิทธิภำพ
ให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ
คอรร์ปัชั่น 

 

(2) พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลีย่นแปลง นโยบำยกำรตอ่ตำ้นทุจรติและคอรร์ปัชั่นท่ีไดร้บัจำก
ผูบ้รหิำรใหม้ีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดลอ้มของบรษัิทฯ วฒันธรรมองคก์ร 
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(3) มีควำมเขำ้ใจอย่ำงชดัเจนถึงปัจจยั และสำเหตุที่อำจท ำใหเ้กิดควำมเสี่ยงดำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นที่
ส  ำคญัของบรษัิทฯ พรอ้มทัง้ใหค้วำมมั่นใจตอ่วิธีกำรท่ีผูบ้รหิำรใชจ้ดักำรควำมเสีย่งนัน้ 

 

(4) ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยำ่ง โดยกำรแสดงควำมซื่อสตัย ์มุง่มั่น ในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติทกุรูปแบบ 
 

(5) สรำ้งและปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อช่วยปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ 
 

(6) สนบัสนุนหน่วยงำนอิสระในกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรป้องกนั และปรำบปรำมกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น ซึ่ง
ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง ผูต้รวจสอบภำยใน หนว่ยงำนอื่น ๆ ของบรษัิทฯ ที่เก่ียวขอ้ง
และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลจำกภำยนอก 

 

(7) สื่อสำรและเน้นย ำ้ควำมมุ่งหวังของคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอรร์ปัชั่น ใหพ้นกังำนทกุระดบั รวมถึงบคุคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯทรำบและด ำเนินกำรอยำ่งจรงิจงั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนำ้ที่รบัผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) สอบทำนนโยบำยกำรตอ่ตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น ที่ไดร้บัจำกผูบ้รหิำรใหม้ีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจ 
สภำพแวดลอ้มของบรษัิทฯ วฒันธรรมองคก์ร 

 

(2) สอบทำนทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรตอ่ตำ้นทจุริตและคอรร์ปัชั่นท่ีไดร้บัจำก
คณะผูบ้รหิำร 
 

(3) สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน และ
กำรประเมินควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น ตำมที่ผูต้รวจสอบภำยในไดเ้สนอ เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ระบบดงักลำ่วมี
ควำมเสีย่งที่จะท ำใหเ้กิดโอกำสกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น ที่มีผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
นอ้ยที่สดุ และมีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรดักุม เหมำะสม ทนัสมยัและมี
ประสทิธิภำพ 

 
คณะท างานบริหารความเสี่ยง มีหนำ้ที่รบัผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น 
 

(2) ติดตำมกระบวนกำรบ่งชีแ้ละประเมินควำมเสี่ยงดำ้นทุจริตและคอรร์ปัชั่นเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บรษัิท เก่ียวกบัควำมเสีย่งและกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

 

ผู้บริหาร มีหนำ้ที่รบัผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) ปฏิบตัิตนและสง่เสรมิจรยิธรรม เพื่อเป็นแบบอยำ่งใหก้บัพนกังำน รวมถึงบคุคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบั
บริษัทฯ ก ำหนดใหม้ีระบบและใหก้ำรส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น เพื่อสื่อสำรไปยงั
พนักงำนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ ก ำหนดขัน้ตอนกำร
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ปฏิบตัิงำนเพื่อปอ้งกนักำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น เช่น กำรแบง่แยกหนำ้ที่ของผูป้ฏิบตัิงำน เพื่อใหม้ีกำรสอบยนัควำมถกูตอ้ง
สมบรูณร์ะหวำ่งกนัและกำรจดัท ำเอกสำรหลกัฐำน 

 

(2) จดัใหม้ีกำรควบคมุภำยในเพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งดำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นในหนว่ยงำนและกระบวน 
กำรปฏิบตัิงำนท่ีอยูใ่นควำมรบัผิดชอบ 
 

(3) สอบทำนและติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน เพื่อใหม้ั่นใจวำ่เป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ประกำศและค ำสั่งตำ่งๆ ของบรษัิทฯ  
 

(4) รำยงำนกรณีทุจริตและคอรร์ัปชั่น ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท ตำมควำม
เหมำะสมแลว้แตก่รณี 
 

(5) สง่เสรมิ สรำ้งแรงจงูใจใหพ้นกังำนปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ เสยีสละ เพื่อประโยชนส์ว่นรวม เชิด
ชคูนดีและตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น 
 

(6) สรำ้งควำมตระหนัก และสื่อสำรช่องทำงกำรรำยงำน กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่นให้กับ
พนกังำนทรำบ 
 

(7) ส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ มีวฒันธรรมองคก์รที่ปรำศจำกกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น ปกป้องพนกังำนที่ปฏิเสธกำร
ทจุริตและคอรร์ปัชั่น เช่น ไม่ลดต ำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อพนกังำนที่ปฏิเสธกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น แมว้ำ่
กำรกระท ำนัน้ จะท ำใหบ้รษัิทฯ สญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม 

 

พนักงาน มีหนำ้ที่รบัผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) ปฏิบตัิตำมนโยบำย กฎระเบยีบขอ้บงัคบัและค ำสั่งตำ่งๆ ของบรษัิทฯ ที่เก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและ
คอรร์ปัชั่น รวมทัง้จรยิธรรมและจรยิธรรมของพนกังำน 

 

(2) รำยงำนเหตกุำรณท์ี่นำ่สงสยั หรอืพฤติกรรมกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นของคณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำรและ
พนกังำน ตลอดจนบคุคลภำยนอก เช่น คูค่ำ้ ลกูคำ้ ผูเ้ก่ียวขอ้ง ฯลฯ ตำมกระบวนกำรท่ีบรษัิทฯ ก ำหนด 
 

(3) สนบัสนนุและใหค้วำมรว่มมือในกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น 
 

(4) สรำ้งวฒันธรรมองคก์รใหป้รำศจำกกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น ตลอดจนเห็นคณุคำ่ของกำรประพฤตปิฏิบตัิตน
ตำมหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม 
 

(5) พนกังำนทกุคนทกุระดบัตอ้งเปิดเผยรำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษัิทฯ 
 

หมำยเหต ุ:  นกัลงทนุสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบำยกำรตอ่ตำ้นทจุริตคอรปัชั่น  จริยธรรมธุรกิจ และ
กฎบตัรคณะกรรมกำรในเว็ปไซตข์องบรษัิทฯ http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance 
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9.11.2 จริยธรรมธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ก ำหนดใหม้ีจริยธรรมดำ้นกำรปฏิบตัิงำนและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจที่ ดี
ส  ำหรบัคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำน ถือปฏิบตัิ  โดยมุง่เนน้หลกักำรส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ควำมส ำคญั
กบักำรปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียอยำ่งเสมอภำค เป็นธรรม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่   ฝ่ำยบรหิำรจึง
คดัเลอืกจรยิธรรมหลกัขึน้มำใหผู้บ้รหิำรยดึถือปฏิบตัิ  ดงันี ้

 

1. ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ซึ่อสตัยส์จุริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ และนโยบำยของ
บรษัิทฯ โดยถือประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นส ำคญั 

 

2. รกัษำควำมลบัของลกูคำ้ คูค่ำ้ และบรษัิทฯ อยำ่งเครง่ครดั  โดยดแูลระมดัระวงัมิใหเ้อกสำรหรอืขำ่วสำรอนั
เป็นควำมลบัของบรษัิทฯ รั่วไหล 

 

3. เคำรพในสิทธิสว่นบคุคลของพนกังำนอื่น ไม่น ำเอำขอ้มลูหรือเรื่องรำวของพนกังำนอื่น ทัง้ในเรื่องสว่นตวั
และเรือ่งอื่นๆ ไปเปิดเผย หรอืวิพำกษ์วิจำรณใ์นลกัษณะที่จะก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยแก่พนกังำน หรอืภำพลกัษณโ์ดยรวม
ของบรษัิทฯ  

 

4. ไมก่ลำ่วรำ้ยหรอืกระท ำกำรใด อนัน ำไปสูค่วำมแตกแยก หรอืควำมเสยีหำยภำยในบรษัิทฯ หรอืของบคุคลที่
เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 

 

5. รกัษำและรว่มสรำ้งสรรคใ์หเ้กิดควำมสำมคัคีในหมูค่ณะ 
 

6. ปฏิบตัิตอ่ผูร้ว่มงำนดว้ยควำมสภุำพ มีน ำ้ใจ มมีนษุยส์มัพนัธท์ี่ดี และรกัษำค ำมั่นสญัญำ 
 

7. ประพฤติปฏิบตัิและพฒันำตนเองไปในทำงที่เป็นประโยชนต์อ่ตนเองและบรษัิทฯ ตำมคำ่นิยมขององคก์ร 
 

8. ยึดมั่นในคณุธรรมและละเวน้จำกอบำยมขุทัง้ปวง ไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจท ำใหเ้สื่อมเสียช่ือเสียงของ
ตนเองและบรษัิทฯ 

 

9. เอำใจใสแ่ละช่วยด ำเนินกำรใดๆ ที่จะรกัษำสภำพแวดลอ้มและบรรยำกำรในกำรท ำงำน รวมทัง้กำรพฒันำ
องคก์รไปสูค่วำมเป็นเลศิ 

 
10. หลีกเลี่ยงกำรให ้และ/หรือ รบัสิ่งของ กำรให ้และ/หรือ รบักำรเลีย้งรบัรองหรือประโยชนใ์ดๆ จำกคู่คำ้ หรอื    

ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ เวน้แต่เพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินธุรกิจในทำงที่ชอบธรรมของบริษัทฯ หรือใน
เทศกำล หรือประเพณีนิยมในมลูค่ำที่เหมำะสม  หำกของขวญัที่ไดร้บัในรูปของเงินหรือสิ่งของมีมลูค่ำเกิน  3,000 บำท      
ใหป้ฏิเสธที่จะรบัและสง่คืน กรณีที่เป็นกำรใหข้องขวญั ของช ำรว่ย มีมลูค่ำไม่เกิน 3,000 บำท กำรเลีย้งรบัรอง คู่คำ้ หรือ     
ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตำมจรงิตำมปกติธุรกิจและประเพณีนิยม     

 

11. หลกีเลีย่งพฤติกรรมทีเ่ป็นกำรคกุคำมทำงเพศ 
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หมำยเหต ุ:  นกัลงทนุสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบำยต่ำงๆ รวมถึงนโยบำยกำรต่อตำ้นทจุริตคอรปัชั่น  
จริยธรรมต่ำงๆ และกฎบัตรคณะกรรมกำรในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/corporate-
governance 
 
9.11.3 การเปิดเผยนโยบายส าคัญของบริษัทฯ 
 

หลงัจำกที่คณะกรรมกำรบรษัิท ไดจ้ดัท ำและก ำหนดนโยบำยส ำคญั อนัไดแ้ก่ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง นโยบำยกำรรกัษำควำมปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศ และนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 
แลว้เสร็จเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 และฉบับปรับปรุงวันที่  21 มีนำคม 2560 และฉบับปรับปรุงล่ำสุดวันที่ 24 
กรกฎำคม  2561 บริษัทฯ ไดน้ ำนโยบำยดังกล่ำวขึน้แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.principalcapital.co.th และ
เว็บไซตภ์ำยในของบรษัิทฯ เพื่อใหพ้นกังำนบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไดร้บัทรำบ นอกจำกนีย้งัไดท้  ำกำรจดัประชมุเพื่อชีแ้จง
นโยบำยดงักลำ่ว และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดซ้กัถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมและลงนำมเพื่อรบัทรำบนโยบำยเหลำ่นี ้ 

 
9.11.4  การก าหนดขอบเขตหน้าทีข่องผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท 
 

อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
 

1. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินกิจกำรและ/หรอืบรหิำรงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  
 

2. ก ำหนดนโยบำยของบริษัทฯ รวมถึงกำรสั่งกำรและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนโดยรวม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุในกำรบรหิำรงำน 

 

3. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกปัจจยัต่ำงๆ   
ทัง้จำกภำยในและภำยนอกบรษัิทฯ 

 

4. มีอ ำนำจพิจำรณำว่ำจำ้งเจำ้หนำ้ที่ระดบับริหำรและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนกำรโอน โยกยำ้ยขำ้มสำยงำน
หรอืกำรพน้จำกกำรเป็นเจำ้หนำ้ที่ระดบับรหิำร  

 

5. ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบรษัิทเป็นครำวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรใหเ้ป็นไปตำมคูม่ืออ ำนำจด ำเนินกำรท่ีบรษัิทฯประกำศใช ้ 
 
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1. จดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรส ำคญัของบรษัิทฯ 
 

2. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยี และด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 
 

3. เรยีกประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร เฉพำะเรือ่ง 
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4. จัดท ำรำยงำนกำรประชุม และเอกสำรส ำคญัต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรจัดหำสถำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ประชุมผูถื้อหุน้ กำรก ำหนดวำระกำรประชุม พรอ้มเอกสำรประกอบกำรประชุม กำรจดบนัทึกรำยงำนกำร
ประชมุทัง้หมด 

 

5. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของบรษัิทฯ เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

6. จดัประชมุผูถื้อหุน้ ดแูลผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุรำ่งนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรตำ่งๆ 
 

7. ดแูลใหบ้รษัิทฯ และคณะกรรมกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกฎเกณฑข์อง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) 

 

8. สง่เสรมิใหบ้รษัิทฯ มีมำตรฐำนดำ้นบรรษัทภิบำลท่ีเหมำะสม 
 

9. เป็นหรอืประสำนงำนนำยทะเบียนของบรษัิทและกำรประสำนงำนเก่ียวกบักำรจำ่ยเงินปันผล 
 

10. ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชมุกรรมกำร หรอืมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

9.11.5 การถว่งดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 
บรษัิทฯ มีคณะกรรมกำรทัง้สิน้ 8 คน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

• กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร   จ ำนวน 3 คน 

• กรรมกำรท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร   จ ำนวน 2 คน 

• กรรมกำรอิสระ    จ ำนวน 3 คน 
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10. ความรับผิดชอบตอ่สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่ำกำรที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตไดอ้ย่ำงมั่นคงและยั่งยืนนัน้ ปัจจัยหนึ่งที่ส  ำคญัคือกำรสรำ้ง
สมดลุของก ำไรเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ นอกจำกควำมมุง่มั่นในกำรขยำยกิจกำรใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำย
แลว้  บรษัิทฯ จึงไดก้ ำหนดใหม้ีสรำ้งสรรคกิ์จกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอยำ่งต่อเนื่องมำกขึน้ และท ำใหเ้ห็นผลอย่ำง
เป็นรูปธรรมที่ชดัเจนขึน้ โดยเนน้กำรสรำ้งรำกฐำนของควำมเขำ้ใจและรบัรูร้ว่มกนัใหเ้กิดขึน้ในองคก์รเป็นล ำดบัแรก เมื่อ
หนว่ยยอ่ยขององคก์รเขำ้ใจแลว้ จึงจะเกิดกำรสรำ้งสรรคไ์ดอ้ยำ่งตอ่เนื่องตำมที่คำดหวงัไว ้โดยบรษัิทฯ ไดย้ดึตำมแนวทำง
ปฏิบตัิใน 7 หวัขอ้หลกัตำมแนวทำงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจกำรที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ ำหนดขึน้ 
และ ISO 26000 มำตรฐำนควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1.  การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ส  ำคัญ และไม่ขัดต่อหลกั

กฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงตอ้งค ำนึงถึงประโยชนท์ี่จะเกิดขึน้กบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่ำย ดงันัน้ เพื่อให้
พนกังำนของบรษัิทฯ ไดม้ีควำมเขำ้ใจตรงกนัและมีหลกัยดึปฏิบตัิ บรษัิทฯ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและ
นโยบำยที่เก่ียวขอ้งตำ่งๆ บนอินทรำเน็ตของบรษัิทฯ  และประชำสมัพนัธใ์หพ้นกังำนไดร้บัทรำบขอ้มลูและปฎิบตัิตำม 
  

2.  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงไดป้ระกำศนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่นไว้

เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน อนัจะช่วยลดปัญหำของควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนห์รือกำรละเมิดกฎหมำยได ้และ 
นโยบำยทำงสำรสนเทศท่ีครอบคลมุถึงกำรใชผ้ลติภณัฑท่ี์มีลขิสทิธ์ิถกูตอ้ง เพ่ือขจดัปัญหำกำรละเมิดทรพัยส์นิทำงปัญญำ 
โดยมีกำรก ำหนดบทลงโทษก ำกับไวบ้นอินทรำเน็ตของบริษัทฯ  และประชำสมัพนัธ์ใหพ้นกังำนไดร้บัทรำบขอ้มูลและ
ปฏิบัติตำม นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีกำรทบทวนมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและปรบัปรุงนโยบำยให้สอดคลอ้งกับ
มำตรฐำนสำกล  บรษัิทฯ ไดร้บัใบรบัรองกำรมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิตำมโครงกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) สะทอ้นควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยกำรตอ่ตำ้นทจุรติคอรร์ปัชั่นมำใชจ้รงิในองคก์รได ้และประกำศตนรว่มตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 

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

 

3.  สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัติ่อพนักงาน 

บริษัทฯ ใหก้ำรปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม มีสวสัดิกำร ควำมปลอดภยั และสขุอนำมยัที่
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนแรงงำน มีกำรตอบแทนพนกังำนในลกัษณะที่นอกเหนือจำกค่ำจำ้งและโบนสั และจัดฝึกอบรม
สรำ้งเสรมิพฒันำศกัยภำพของพนกังำน เพื่อใหพ้นกังำนไดเ้สรมิศกัยภำพในดำ้นตำ่งๆ และพฒันำควำมสมัพนัธใ์นองคก์ร 
และพฒันำศกัยภำพ ยกระดบัควำมรูแ้ละควำมสำมำรถของพนกังำน อีกทัง้สรำ้งเสรมิกำรสือ่สำรท่ีมีประสทิธิภำพและกำร
ท ำงำนเป็นทีม และหลกัสูตรเฉพำะของส่วนงำนอื่นๆ  ยกตัวอย่ำงเช่น จัดอบรมหลกัสูตร Senior Supervisor ใหแ้ก่ 
หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะส ำหรับหัวหน้ำงำน Leadership Skill Development เจ้ำหน้ำที่ แพทย์และพยำบำลของ
โรงพยำบำลพิษณเุวช เป็นตน้ 
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นอกจำกนีย้งัไดส้นบัสนนุใหก้รรมกำรบรษัิทเขำ้รบักำรฝึกอบรมกบั “สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย” 
อีกดว้ย 

 
4.    ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ส ำหรบัธุรกิจ เพื่อเป็นกำรรกัษำมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ระดับบนส ำหรบัธุรกิจเซอรว์ิสอพำรท์เม้นท์  
บริษัทฯ จึงไดท้ ำสญัญำกำรจัดกำรกบักลุ่มแมริออท ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมระดบันำนำชำติที่มีช่ือเสียง เพื่อใหบ้ริหำรงำน
โรงแรมแมรอิอท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำรท์เมน้ท ์สำทร วิสตำ้ – กรุงเทพฯ โดยบรษัิทฯ ไดต้ิดตำมผลกำรด ำเนินงำนทกุไตรมำส
เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ผูบ้รโิภคจะไดร้บัสิง่ที่ดีที่สดุซึง่ที่ผำ่นมำโครงกำรนีไ้ดร้บัรำงวลัยอดเยี่ยมซึง่ผูบ้ริโภคเป็นผูใ้หค้ะแนนมำโดย
ตลอด นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ไดท้ ำสญัญำกำรจดักำรกบับริษัท แอสคอทท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) 
จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผูน้  ำตลำดดำ้นกำรบริหำรเซอรว์ิส อพำรท์เมน้ทร์ำยใหญ่ที่สดุในภูมิภำคเอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และ
ตะวนัออกกลำง มำเป็นผูบ้รหิำรโครงกำรซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั กรุงเทพฯ   
 
5.  สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั 

บริษัทฯ มีกำรจดัซอ้มดบัเพลิงใหแ้ก่อำคำรที่บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ไปบริหำร และยงัไดส้ง่พนกังำนไปเขำ้รว่มกำรอบรม
กำรช่วยชีวิตขัน้สงูรว่มกบัโรงพยำบำลบีเอ็นเอช เพื่อเรียนรูก้ำรปฏิบตัิตนหำกมีเพื่อนพนกังำนหรือลกูคำ้จ ำเป็นตอ้งไดร้บั
ควำมช่วยเหลอืเรง่ดว่น 

 
6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกิจกรรม CSR- In process ซึง่เป็นกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีม่ีผลตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสยีและสิง่แวดลอ้มขององคก์ร  นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัไดด้  ำเนินกิจกรรม CSR - After process  ซึง่เป็นกิจกรรมเพื่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้มที่ไมเ่ก่ียวกบักำรด ำเนินงำนขององคก์รโดยตรงมำอยำ่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกิจกรรม
ดงัตอ่ไปนี ้

 

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

• โรงพยำบำลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ รว่มกบั อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ ำหมูบ่ำ้น (อสม.) ใหบ้รกิำรตรวจอำกำร
ตอ้กระจกฟรีใหก้บัประชำชนในชมุชน และหำกผูป่้วยคนใดตอ้งท ำกำรรกัษำตอ้กระจกตอ่เนื่องหรือจ ำเป็นตอ้งเขำ้รบักำร
ผำ่ตดัตอ้กระจก ทำงโรงพยำบำลมีบรกิำรผำ่ตดัตอ้กระจกโดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้่ำย 

• โรงพยำบำลพริน้ซ ์สุวรรณภูมิ ใหบ้ริกำรตรวจโควิด–19  แบบ Drive-Thru โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยส ำหรบั
ผูป่้วยที่เขำ้เกณฑส์อบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) 

 
 กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั 

• โรงพยำบำลพิษณเุวช ไดจ้ดักิจกรรมอำสำ ตน้กลำ้แหง่ควำมดี โดยในปี 2563 ไดป้รบัปรุงโรงอำหำร หอ้งน ำ้ 
สรำ้งหอ้งพยำบำล มอบเครื่องมือทำงกำรแพทย ์  มอบทุนกำรศึกษำใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน ณ โรงเรียนหนองไมย้ำงด ำ 
จงัหวดัพิษณโุลก    

• โรงพยำบำลพิษณุเวช ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด จังหวัดพิษณุโลก ในกำรออกหน่วยแพทย์
เคลือ่นท่ีเพื่อตรวจสขุภำพเบือ้งตน้และแจกอำหำรใหแ้ก่ประชำชน 
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• โรงพยำบำลพิษณุเวช ไดจ้ัดกิจกรรมเสวนำเพื่อใหค้วำมรูแ้ก่ประชำชนในดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรเสวนำเพื่อ
เตรยีมพืน้ฐำนท่ีดีใหล้กูรกั และโภชนำกำรท่ีดีส  ำหรบัคณุแมต่ัง้ครรภ ์เป็นตน้ 

• โรงพยำบำลพิษณเุวช มอบเงินสมทบทนุโรงพยำบำลจิตเวช อ ำเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก 

• โรงพยำบำลพิษณเุวช แจกเจลแอลกอฮอลแ์บบเทำ้เหยียบใหก้บัวดัและสถำนท่ีทอ่งเที่ยว 
 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จ ากดั 

• โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในกำรใหค้วำมรู ้เป็นสถำนศึกษำดูงำน ในกำรตัดสินใจ
วำงแผนศึกษำต่อทำงสำยกำรแพทยแ์ละกำรประกอบอำชีพทำงกำรแพทยใ์นอนำคต ซึ่งทำงโรงพยำบำลใหก้ลุม่เยำวชน
ไดเ้ขำ้มำศกึษำเรยีนรูว้ิธีกำรท ำงำนและควำมส ำคญัของบคุลำกรทำงกำรแพทย์ 

• โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ สอนกำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ใหแ้ก่ทีมกูชี้พกูภ้ยั 

• โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ ออกหน่วยตรวจสุขภำพเบือ้งตน้ ณ โรงเรียนส่งเสริมผู้สูงวัย เทศบำล
นครสวรรค์ พร้อมกับกำรบรรยำยให้ควำมควำมรู้ กำรดูแล รักษำและกำรปฏิบัติตนส ำหรับผู้ที่มีควำมเสี่ยงเป็น
โรคเบำหวำน 

• โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 2 มอบหนำ้กำกและ Face Shield ใหส้ถำนศกึษำในจงัหวดันครสวรรค ์ 

• โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 2 จดัอบรมพฒันำกำรเด็กตำมวยัใหอ้ำจำรยใ์นโรงเรยีน และจดัอบรมคณุแม่
ตัง้ครรภม์ือใหมใ่หแ้ก่คณุแมท่ี่ก ำลงัตัง้ครรภ ์

 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท สหแพทยพ์ิจิตร จ ากัด 

• โรงพยำบำลพิษณเุวช พิจิตร น ำโดยคณะแพทย ์พยำบำลและเจำ้หนำ้ที่ไดอ้อกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่เพื่อ
ตรวจสขุภำพเบือ้งตน้ ร่วมกับหน่วยงำนของภำครฐัและเอกชน ตำมสถำนที่ต่ำงๆ เช่น อบต.บำงไผ่  สนำมกีฬำกลำง
จงัหวดัพิจิตร 

• โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร ไดม้อบน ำ้ดื่ม และ Face Shield ใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ  เช่น สถำนี
ต ำรวจภธูรอ ำเภอเมืองพิจิตร วดัทำ่หลวง จ.พิจิตร และมอบเจลแอลกอฮอลใ์หก้บัหนว่ยกูชี้พ กูภ้ยั 

• โรงพยำบำลพิษณเุวช พิจิตร จดัอบรมกำรช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐำน ณ โรงเรียนย่ำนยำว และจดัอบรมกำรปฐม
พยำบำลเบือ้งตน้ ใหแ้ก่พนกังำนบรษัิท นนัยำง จ ำกัด 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ ์จ ากัด 

• โรงพยำบำลพิษณเุวช อุตรดิตถ์ ไดส้่งมอบเจลแอลกอฮอลใ์หแ้ก่หน่วยงำนต่ำงๆ ในจังหวดัอุตรดิตถ์ เช่น 
หนว่ยกูภ้ยัมลูนิธิอตุรดิตถส์งเครำะห ์สมำคมกูภ้ยัวดัหมอนไม ้สมำคมกูภ้ยัวดัวงัโป่ง เป็นตน้ 

• โรงพยำบำลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์มอบน ำ้ดื่มจ ำนวน 200 แพ็ค ใหก้บัส ำนกังำนเหลำ่กำชำดจงัหวดัอตุรดิตถ ์ 
ส  ำหรบัใชใ้นพนัธกิจของส ำนกังำนต่อไป และมอบน ำ้ดื่มจ ำนวน 1,200 ขวดใหก้บัมลูนิธิอตุรดิตถส์งเครำะหเ์พื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบอทุกภยั 

• โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ ์บริจำคหนำ้กำกอนำมยัจ ำนวน  3,000 ชิน้และน ำ้ดื่มจ ำนวน 1,200 ขวด 
และสอนขัน้ตอนกำรลำ้งมือและกำรสวมหนำ้กำกอนำมยัที่ถกูตอ้งรวมถึงแจกถงุยงัชีพ เครือ่งอปุโภค บรโิภค จ ำนวน 600 
ชดุ แก่ประชำชนที่ไดร้บัผลกระทบจำกวิกฤติโควิด-19  
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• ทีมพยำบำลของโรงพยำบำลร่วมกับกู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเครำะห์ ได้เข้ำไปให้ควำมรูเ้รื่องกำรปฐม
พยำบำลเบือ้งตน้ สอนขัน้ตอนกำรลำ้งมือและวิธีกำรสวมหนำ้กำกอนำมยัที่ถูกตอ้งแก่บุคลำกรและนกัเรียนโรงเรียน
อนบุำล อตุรดิตถ ์โรงเรยีนวดัน ำ้ใส โรงเรยีนวดัหอ้งสงู โรงเรยีนวดันำทะเล   

• โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ ์ จัดกิจกรรม “โครงกำรหนึ่งผูใ้ห ้เติมเต็มใจผูร้บั” โดยมีผูบ้ริหำร แพทย ์
พยำบำลและพนกังำนของโรงพยำบำลร่วมบริจำคโลหิตใหแ้ก่สภำกำชำดไทย และมอบตูย้ำสำมญัประจ ำบำ้นใหแ้ก่
โรงเรยีนที่ขำดแคลน 

• ทีมแพทยแ์ละพยำบำลโรงพยำบำลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์ออกหนว่ยตรวจสขุภำพเบือ้งตน้ใหแ้ก่ประชำชนโดย
ไมเ่สยีคำ่ใชจ้่ำยในงำนตำ่งๆ เช่น งำนวนัเด็กแหง่ชำติปี 2563 ประเพณีตกับำตรเทโว คนพิกำรสำกลจงัหวดัอทุยัธำนี งำน
แขง่กีฬำแบดมินตนัของจงัหวดั เป็นตน้ 

• โรงพยำบำลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์จดักิจกรรมสมัมนำใหค้วำมรูแ้ก่ประชำชนในหวัขอ้ต่ำงๆ เช่น กำรเลีย้งลกู
ในเชิงบวก มะเรง็รำ้ยใกลต้วัผูห้ญิง เป็นตน้ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร-์ล าพูน จ ากัด 

• โรงพยำบำลศิริเวช ล ำพูน ร่วมกิจกรรมมอบของในงำนวนัรวมน ำ้ใจใหก้ำชำด ณ บริเวณสนำมจวนผูว้่ำ
รำชกำรจังหวดัล ำพูน เพื่อหำรำยไดส้  ำหรบัใชใ้นกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของสภำกำชำดไทย ในกำรบรรเทำทุกข์
ผูป้ระสบภยั ใหก้ำรสงัคมสงเครำะหแ์ละสง่เสรมิคณุภำพชีวิตผูย้ำกไรด้อ้ยโอกำส 

• โรงพยำบำลศิริเวช ล ำพูน จัดกิจกรรมสรำ้งก ำลงัใจสู่ชุมชนและสงัคม ในโครงกำรสนับสนุนกำรดูแล
ผูส้งูอำยกุบัผูพ้ิกำร 

• โรงพยำบำลศิริเวช ล ำพูน ออกหน่วยตรวจสุขภำพเคลื่อนที่แก่ประชำชน ร่วมกับ กองสำธำรณสุขและ
สิง่แวดลอ้มเทศบำลต ำบลวงัผำง  อ ำเภอเวียงหนองลอ่ง จงัหวดัล ำพนู 

• โรงพยำบำลศิรเิวช ล ำพนู ไดจ้ดักิจกรรมตรวจคดักรองโรคตอ้กระจกแก่ประชำชน  

• โรงพยำบำลศิริเวช ล ำพนู รว่มใจสูภ้ยัโควิด-19 ดว้ยควำมห่วงใย มอบของอปุโภค บริโภค ใหก้บัผูท้ี่ไดร้บั
ผลกระทบและเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิงำนคดักรอง Covid-19  ในช่วงสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19  
 

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร-์อุทัยธานี จ ากดั 

• ทีมพยำบำลของโรงพยำบำลพริน้ซ ์ อทุยัธำนี ออกหนว่ยตรวจสขุภำพใหแ้ก่ประชำชนฟรี ในหลำยๆ โอกำส 
เช่น งำนประชมุก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ในหลำยๆอ ำเภอของจงัหวดัอทุยัธำนี  งำนอทุยัธำนเีกมส ์เป็นตน้ 

• โรงพยำบำลพริน้ซ ์อทุยัธำนี จดัสมัมนำอบรมใหค้วำมรูแ้ก่ประชำชน ในหวัขอ้ตำ่งๆ เช่น มะเรง็รำ้ย ใกลต้วั
ผูห้ญิง กำรเลีย้งลกูเชิงบวก สขุกำยสขุใจไรโ้รคำ เป็นตน้ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร-์อุบลราชธานี จ ากัด 

• โรงพยำบำลพริน้ซ ์อบุลรำชธำนี มีโครงกำรตรวจรกัษำอำกำรนิว้ล็อคเบือ้งตน้ใหแ้ก่ประชำชน โดยไม่เสีย
คำ่ใชจ้่ำย 
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร-์ชุมพร จ ากัด 

• โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ จดัท ำโครงกำรแพทยผ์ูใ้ห ้โดยใหบ้รกิำรรกัษำกำ้งปลำตดิคอ ใหแ้ก่ประชำชนฟร ีโดย 
ไมค่ิดคำ่ใชจ้่ำย 

• โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ มอบหน้ำกำกอนำมัยและ Face Shield ให้แก่หน่วยงำนรำชกำร นอกจำกนีย้ัง
ใหบ้รกิำรตรวจสขุภำพฟร ีและ แจกคปูองสว่นลดใหแ้ก่ประชำชน  และตรวจคดักรองเบำหวำนใหก้บัชมุชนรว่มกบั รพ.สต. 

• โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ มอบชุดปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ใหส้นำมบินชุมพร มอบอำหำรแหง้ และน ำ้ดื่ม ให้
ผูป้ระสบภยัจงัหวดันครศรธีรรมรำช 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท วีเอ็มอเีอ จ ากดั 
• โรงแรมแมรอิอท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพำรท์เมน้ท ์สำทร วิสตำ้ – กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมรอิอท”) และโรงแรมแมริ

ออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพำรท์เมนทส์ุขุมวิท พำรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Wish upon a Star ณ โรงเรียนวัดคลองโพธ์ิ และ
โรงเรียนวดัสนัติวฒันำรำม จังหวดันครนำยก โดยทัง้สองโรงแรมร่วมกันเป็นเจำ้ภำพในกำรเลีย้งอำหำรกลำงวนั มอบ
ทนุกำรศึกษำใหเ้ด็กที่เรียนดีแตข่ำดแคลนทนุทรพัย ์รวมถึงกำรมอบของขวญัใหแ้ก่เด็กๆ เพื่อสำนต่อควำมฝัน และสง่ต่อ
ควำมสขุผำ่นกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีไดจ้ดัขึน้ใหแ้ก่เด็กๆ เนื่องในวนัเด็กประจ ำปี พ.ศ.2563  

• โรงแรมแมริออท ไดส้ง่มอบปฏิทินตัง้โต๊ะที่ใชแ้ลว้จ ำนวน 70 ฉบบั ใหแ้ก่มลูนิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมรำชินปูถมัภ ์โดยทำงมลูนิธิจะน ำปฏิทินดงักลำ่วมำใชผ้ลติเป็นสือ่กำรเรยีนกำรสอนส ำหรบันกัเรยีนตำบอด
ที่อยูท่ัง้ในกรุงเทพฯ และตำ่งจงัหวดัตอ่ไป 

• พนักงำนของโรงแรมแมริออท ไดร้่วมกันบริจำคผ่ำนกำรซือ้กระเป๋ำผำ้ภำยใต้โครงกำร “LET’S SAVE 
AUSTRALIA” ซึง่เป็นกำรระดมทนุเงินสนบัสนนุเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในประเทศออสเตรเลยี โดยทำงโรงแรมแมรอิอท
ฯ รว่มบรจิำคเงินสมทบทนุเป็นจ ำนวนเงิน ทัง้สิน้ 8,100 บำท 

• โรงแรมแมรอิอท ไดจ้ดัท ำโครงกำรรบับรจิำควสัดทุี่ท  ำมำจำกอะลมูิเนียมเพื่อน ำมำใชใ้นกำรท ำขำเทียมโดย
ส่งมอบใหแ้ก่มลูนิธิขำเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ทัง้นี ้ไดม้ีกำรส่งมอบวสัดดุงักล่ำวใหแ้ก่มูลนิธิเมื่อ
เดือนมิถนุำยน พ.ศ.2563 

• โรงแรมแมริออท ไดร้ว่มกนัท ำบญุโดยกำรเปลี่ยนสิ่งของเป็นคำ่เทอมใหแ้ก่เด็กดอ้ยโอกำส โดยทำงโรงแรม
ไดท้ ำกำรรบับริจำคสิ่งของเครื่องใช ้เสือ้ผำ้มือสอง รวมถึงอปุกรณก์ำรเรียน และอปุกรณกี์ฬำ  และไดส้ง่มอบใหแ้ก่ มลูนิธิ
นกขมิน้ภำยใตโ้ครงกำร “เหลอื-ขอ โดย ครูอ๊อด ขออำสำ” 

• โรงแรมแมริออท ส่งมอบหมอนจ ำนวน 250 ชิน้ใหแ้ก่วัดสวนแก้วเพื่อใหท้ำงมูลนิธิน ำไปด ำเนินกำรจัด
จ ำหนำ่ยหำรำยไดเ้พื่อช่วยเหลอืชมุชนและผูย้ำกไรต้อ่ไป 

• โรงแรมแมริออท ไดท้ ำกำรสง่มอบผำ้ลินินเพื่อน ำไปใชจ้ดัท ำหนำ้กำกผำ้ ซึ่งกิจกรรมครัง้นีเ้ป็นควำมรว่มมือ
ระหว่ำงโรงแรมตำ่งๆ ในเครือแมริออท กรุงเทพฯ ทัง้นี ้กิจกรรมดงักลำ่วสำมำรถจดัท ำหนำ้กำกผำ้ไดถ้ึง 4,800 ชิน้ โดยได้
ส่งมอบหนำ้กำกดงักล่ำวใหแ้ก่หน่วยงำน SOS Bangkok เพื่อน ำไปมอบใหแ้ก่ผูท้ี่ขำดแคลนและต่อกำรควำมช่วยเหลือ
ตอ่ไป 

• พนกังำนโรงแรมแมริออท ไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมบริจำคโลหิตภำยใตโ้ครงกำร “ใหเ้ลือดเพื่อช่วยชีวิต” (Give 
Blood to Save Lives) ณ โรงแรม รอยลั ออรค์ิดเชอรำตนั โดยกิจกรรมดงักลำ่วไดจ้ดัขึน้ภำยใตค้วำมรว่มมือของโรงแรม
ในเครอืแมรอิอท กรุงเทพฯ  
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ว ีเรสซิเดนท ์จ ากดั 

• โรงแรมซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก (“โรงแรมซมัเมอรเ์ซ็ท”) ไดส้ง่มอบปฏิทินตัง้โต๊ะทีใ่ชแ้ลว้ ใหแ้ก่มลูนิธิ
ช่วยคนตำบอดแหง่ประเทศไทยในพระบรมรำชินปูถมัภ ์โดยทำงมลูนิธิจะน ำปฏิทินดงักลำ่วมำใชผ้ลติเป็นสือ่กำรเรยีนกำร
สอนส ำหรบันกัเรยีนตำบอดที่อยูท่ัง้ในกรุงเทพฯ และตำ่งจงัหวดัตอ่ไป นอกจำกนีย้งัไดบ้รจิำคหนำ้กำกผำ้จ ำนวน 111 ชิน้
ใหแ้ก่มลูนิธิช่วยคนตำบอดแหง่ประเทศไทยในพระบรมรำชินปูถมัภอ์ีกดว้ย 

• โรงแรมซมัเมอรเ์ซ็ท มอบถงุยงัชีพใหแ้ก่ประชำชนที่อำศยัอยูใ่นชมุชนแออดัคลองเตย 

• โรงแรมซมัเมอรเ์ซ็ท บริจำคขวดพลำสติกใชแ้ลว้จ ำนวน 2,600 ขวดใหแ้ก่วดัจำกแดง เพื่อน ำเขำ้สู่กำรรี
ไซเคิลเพื่อผลติจีวรพระ ซึง่จ ำนวนขวดที่บรจิำคสำมำรถผลติผำ้บงัสกุลุจีวรไดถ้ึง 65 ผืน 

• โรงแรมซมัเมอรเ์ซ็ท รว่มบรจิำคสิง่ของ และอปุกรณท์ี่ไมใ่ชแ้ลว้ใหแ้ก่มลูนิธิกระจกเงำ เพื่อน ำไปมอบใหแ้ก่ผู้
ที่ขำดแคลนในตำ่งจงัหวดัตอ่ไป 

• พนกังำนของโรงแรมซมัเมอรเ์ซ็ท รว่มท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชนต์อ่สงัคมโดยกำรช่วยท ำควำมสะอำดวดั
ธำตทุอง  
 
7.  การให้ความส าคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ มีควำมตัง้ใจที่จะพฒันำกำรรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้กิดควำมยั่งยืนมำกขึน้ จึงไดเ้ริ่มใหค้วำมส ำคญักบั
กำรจดัท ำรำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Report) ขึน้ เพื่อประกำศจุดยืนของบริษัทฯ และเพื่อใหเ้ป็นจุดเริ่มตน้ของ
กำรสรำ้งควำมยั่งยืนอยำ่งสมดลุใหก้บัผลลพัธเ์ชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
 

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

 
11.1 นโยบายด้านการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ  มีนโยบำยให้ทุกหน่วยงำนท ำงำนอย่ำงมีระบบ   มีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค ์และเปำ้หมำยของบรษัิทฯ มีกำรดแูลรกัษำและใชท้รพัยส์นิอยำ่งประหยดัและเหมำะสม มีระบบกำรควบคมุ
ภำยในรวมทัง้กำรประเมิน และบรหิำรควำมเสีย่งที่รดักมุตอ่เนื่องมีประสทิธิภำพ โดยเจำ้ของหนว่ยงำนจะตอ้งมีระบบกำร
ท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนที่ดีและมีกำรควบคมุภำยใน เพื่อป้องกนัเหตกุำรณอ์นัไม่พึงประสงคท์ี่อำจจะสรำ้งควำมเสียหำย
ใหก้บับริษัทฯ ได ้และพฒันำใหพ้นกังำนในหนว่ยงำนมีควำมรูส้กึรว่มในอนัที่จะปฏิบตัิงำนตำมวิธีปฏิบตัิงำนที่เหมำะสม  
รวมถึงระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และพรอ้มที่จะใหบ้รษัิทฯ ประเมินและตรวจสอบกำรท ำงำนไดต้ลอดเวลำ 

ส ำหรบักำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ นัน้  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้ห็นชอบใหว้่ำจำ้งส ำนกังำนสอบบญัชี
จำกภำยนอก เพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่เป็นผูต้รวจสอบภำยในของบริษัทฯ ไดแ้ก่  บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร ์ออดิท จ ำกัด ซึ่งมี
ควำมเป็นอิสระและมีควำมช ำนำญในกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีใหแ้ก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อปรบัปรุง
ระบบกำรท ำงำนใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึน้  ผูต้รวจสอบภำยในจะเขำ้มำตรวจสอบอยำ่งต่อเนื่องทกุๆ ไตรมำส โดยนำงสำว      
กำนติมำ คงสมยตุิ เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในกำรตรวจสอบภำยในของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
 

 โดยบรษัิทฯ มีแนวทำงในกำรปฏิบตัิในกำรควบคมุภำยใน ดงันี ้
1. ก ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูบ้ริหำรทุกระดับที่จะตอ้งดูแลและตรวจสอบระบบกำร

ท ำงำนภำยในหน่วยงำนของตนใหม้ีประสิทธิภำพ  และถูกตอ้งตำมระเบียบกำรปฏิบตัิงำน   โดยมีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่รดักุมสำมำรถตรวจสอบได้  ทุกหน่วยงำนจะตอ้งจัดท ำคู่มือก ำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนเป็นบรรทดัฐำน
ส ำหรบักำรด ำเนินกิจกำรในสว่นงำนที่อยู่ในควำมดแูลของตน  โดยถือปฏิบตัิตำมนโยบำยคณุภำพของบริษัทฯ นโยบำย
ส ำคญัและระเบียบปฏิบตัิอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

2.  แนวทำงกำรควบคมุภำยในที่มีกำรประเมิน  และบริหำรควบคมุควำมเสี่ยงเป็นแนวทำงที่จะช่วยใหแ้ต่ละ
หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในงำนที่ตนเองรบัผิดชอบ  และหำทำงควบคมุดว้ยกำรลดผลกระทบ หรือลดโอกำสที่
จะเกิดควำมเสี่ยงดงักลำ่ว โดยบริษัทฯ ตอ้งกำรใหพ้นกังำนทกุระดบัชัน้มีสว่นรว่มในกำรประเมินและควบคมุควำมเสีย่ง
โดยทั่วกนัเพื่อช่วยกนัปอ้งกนัควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้ 

 

3.  ผูต้รวจสอบภำยในจะเป็นผูส้นบัสนนุผูบ้ริหำรทกุหนว่ยงำน เพื่อจดัใหม้ีกำรควบคุมภำยใน ในทกุหน่วยงำน    
และ ด ำเนินกำรตรวจสอบเป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหแ้น่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิภำพ และมีกำรปฏิบตัิตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องสม ่ำเสมอ  ซึ่งจะน ำไปสู่กำรปรบัปรุงระบบงำนใหม้ี
ประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

 

4.  แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเนน้ไปในลกัษณะที่สรำ้งสรรค ์และปรบัปรุงระบบงำนใหด้ีขึน้ รำยงำนท่ี
ผูต้รวจสอบภำยในจัดท ำขึน้  ซึ่งฝ่ำยที่เป็นเจำ้ของระบบงำนมีควำมเห็นสอดคลอ้งดว้ยกันแลว้  จะน ำไปพิจำรณำใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหค้วำมเห็นชอบก่อนที่จะน ำไปปฏิบตัิต่อไป   หำกปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดที่
ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขใหม้ีประสิทธิภำพหรือรดักุมมำกยิ่งขึน้ ขอใหถื้อเป็นหนำ้ที่ของทกุหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งรีบด ำเนินกำร
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ปรบัปรุงแกไ้ขทนัที โดยบริษัทฯ จะถือว่ำหนำ้ที่ดงักลำ่วเป็นสว่นหนึ่งของงำนที่หน่วยงำนนัน้ๆ รบัผิดชอบและถือเป็นสว่น
หนึง่ในกำรประเมินผลงำนของบคุคลที่เก่ียวขอ้งดว้ย 
11.2  นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 

เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรบริษัท ไดป้ระกำศ “นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง” และ  “กฎบตัร
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง” ในเบือ้งตน้ใหม้ีคณะท ำงำนด ำเนินกำรจดัเตรียมแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง และใน
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหนำ้ที่ในกำร
วำงแผน จดัอนัดบัควำมเสีย่งของบรษัิทฯ จดัหำแนวทำงกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง และบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งของบรษัิทฯ 
และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบทกุ 6 เดือน 

 

บริษัทฯ  ใหค้วำมส ำคญักับกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตัง้แต่กำรคน้หำ ระบุ วิเครำะห ์ประเมินควำมเสี่ยง  กำร
จดักำรและควบคมุควำมเสีย่ง ตลอดจนติดตำมและรำยงำนผล โดยน ำแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมมำตรฐำน ISO 
31000 มำพฒันำกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  โดยอำ้งอิงแนวทำงปฏิบตัิดำ้นกำรควบคมุภำยในของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO  

 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิทฯ  มีดงันี ้
1. บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใตค้วำมเสี่ยง 6 ดำ้นคือ ดำ้นกำรลงทุน ดำ้นกำรเงิน ดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้น

กำรเมืองและนโยบำยภำครฐั  ดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและกฎหมำย  และดำ้นช่ือเสยีงภำพลกัษณ ์ดงันัน้บรษัิทฯ จึง
ตอ้งมีกำรจดักำรควำมเสี่ยงอยำ่งเป็นระบบและต่อเนื่อง ทัง้ในระดบัองคก์รและระดบัโครงกำร โดยใชม้ำตรฐำนเดียวกนั
ตำมที่บรษัิทฯ ก ำหนด 

 

2. ผูบ้ริหำรตอ้งสื่อสำรใหบ้คุลำกรในทกุฝ่ำยงำนทรำบถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงและ
ควำมเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบคุลำกรของบริษัทจะตอ้งสำมำรถแสดงสถำนะควำมเสี่ยงในงำนที่เก่ียวขอ้งไดแ้ละน ำไปใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจเพื่อบรหิำรจดักำรฝ่ำยงำน รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสมและแผนส ำรองฉกุเฉิน
เพื่อรบัมือกบัควำมเสีย่งนัน้ๆ 

 

3. ใหแ้ต่ละฝ่ำยงำนใชแ้ผนที่ควำมเสี่ยงและเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงตำมคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อ
ด ำเนินกำรคน้หำ ระบุปัจจัยเสี่ยง และรูปแบบของควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน  วิเครำะหป์ระเมินควำม
เสี่ยงที่คน้พบ ก ำหนดระดบัควำมเสี่ยงพรอ้มทัง้เกณฑท์ี่ยอมรบัได ้ ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ /มำตรกำร หรือแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงที่จะป้องกนั บรรเทำ หลีกเลี่ยงหรือ ควบคมุควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล  ตลอดจนก ำกบั ติดตำม ทบทวนและ
ประเมินผลกำรจดักำรกบัควำมเสีย่งเพื่อน ำไปปรบัปรุงกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหม้ีประสทิธิผลเพิ่มขึน้ตำมล ำดบั 

 

4. ใหผู้ร้บัผิดชอบแต่ละฝ่ำยงำนรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด
เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 

5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิรวมถึง
ก ำกบัควำมเสีย่งภำยในองคก์ร และเป็นผูส้รุปและรำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทต่อไป 
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โครงสร้างการบริหารความเสีย่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 

 
 
(1) คณะกรรมกำรบรษัิท มีหนำ้ที่รบัผิดชอบในภำพรวมของกำรก ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิทฯ 
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ที่สนบัสนนุคณะกรรมกำรบริษัทดว้ยกำรช่วยสอบทำนอย่ำงเป็นอิสระให้

มั่นใจวำ่ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งมีควำมเหมำะสมและมีประสทิธิผล 
(3) คณะกรรมกำรบริหำร มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในกำรทบทวน ก ำกบัดแูลและติดตำมสถำนะควำมเสี่ยงที่

ส  ำคญัของธุรกิจ และระบบควบคมุภำยในของบรษัิทฯ 
(4) ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ก ำกบัดแูลใหก้ระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไดร้บักำรปฏิบตัิทั่วทัง้องคก์รอย่ำงตอ่เนื่อง  สรำ้งควำมมั่นใจวำ่มีแผนจดักำร
ควำมเสีย่งที่เหมำะสม  

(5) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบครอบคลมุในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
(5.1) ก ำหนดนโยบำย เปำ้หมำยและกลยทุธก์ำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
(5.2) พฒันำระบบกำรจดักำรควำมเสี่ยงทัง้องคก์รใหม้ีประสิทธิภำพและผลกัดนัใหเ้กิดควำมรว่มมือใน

กำรบรหิำรควำมเสีย่งทกุระดบัอยำ่งตอ่เนื่อง 
(5.3) ติดตำมและสอบทำนควำมเสีย่งของหนว่ยงำนตำ่งๆ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะและแนวทำงกำรแกไ้ข 
(5.4) ก ำกบัดแูลควำมมีประสทิธิผลของกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
(5.5) รำยงำนควำมเสี่ยงและผลกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทตำมวำระ

ที่ก ำหนด 
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ผลลัพธท์ีค่าดหวงัจากการบริหารความเสี่ยง 
(1) สรำ้งควำมตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในเชิงรุก โดยระบุ ประเมิน และจัดกำรกับ

ควำมเสีย่งอยำ่งจรงิจงัและทั่วถึงทัง้องคก์ร  
(2) เพิ่มช่องทำงในกำรระบโุอกำสที่อำจน ำไปสูก่ำรเติบโตของกิจกำร และมีควำมพรอ้มส ำหรบัภยัคกุคำมที่จะ

เป็นอปุสรรคในกำรด ำเนินงำน 
(3) มีกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งที่ไดม้ำตรฐำนตำมคำ่นิยมสำกล 
(4) เพิ่มโอกำสและควำมเป็นไปไดท้ี่จะมีผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลเุป้ำหมำย  อนัจะน ำมำซึ่งควำมมั่นใจและ

ควำมไวว้ำงใจของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีตอ่กิจกำร 
(5) สำมำรถน ำขอ้มลูควำมเสีย่งไปประกอบกำรวำงแผนและกำรตดัสนิใจเชิงกลยทุธ ์
(6) ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธม์ีควำมชดัเจน และคำดกำรณล์ว่งหนำ้ไดม้ำกขึน้ 
(7) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรบรหิำรอบุตัิกำรณไ์ดด้ีขึน้ 
(8) เพิ่มกำรเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณใ์นกำรจดักำรกบัควำมเสีย่ง 

 
การทบทวนนโยบาย 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะตอ้งทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งและคูม่ือเอกสำรตำ่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง

อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ แลว้รำยงำนควำมเหมำะสมและประสิทธิผลของกำรน ำไปใชง้ำนเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง  
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12. รายการระหว่างกัน 
 
12.1  เปิดเผยรายการระหว่างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยง้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ไมม่ีรำยกำรระหวำ่งบคุคลอื่นที่อำจมคีวำมขดัแยง้กบับรษัิทฯ  มเีพียงรำยกำรระหวำ่ง
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยทีเ่ป็นปกติธุรกิจ ซึง่ไดม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินประจ ำปี 2563  แลว้  
 
12.2   ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกนั 
 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษัทย่อยนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเห็นว่ำ มีควำมสมเหตุสมผล
และเป็นรำยกำรปกติของธุรกิจที่มีเง่ือนไขกำรคำ้ทั่วไป  โดยมีรำคำและมีเง่ือนไขที่เป็นธรรม 

 

12.3   นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
 
 เพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยโดยเท่ำเทียมกัน  รวมถึงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี     
บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท ำ “นโยบำยกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั” ขึน้ และประกำศไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร โดยยึด
หลกักำรดงันี ้

• เป็นรำยกำรท่ีผำ่นขัน้ตอนกำรอนมุตัิที่โปรง่ใสโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำร ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และ
ซื่อสตัยส์จุรติ โดยผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีไมไ่ดม้ีสว่นรว่มในกำรตดัสนิใจ 

• เป็นรำยกำรท่ีด ำเนินกำรโดยค ำนงึถึงผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 
• มีระบบกำรตดิตำมและตรวจสอบท่ีท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่กำรท ำรำยกำรเป็นไปตำมขัน้ตอนท่ีถกูตอ้ง 

 

กรณีที่รำยกำรระหวำ่งกนัของบรษัิทฯ เกิดขึน้กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์บรษัิทฯ จะน ำเสนอ
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้บรษัิทฯ จะจดัใหม้ีผูเ้ช่ียวชำญ
อิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ใหค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว ทัง้นีก้ำรอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท กฎหมำยวำ่
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

หำกเกิดรำยกำรระหวำ่งกนั บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรใหม้ีกำรอนมุตัิใหท้  ำรำยกำรดงักลำ่ว โดยบคุคลที่มีสว่นไดเ้สยี
หรืออำจขดัแยง้จะตอ้งไม่มีสว่นในกำรพิจำรณำอนมุตัิ  ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจำรณำ และใหค้วำมเห็น
ต่อกำรท ำรำยกำรดงักลำ่วทกุครัง้ ซึ่งขัน้ตอนกำรอนมุตัิกำรใหค้วำมเห็นชอบในกำรใหท้ ำรำยกำรดงักลำ่วจะด ำเนินกำร
ตำมขัน้ตอนของขอ้ก ำหนดหรอื ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ขอ้ก ำหนดเรื่องรำยกำรที่เก่ียวโยงของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนระเบียบ
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งอยำ่งเครง่ครดั โดยกำรก ำหนดรำคำ ค่ำตอบแทน หรือค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับรำยกำรระหวำ่งกนั
บริษัทจะก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกรำคำตลำด ตลอดจนมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชี
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อนุญำตแห่งประเทศไทย รวมทัง้พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และค ำนึงถึงประโยชนข์องบริษัท ฯ เป็น
ส ำคญั และจะเปิดเผยรำยละเอียดในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินของบรษัิทฯ และรำยงำนประจ ำปีของบรษัิทฯ 

 

12.4    รายละเอียดการถอืหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด  
 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 

ณ วันที ่10 กรกฎาคม 2563 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 

25 กุมภาพันธ ์2564 
  จ านวนหุน้สามัญ ร้อยละ จ านวนหุน้สามัญ ร้อยละ 

1 นำยแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยำกร - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
2 นำยจอหน์ ลี โกะชนุ - -   
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ     
3 นำยญำณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย ์ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
4 ดร.สำธิต วิทยำกร 821,728,800 23.73 821,728,800 23.73 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
5 นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค 10,000,000 0.29 7,000,000 0.20 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 

6 นำงสำวอรญัญำ เฉลิมพรวโรดม - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
7 ดร.จฑุำมำส อิงโพธ์ิชยั - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
8 นำงสำวธนธรณ ์วิทยำกร 22,985,100 0.66 22,985,100 0.66 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
9 นำงสำวปรยีำพร อภิวำทนว์ิทยะ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 

10 นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 

11 นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร  1,917,852,143 55.39 1,917,852,143 55.39 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
12 นำงอจัฉรำ รตันพนัธุศ์รี 10,120,000 0.295 9,920,000 0.286 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 2,136,100 0.06 1,051,100 0.03 
13 นำยกิตติชยั อรุุวรรณกลุ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
14 นำยศภุวสั พงษศ์ิรพิำนิช - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
15 นำงเสมอแข สทัธำพงศ ์ 100,000 0.003 100,000 0.003 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
16 นำงสำวถิรนนัท ์ แสงพึง่ธรรม 474,200 0.01 474,200 0.01 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 100,000 0.002 50,000 0.001 
17 นำงสกุนิษฐ์ มหำนกุลู - - - - 
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 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
ณ วันที ่10 กรกฎาคม 2563 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
25 กุมภาพันธ ์2564 

  จ านวนหุน้สามัญ ร้อยละ จ านวนหุน้สามัญ ร้อยละ 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
18 นำยธำนี มณีมตุร ์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
19 นำงสำวณภทัรพ์ร รอดชะ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
20 นำงสำวจนัทรเ์พ็ญ จงจีรงัทรพัย ์ 98,000 0.003 98,000 0.003 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
21 นำยนฤพล พนัธุศ์ภุมงคล 21,000 0.001 21,000 0.001 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
22 นำยโชติ นิสงู - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
23 นำยแพทยอ์ธิวฒัน ์นอ้ยประสิทธ์ิ 2,548,000 0.07 2,575,000 0.07 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
24 นำยแพทยป์วิชญ ์วิรชัศลิป์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
25 นำงพิมพญ์ดำ  บญุเต็ม - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
26 นำงพิมญดำ เรอืนอนกุลู - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
27 นำงสำวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล 29,600 0.0009 9,600 0.0003 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
28 นำยภวุเมศฐ์ อคัรนิธิอนนต ์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
29 นำยลือฤทธ์ิ เจนพิทกัษช์ำต ิ - - 1,600 0.00 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
30 นำยแพทยว์รญัญ ์เทียนสง่ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
31 นำงสำวอติยำ อำวชันำกำร 151,700 0.004 158,200 0.005 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 220,000 0.006 220,000 0.006 
32 นำงสำวบษุกร แกว้บญุธรรม 28,300 0.0008 36,300 0.001 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
33 นำยบญุชนะ เพชรพลอยงำม - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
34 นำงสำวฐิติชญำน ์สมดลุยำวำทย ์ - - 6,100 0.00 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
35 นำงสำวสดุำมำศ บญุวรรณ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
36 นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษพ์งศ ์ - - - - 
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 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
ณ วันที ่10 กรกฎาคม 2563 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
25 กุมภาพันธ ์2564 

  จ านวนหุน้สามัญ ร้อยละ จ านวนหุน้สามัญ ร้อยละ 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
37 นำงสำววรรณศิร ิน่ิมพิทกัษพ์งศ ์ 3,009,800 0.09 3,012,800 0.09 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
38 นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต ์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
39 นำยวรทศัน ์ปำลกะวงศ ์ณ อยธุยำ 150,000 0.004 - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
40 นำยฐิสรนิ ตรรกเมธำ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
41 นำงกญัจนนิ์ตำ ตัง้ศรวีงศ ์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
 

หมำยเหต ุ :  จ  ำนวนหุน้ที่ถือโดยนำงสำวสำธิตำ วทิยำกร นบัรวมหุน้ที่ถือโดย Peak Developments Holding Co., Ltd.  เน่ืองจำกนำงสำว     
สำธิตำเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ Peak Developments Holding Co., Ltd. โดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 55.39   
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ส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13 ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

 
13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 รายงานการสอบบัญช ี
 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ส  ำหรบังบกำรเงินปี 2561-2563  ซึ่งตรวจสอบโดย นำยชำญชยั 
ชัยประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตและไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์เลขที่ 3760 จำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไข  โดยมี
ควำมเห็นวำ่งบกำรเงินรวมของบรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (บรษัิท) และบรษัิทยอ่ย (กลุม่กิจกำร) และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุม่กิจกำรของบริษัท และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ได้จัดท ำขึน้โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน  และงบกำรเงินนีไ้ดผ้่ำนกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งและไดร้บักำรรบัรอง
จำกคณะกรรมกำรบรษัิทแลว้ 
  



     บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                        แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

สว่นท่ี 3 หนำ้ 109 
 

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย ์             
สินทรพัยห์มนุเวียน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 176,319 1.14 395,865 2.71 449,319 3.14 20,859 0.16 53,080 0.41 91,810 0.81 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ย
มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 

34,007 0.22 - - - - 18,000 0.14 - - - - 

เงินฝำกประจ ำระยะสัน้ 1,388 0.01 - - - - - - - - - - 
เงินลงทนุระยะสัน้ - - 525,827 3.60 6,064 0.04 - - 484,568 3.72 3,930 0.03 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีขอ้จ  ำกดั 
ในกำรเบิกใชห้มนุเวียน 

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

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ 342,837 2.22 233,450 1.60 267,617 1.87 49,513 0.39 48,066 0.37 43,687 0.38 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงินสว่น
ที่ครบก ำหนดในหนึ่งปี – สทุธิ 

- - - - - - 1,670 0.01 1,611 0.01 - - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทยอ่ย - - -  - - 10 0.00 1,355,989 10.42 520,836 4.57 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรอ่ืน - - 39,044 0.27 - - - - 39,044 0.30 - - 
สินคำ้คงเหลือ-สทุธิ 71,903 0.47 59,120 0.40 49,572 0.35 6,013 0.05 5,059 0.04 5,891 0.05 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 18,604 0.12 54,495 0.37 96,599 0.67 4,281 0.03 12,505 0.10 9,016 0.08 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 650,058 4.22 1,312,801 8.98 874,616 6.11 105,346 0.83 2,004,922 15.40 680,169 5.97 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน             
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หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีขอ้จ  ำกดัใน
กำรเบิก 

2,803 0.02 2,800 0.02 12,166 0.08 - - - - - - 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเชำ่-สทุธิ - - - - - - 5,074 0.04 6,744 0.05 - - 
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 300 0.00 411 0.00 - - - - - - - - 
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - - - - - 7,976,853 62.84 7,963,253 61.17 8,013,254 70.34 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ย
มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 

330 0.00 - - - - 330 0.00 - - - - 

เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน - - 330 0.00 330 0.00 - - 330 0.00 330 0.00 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่บรษัิทยอ่ย - - - - - - 2,629,296 20.71 - - - - 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ – สทุธิ 1,155,055 7.49 1,576,376 10.78 2,719,903 19.00 - - - - - - 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์– สทุธิ 10,987,585 71.28 9,896,170 67.69 8,942,750 62.46 1,848,742 14.57 3,033,819 23.31 2,679,825 23.52 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน – สทุธิ 286,875 1.86 93,977 0.64 69,632 0.49 2,922 0.02 4,631 0.04 3,677 0.03 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้– สทุธิ 425,305 2.76 - - - - 116,668 0.92     
สิทธิกำรเชำ่ - - 26,513 0.18 25,222 0.18 - - - - - - 
คำ่ควำมนิยม 1,823,978 11.83 1,657,153 11.33 1,648,636 11.51 - - - - - - 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 11,524 0.07 23,278 0.16 4,604 0.03 - - - - - - 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 71,298 0.46 30,236 0.21 20,222 0.14 7,723 0.06 3,534 0.03 14,492 0.13 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 14,765,053 95.78 13,307,244 91.02 13,443,465 93.89 12,587,608 99.17 11,012,311 84.60 10,711,578 94.03 
รวมสินทรัพย ์ 15,415,111 100.00 14,620,045 100.00 14,318,081 100.00 12,692,954 100.00 13,017,233 100.00 11,391,747 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ             
หนีสิ้นหมุนเวียน             
เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน - - - - 7,415 0.05 - - - - - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน - - 50,011 0.34 1,030,400 7.20 - - - - 1,000,400 8.78 
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หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 921,420 5.98 485,985 3.32 463,546 3.24 100,270 0.79 91,470 0.70 98,774 0.87 
เงินรบัลว่งหนำ้จำกลกูคำ้สว่นท่ีหมนุเวียน 32,882 0.23 36,797 0.25 24,502 0.17 1,846 0.01 10,560 0.08 6,076 0.05 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้ง 298,258 1.93 348,416 2.38 461,891 3.23 482,382 3.80 1,886,111 14.49 614,851 5.40 
สว่นของหนิส้ินตำมสญัญำเชำ่ที่ครบ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

68,709 0.45 64,812 0.44 26,437 0.18 29,294 0.23 27,249 0.21 9,280 0.08 

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

273,323 1.77 260,325 1.78 184,000 1.29 181,467 1.43 95,611 0.73 32,818 0.29 

สว่นของตั๋วสญัญำใชเ้งินระยะยำวจำก
บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

120,973 0.78 539,338 3.69 530,404 3.70 120,973 0.95 539,338 4.14 530,404 4.66 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย 9,474 0.06 15,458 0.11 18,944 0.13 720 0.01 - - - - 
เงินมดัจ ำรบัจำกลกูคำ้ที่หมนุเวียน 29,444 0.19 24,638 0.17 30,674 0.21 - - 7,187 0.06 9,203 0.08 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 92,596 0.60 92,631 0.63 75,224 0.53 18,132 0.14 6,446 0.05 5,830 0.05 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,849,079 12.00 1,918,411 13.12 2,853,437 19.93 935,084 7.37 2,663,972 20.46 2,307,636 20.26 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน             
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ 224,059 1.45 204,918 1.40 74,640 0.52 82,104 0.65 90,692 0.70 31,522 0.28 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 3,406,617 22.10 2,267,471 15.51 2,063,843 14.41 2,170,080 17.10 1,457,763 11.20 915,502 8.04 
เงินกูร้ะยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้ง - - - - - - 300,000 2.36 - - - - 
เงินรบัลว่งหนำ้จำกลกูคำ้ - - - - 3,320 0.02 - - - - - - 
เงินมดัจ ำรบัจำกลกูคำ้ 19,070 0.12 24,479 0.17 19,193 0.13 - - - - - - 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 382,868 2.48 333,880 2.28 333,153 2.33 158,365 1.25 164,789 1.27 170,322 1.50 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 144,586 0.94 117,847 0.81 85,163 0.59 21,079 0.17 18,535 0.14 15,152 0.13 
เจำ้หนีค้ำ่ซือ้กิจกำรโรงพยำบำล 46,675 0.30 - - - - - - - - - - 
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หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 17,240 0.11 41,812 0.29 43,713 0.31 7,295 0.06 17,437 0.13 3,446 0.03 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,241,115 27.51 2,990,407 20.45 2,623,025 18.32 2,739,922 21.59 1,749,216 13.44 1,135,945 9.97 

รวมหนี้สิน 6,090,194 39.51 4,908,818 33.58 5,476,462 38.25 3,675,006 28.95 4,413,189 33.90 3,443,581 30.23 
ส่วนของเจ้าของ             
ทนุที่ออกและช ำระแลว้ 3,462,337 22.46 3,462,337 23.68 3,240,088 22.63 3,462,337 27.28 3,462,337 26.60 3,240,088 28.44 
สว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 5,163,517 33.50 5,163,517 35.32 4,476,767 31.27 5,163,517 40.68 5,163,517 39.67 4,476,767 39.30 
ก ำไรสะสม             
ส ำรองตำมกฎหมำย 61,736 0.40 44,200 0.30 44,200 0.31 61,736 0.49 44,200 0.34 44,200 0.39 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (1,155,337) (7.49) (626,349) (4.28)  (447,623) (3.13) 330,358 2.60 (66,010) (0.51) 187,112 1.64 
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจำ้ของ 764,873 4.96 766,023 5.24 764,130 5.34 - - - - - - 
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 8,297,126 53.83 8,809,728 60.26 8,077,561 56.42 9,017,948 71.05 8,604,044 66.10 7,948,166 69.77 
สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 1,027,791 6.67 901,499 6.17 764,058 5.34 - - - - - - 
รวมส่วนของเจ้าของ 9,324,917 60.50 9,711,227 66.42 8,841,619 61.75 9,017,948 71.05 8,604,044 66.10 7,948,166 69.77 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 15,415,111 100.00 14,620,045 100.00 14,318,081 100.00 12,692,954 100.00 13,017,233 100.00 11,391,747 100.00 
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บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

 
2561 2563 2562 

 
2561 

 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,290,329 86.40 2,296,171 79.97 2,084,631 78.40 184,675 52.38 227,379 44.05 206,947 41.91 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร 360,377 13.60 575,270 20.03 574,240 21.60 167,890 47.62 288,754 55.95 286,784 58.09 

ตน้ทนุจำกกิจกำรโรงพยำบำล (2,025,166) (76.40) (1,879,283) (65.45) (1,577,358) (59.32) (261,760) (74.24) (251,700) (48.77) (172,493) (34.94) 
ตน้ทนุขำยและใหบ้รกิำร (307,009) (11.58) (353,286) (12.30) (376,029) (14.14) (118,739) (33.68) (137,816) (26.70) (162,004) (32.81) 
ก ำไร(ขำดทนุ)ขัน้ตน้ 318,531 12.02 638,872 22.25 705,484 26.53 (27,934) (7.92) 126,617 24.53 159,234 32.25 
รำยไดอ่ื้น 59,685 2.25 46,890 1.63 51,145 1.92 94,047 26.68 30,703 5.95 23,846 4.83 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสว่นงำน - - - - - - 704,703 199.98 - - - - 
ก ำไรจำกกำรตอ่รองรำคำซือ้กิจกำร
โรงพยำบำล 

30,696 1.16 - - 82,544 3.10 - - - - 82,544 16.72 

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรจ ำหนำ่ยบรษัิท
ยอ่ย 

17,079 0.64 240,375 8.37 - - - - (45,000) (8.72) - - 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย (56,160) (2.12) (66,870) (2.33) (60,303) (2.27) (13,377) (3.79) (20,485) (3.97) (18,370) (3.72) 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (714,666) (26.96) (842,341) (29.34) (725,419) (27.28) (207,623) (58.89) (250,915) (48.61) (212,042) (42.95) 
คำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืน (15,780) (0.60) (16,965) (0.59) (16,579) (0.62) - - - - - - 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (132,591) (5.00) (153,190) (5.33) (126,109) (4.74) (115,066) (32.64) (100,982) (19.57) (74,702) (15.13) 
สว่นแบง่ก ำไร(ขำดทนุ) ในบรษัิทรว่ม (111) (0.00) 161 0.01 - - - - - - - - 
ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได ้ (493,318) (18.61) (153,069) (5.33) (89,237) (3.36) 434,751 123.31 (260,061) (50.39) (39,488) (8.00) 
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หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

 
2561 2563 2562 

 
2561 

 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

(คำ่ใชจ้ำ่ย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้ (44,174) (1.67) (2,434) (0.08) (31,211) (1.17) (18,019) (5.11) 5,814 1.13 4,253 0.86 
ก าไร (ขาดทุน)ส าหรับปีจากการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง  

(537,493) (20.28) (155,503) (5.42) (120,448) (4.53) 416,732 118.20 (254,247) (49.26) (35,235) (7.14) 

ก ำไร (ขำดทนุ)ส  ำหรบัปีจำกกำร
ด ำเนินงำนที่ยกเลิก 

- - (31,439) (1.09) (32,195) (1.21) - - - - - - 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (537,493) (20.28) (186,942) (6.51) (152,642) (5.74) 416,732 118.20 (254,247) (49.26) (35,235) (7.14) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน             
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั
ผลประโยชนพ์นกังำน 

293 0.01 4,155 0.14 4,702 0.18 (3,535) (1.00) 1,406 0.27 2,277 0.46 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของกำรวดั
มลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังำน 

(59) (0.00) (831) (0.03) (940) (0.04) 707 0.20 (281) (0.05) (455) (0.09) 

รวมรำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไป
ยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 

234 0.01 3,324 0.12 3,761 0.14 (2,828) (0.80) 1,125 0.22 1,822 0.37 

ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี – 
สุทธิจากภาษี 

234 0.01 3,324 0.12 3,761 0.14 (2,828) (0.80) 1,125 0.22 1,822 0.37 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (537,258) (20.27) (183,618)  (6.39) (148,882) (5.60) 413,904 117.40 (253,122) (49.04) (33,413) (6.77) 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)             
สว่นท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของบรษัิทใหญ่ (511,686) (19.30) (181,717) (6.33) (173,397) (6.52)  416,732 118.20 (254,247)  (49.26) (35,235) (7.14) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุ 

(25,806) (0.97) (5,225) (0.18) 20,754 0.78 - - - - - - 

 (537,493) (20.28) (186,942) (6.51) (152,643) (5.74) 416,732 118.20 (254,247)  (49.26) (35,235) (7.14) 
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หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

 
2561 2563 2562 

 
2561 

 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม             
สว่นท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของบรษัิทใหญ่ (511,452) (19.29) (178,726) (6.22) (168,727) (6.35) 413,904 117.40 (253,122) (49.04) (33,413) (6.77) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุ 

(25,806) (0.97) (4,892) (0.17) 19,845 0.75 - - - - - - 

 (537,258) (20.28) (183,618) (6.39) (148,882) (5.60) 413,904 117.40 (253,122) (49.04) (33,413) (6.77) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน(บาท) (0.148) (0.056)  (0.054)  0.12 (0.078)  (0.011) 
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บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
สรุปงบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (158,153) 193,019 15,459 (308,586) (79,702) (112,893) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทนุ (1,119,975) (400,965) (2,001,298) 994,316 (1,708,802) (2,412,100) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 1,058,582 161,906 2,057,270 (717,951) 1,749,774 2,545,065 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) สทุธิ 

(219,546) (46,040) 71,431 (32,221) (38,730) 20,072 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้ปี 395,865 441,905 370,474 53,080 91,810 71,738 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
ปลายปี 

176,319 395,865 441,905 20,859 53,080 91,810 

 

13.1.3 ตารางแสดงอัตราสว่นทางการเงนิที่ส าคัญ 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ หน่วย  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2561 2563 2562 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)        
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง  เทำ่ 0.35 0.68 0.31 0.11 0.75 0.29 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ เทำ่ 0.30 0.60 0.25 0.09 0.22  0.06 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย ์(Activity Ratio) 

 
          

อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ เทำ่ 12.44 17.76 21.46 8.45 14.97 25.58 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 29 21  17 43 24  14 
อตัรำสว่นหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เทำ่ 0.26 0.34 0.35 0.18 0.19 0.30 
อตัรำหมนุเวียนของเจำ้หนีก้ำรคำ้ เทำ่ 15.45 16.60 12.83 15.90 15.00 16.89 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย วนั 24 22 28 23 24 22 
วงจรเงินสด วนั 16 7  (2) 26 5  (4) 
อตัรำหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ เทำ่ 35.60 41.08 40.75 68.73 71.14 107.92 
ระยะเวลำกำรขำยสนิคำ้เฉลี่ย วนั 10 9 9 5 5 3 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการ
ท าก าไร (Profitability Ratio) 

       

อตัรำก ำไรขัน้ตน้  รอ้ยละ 12.02 22.25 26.53 (7.92) 24.53 32.25 
อตัรำก ำไรสทุธิ รอ้ยละ  (18.55) (5.75) (6.21) 93.31  (46.49) (5.87) 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ (5.98) (2.15) (2.12) 4.73 (3.07) (0.44) 
อตัรำผลตอบแทนสนิทรพัย ์ รอ้ยละ (3.58) (1.29) (1.11) 3.24 (2.08) (0.34) 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 
(Financial Policy Ratio) 

       

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้  เทำ่ 0.73 0.56 0.68 0.41 0.51 0.43 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เทำ่ 0.42 2.61 1.90 (1.01) 0.06 (0.74) 
ข้อมูลต่อหุ้น        
ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน บำท (0.148) (0.056) (0.054) 0.120 (0.078) (0.011) 
มลูคำ่ตำมบญัชตีอ่หุน้ บำท 2.40 2.54 2.49 2.60 2.49 2.45 
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14 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

เหตุการณส์ าคัญที่เกิดขึน้ระหว่างปี 2563 
 

 เมื่อวนัที่ 2 มีนำคม 2563 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ทำงออ้ม (บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ชุมพร จ ำกดั) ได้
เขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรทัง้หมดของที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใตช่ื้อ “โรงพยำบำลวิรชัศิลป์” ซึ่งตัง้อยู่ใน
จงัหวดัชมุพร เพื่อขยำยเครือขำ่ยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุม่กิจกำรใหค้รอบคลมุภมูิภำคตำ่งๆ ในประเทศ
ไทยมำกขึน้ โดยเฉพำะบริเวณภำคใตข้องประเทศไทย อนัจะเป็นกำรช่วยเสริมสรำ้งกำรเติบโตและเพิ่มศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันรวมทั้งเป็นแสวงหำรำยได้ของกล่มุบริษัทฯ ต่อไปในอนำคต  โดยบริษัทย่อยได้ช ำระ
ค่ำตอบแทนในกำรโอนกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 512.2 ลำ้นบำท จำกรำยกำรดงักลำ่วท ำให้บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
เกิดขึน้จ ำนวน 298.3 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยค่ำควำมนิยมจ ำนวน 166.8 ลำ้นบำท เครื่องหมำยกำรคำ้ 101.5 ลำ้นบำท 
และควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ 30.0 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม  
 

 เมื่อวนัที่ 18 มีนำคม 2563  บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ยแห่งใหมภ่ำยใตช่ื้อบรษัิท พริน้ซิเพิล เอ็นเคจี จ ำกดั เพื่อ
ด ำเนินกำรลงทนุในธุรกิจดแูลผูส้งูอำย ุโดยกำรรว่มทนุดงักลำ่วมีบริษัทฯ ถือหุน้ 51% ในขณะที่บริษัท นิฮอน เคเอ (ไทย
แลนด)์ จ ำกัด จำกประเทศญ่ีปุ่ นถือหุน้ 49% ซึ่งรูปแบบกำรดูแลผูสู้งอำยุจะเนน้กำรดูแลแนวควำมคิด Self-reliance 
พฒันำใหผู้ส้งูอำยกุลบัมำแข็งแรงและกลบัไปใชชี้วิตพืน้ฐำนประจ ำวนั (ADL - Activities of Daily Living) กบัครอบครวั
ได ้และตอ้งกำรที่จะดูแลผูส้งูอำยุในรูปแบบกำรฟ้ืนฟูดูแลช่วยเหลือใหผู้ส้งูอำยมุีร่ำงกำยและจิตใจที่เขม้แข็ง สำมำรถ
พึง่พำตนเองใหไ้ดม้ำกที่สดุ  

ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 10 สิงหำคม 2563 มีมติอนมุตัิให ้บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป๊    
โฮลดิง้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ ำหน่ำยสินทรพัยค์ืนใหแ้ก่ นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยง
กนัของบรษัิท ซึง่เป็นไปตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ ลงวนัท่ี 8 สงิหำคม 2559 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

1. หุน้สำมญัทัง้หมดที่ถือครองใน บรษัิท วี 33 จ ำกดั และ บรษัิท อดุร บิสสเินส ดีสทรคิท ์จ ำกดั  ซึง่เป็นบรษัิท
ย่อยที่ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกัด ถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 โดยรำคำขำยมีมูลค่ำสงูกว่ำ
มลูคำ่ยตุิธรรมของบรษัิทยอ่ยทัง้ 2 บรษัิท  

2. ท่ีดินเปลำ่ในจงัหวดัอำ่งทอง และจงัหวดัสระบรุ ีซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ บรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ ำกดั 
โดยรำคำขำยมีมลูคำ่สงูกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรพัย ์            

ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 10 สงิหำคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิกำร
จดัตัง้บริษัท วีเอ็มอีเอ จ ำกดั ดว้ยทนุจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 100,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
10 บำท โดย บรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ ำกดั ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 บรษัิทยอ่ยดงักลำ่วไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้
บริษัทกับกระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที่ 20 สิงหำคม 2563 และไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 
200,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท โดยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัท่ี 28 ตลุำคม 2563
บรษัิทยอ่ยนีไ้ดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อรองรบักำรโอนกิจกำรบำงสว่นของโครงกำรแมรอิอท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำรท์เมน้ท ์สำทร วิสตำ้ 
– กรุงเทพฯ  จำก บรษัิทฯ  ตำมมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้สำมญั เมื่อวนัท่ี 10 สงิหำคม 2563 

 เมื่อวนัที่ 29 ธันวำคม 2563 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ทำงออ้ม (บริษัท วีเอ็มอีเอ จ ำกดั) ไดเ้ขำ้ซือ้และรบัโอน
กิจกำรบำงสว่นของธุรกิจใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัยภ์ำยใตช่ื้อ “โครงกำรแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำรท์เมน้ท ์สำทร วิสตำ้ – 
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กรุงเทพฯ” จำกบริษัทฯ เพื่อเป็นกำรปรบัโครงสรำ้งกิจกำรใหบ้รรลตุำมแผนกลยทุธข์องบริษัทฯ ในกำรบริหำรกำรด ำเนิน
ธุรกิจแตล่ะประเภทใหช้ดัเจน และเพื่อสรำ้งธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง และเพิ่มโอกำสในกำรขยำยธุรกิจ  โดย
บริษัทย่อยไดช้ ำระค่ำตอบแทนในกำรโอนกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 1,966.0 ลำ้นบำท จำกรำยกำรดงักลำ่วท ำใหบ้ริษัทฯ มี
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสว่นงำนเกิดขึน้ 704.7 บำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เนื่องจำกรำยกำรนีเ้ป็นรำยกำรระหวำ่งกนั 
จึงท ำใหไ้มก่ระทบกบัผลกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงินรวม 
 

 เมื่อวนัที่ 1 กันยำยน 2563 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ทำงออ้ม (บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อุบลรำชธำนี 
จ ำกัด) ไดเ้ขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรทัง้หมดของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใตช่ื้อ “โรงพยำบำลสรรพสิทธ์ิอินเตอร”์ ซึ่ง
ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอบุลรำชธำนี เพื่อขยำยเครอืขำ่ยใหค้รอบคลมุภมูิภำคตำ่งๆ ในประเทศไทยมำกขึน้ โดยเฉพำะบรเิวณภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อันจะเป็นกำรช่วยเสริมสรำ้งกำรเติบโตและเพิ่มศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนั รวมทัง้เป็นกำรแสวงหำรำยไดข้องกลุม่บรษัิทฯ ตอ่ไปในอนำคต โดยบรษัิทยอ่ยไดช้ ำระคำ่ตอบแทนในกำรโอน
กิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 494.3 ล้ำนบำท จำกรำยกำรดังกล่ำวท ำให้บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซือ้กิจกำร
โรงพยำบำลจ ำนวน 30.7 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม  
  
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ ์และการเลอืกตัดสนิใจทางธุรกิจ 

 

ตัง้แต่ตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กิดกำรแพร่ระบำดของ Covid-19  ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลทำงลบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุม่กิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

จำกกำรระบำดของ Covid-19 ที่เกิดขึน้ในหลำยพืน้ที่ทั่วโลกและในประเทศไทย  ยงัผลใหเ้กิดกำรควบคมุและ
จ ำกัดกำรเดินทำงโดยรฐับำลประเทศต่ำงๆ  รวมทัง้ก่อใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงในวิถีกำรด ำเนินชีวิตและกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ ซึ่งสง่ผลใหผ้ลประกอบกำรของกลุม่โรงแรมลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั  โดยรำยไดล้ดลง 207.5 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 47.2 จำกปีพ.ศ. 2562 จำกกำรที่กลุม่ลกูคำ้ต่ำงประเทศไม่สำมำรถเดินทำงมำไดใ้นช่วงของกำรระบำด และ
จำกกำรที่กลุม่ลกูคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศลดกำรเดินทำงลงในปัจจุบนั กลุม่กิจกำรจึงไดม้ีกำรจดัโปรโมชั่น เช่น กำรลด
รำคำหอ้งพกัรวมทัง้กำรจดัแคมเปญตำ่งๆ เพื่อดึงดดูลกูคำ้ใหม้ำกขึน้ อีกทัง้มำตรกำรกำรปอ้งกนักำรระบำด Covid-19 ที่
เกิดขึน้ในหลำยพืน้ที่ ที่มีกำรควบคุมและจ ำกัดกำรเดินทำง ส ำหรบัธุรกิจโรงพยำบำล  สถำนกำรณ ์COVID-19 ส่งผล
กระทบในสว่นของควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรที่มีมีผูใ้ชบ้รกิำรลดลงเนื่องจำก 1) ผูร้บับริกำรมีควำมกลวักำรแพรก่ระจำยของ
เชือ้ COVID-19 ในโรงพยำบำลสง่ผลใหม้ำใชบ้ริกำรเฉพำะที่จ ำเป็น 2) กำรดแูลตนเองโดยกำรสวมหนำ้กำกอนำมยั และ
มำตรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคมมีผลท ำใหก้ำรเจ็บป่วยระบบทำงเดินหำยใจและระบบทำงเดินอำหำรลดลงอย่ำงเห็นได้
ชดั 3) กำรปิดโรงเรียนและเรียนออนไลนท์ ำใหโ้รคติดตอ่ที่เกิดกบัเด็กลดลง ท ำใหจ้ ำนวนคนไขเ้ด็กของโรงพยำบำลลดลง   
สง่ผลใหย้อดรำยไดข้องธุรกิจโรงพยำบำลที่ด  ำเนินงำนอยูเ่ดิมลดลงจ ำนวน 278.8 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.1 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน นอกจำกนีย้งัส่งผลกระทบในส่วนของตน้ทุนสินคำ้ PPE เพิ่มขึน้มำกเพรำะมีควำมตอ้งกำรในตลำดสงู
สง่ผลใหก้ ำลงักำรผลติไมเ่พียงพอ  ปัจจยัดงักลำ่วท ำใหม้ีผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุเพิ่มขึน้ อยำ่งไรก็ดี ผูบ้รหิำรคำดกำรณ์
วำ่ผลประกอบกำรรวมถึงยอดรำยไดจ้ะเริม่ฟ้ืนตวั หลงัจำกมีกำรน ำกำรฉีดวคัซีนมำใชใ้นช่วงครึง่หลงัปีพ.ศ. 2564 
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การวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
 
 

  
 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล  2,290.3 ล้ำนบำท ต้นทุนจำกกิจกำร
โรงพยำบำล 2,025.2 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรจำกธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์ 360.4 ลำ้นบำท ตน้ทนุ
กำรขำยและใหบ้ริกำรจำกธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์307.0 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซือ้กิจกำรโรงพยำบำลและ
ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยบรษัิทยอ่ยรวม 47.8 ลำ้นบำท คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 786.6 ลำ้นบำท และตน้ทนุทำงกำร
เงิน 132.6 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีขำดทนุสทุธิส ำหรบัปีอยูท่ี่ 537.5 ลำ้นบำท 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลุม่ธุรกิจสำมำรถอธิบำยไดด้งัตอ่ไปนี ้ 
 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (หน่วย:ล้านบาท) 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2563  ปี 2562 เพิม่ขึน้/ 
(ลดลง) 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

ร 
ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,290.3 2,296.2 (5.8) (0.3) 
รายได้จากการขายและให้บริการ 360.4 575.3 (214.9) (37.4) 

ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 2,025.2 1,879.3 145.9 7.8 

ต้นทุนการขายและให้บริการ 307.0 353.3 (46.3) (13.1) 

ก าไร(ขาดทุน)ข้ันต้น 318.5 638.9 (320.3) (50.1) 

รายได้อื่น 59.7 46.9 12.8 27.3 

ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัท

ย่อย 
  17.1 240.4 (223.3) (92.9) 

ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรม 30.7 - 

- 

30.7 100.0 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 786.6 926.2 (139.6) (15.1) 

ต้นทุนทางการเงนิ 132.6 153.2 (20.6) (13.4) 

(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (493.3) (153.1) (340.2) (222.3) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 44.2 (2.4) 41.7 1,714.8 

(ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (537.5) (155.5) (382.0) (245.6) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงานทีย่กเลิก - (31.4) 31.4 100.0 
(ขาดทุน)ส าหรับปี (537.5) (186.9) (350.5) (187.5) 

(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (537.3) (183.6) (353.6) (192.6) 

หน่วย : ล้านบาท  ปี 2563  ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

 จ ำนวนเงิน รอ้ยละ จ ำนวนเงิน รอ้ยละ รอ้ยละ 
ธุรกิจโรงพยาบาล 2,290.3 86.4       2,296.2 80.0 (0.3) 

ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

และธุรกิจอืน่ๆ 
360.4 13.6 575.3 20.0 (37.4) 

รวม 2,650.7 100.0 2,871.5 100.0 (7.7) 
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บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรำยไดจ้ำกขำยและใหบ้รกิำร 2,650.7 ลำ้นบำท ลดลง 220.7 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 
7.7 เป็นผลมำจำก 

• ธุรกิจโรงพยำบำล มีรำยไดล้ดลง  5.8 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.3 สำเหตหุลกัมำจำก 
- รำยได้ของโรงพยำบำลที่มีอยู่เดิม คือ โรงพยำบำลพิษณุเวช  โรงพยำบำลพริน้ซ์ปำกน ำ้โพ 

โรงพยำบำลพริน้ซส์วุรรณภมูิ  และโรงพยำบำลพิษณเุวชพิจิตร ลดลงรวม 278.8 ลำ้นบำท ซึง่เป็น
ผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของ Covid-19 

- ในขณะที่รำยได้ของโรงพยำบำลที่ เ ปิดไม่เต็มปีในปี 2019 และเปิดใหม่ในปี 2020   คือ 
โรงพยำบำล ศิริเวชล ำพูน  โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรติดถ์  โรงพยำบำลพริน้ซ์ อุทัยธำนี 
โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ และ โรงพยำบำลพริน้ซ ์อบุลรำชธำนี สงูขึน้รวม 275.8 ลำ้นบำท  

• ธุรกิจพฒันำและใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัยแ์ละธุรกิจอื่น ๆ  มีรำยไดล้ดลง 214.9 ลำ้นบำท  หรือคิดเป็นรอ้ย 
37.4 สำเหตหุลกัมำจำก 

- โครงกำรแมรอิอท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำรท์เมน้ท ์สำทร วิสตำ้ – กรุงเทพฯ มีรำยไดล้ดลง 124.2 ลำ้น
บำท จำกอตัรำกำรเขำ้พกั (Occupancy Rate) ที่ลดลงจำกรอ้ยละ 86.8 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 
47.9 ในปี 2563  และรำยไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (ADR) ลดลงจำก 4,093 บำท เป็น 3,478 บำท เนื่องจำก
ธุรกิจท่องเที่ยวที่ยังไดร้บัผลผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ  Covid-19 อย่ำง
ตอ่เนื่อง  

- โครงกำรซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ลดลงจ ำนวน 83.2 ล้ำนบำท จำกอัตรำกำรเข้ำพัก 
(Occupancy Rate) ที่ลดลงจำกร้อยละ  78.0 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 46.3 ในปี 2563 จำก
สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ Covid-19 อีกทัง้สภำวะปัจจุบนัของธุรกิจที่พกัอำศยัที่ชะลอตวั
ลง สง่ผลใหจ้ ำนวนผูเ้ขำ้พกัของหอ้งพกัระยะยำวลดลง โดยเฉพำะลกูคำ้ชำวญ่ีปุ่ น  

 
ก าไรขั้นต้น : ต ่ำกวำ่ปี 2562 จ ำนวน 320.3 ลำ้นบำท (รอ้ยละ 50.1) สำเหตหุลกัมำจำก 

• รำยได้ของทั้ง 2 ธุรกิจที่ลดลงเป็นอย่ำงมำก จำกกำรแพร่ระบำดของ  Covid-19 ในระหว่ำงปี ที่ได้รับ
ผลกระทบอยำ่งหนกั 

• ตน้ทุนของธุรกิจโรงพยำบำลที่เพิ่มขึน้ จำกโรงพยำบำลใหม่ที่เปิดใหม่ ท่ีเป็นตน้ทุนทำงกำรแพทย ์และ
บุคลำกร โดยมีกำรเพิ่มแพทย์เฉพำะทำงในทุกๆ  โรงพยำบำลเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรให้กำรบริกำร
รกัษำพยำบำล และรองรบัควำมตอ้งกำรของผูม้ำรบับรกิำรมำกขึน้  

• คำ่เสือ่มรำคำของทัง้โรงพยำบำลใหม ่และโรงพยำบำลท่ีมีอยูเ่ดิมที่มีกำรปรบัปรุงเพิ่มขึน้  
 
ก าไรจากการต่อรองราคาซือ้กจิการโรงพยาบาล : จ ำนวน 30.7 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรเขำ้ซือ้และรบัโอนกิจกำรทัง้หมด
ของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อบุลรำชธำนี จ ำกดั ในไตรมำสที่ 3 ของปีนี ้
 
ก าไรจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย : จ ำนวน 17.1 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบริษัท วี 33 จ ำกดั และ 
บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท ์จ ำกัด ในขณะที่ปี 2562 มีจ ำนวน 240.4 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของ
บรษัิท กรุงเทพบรหิำร จ ำกดั 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ในปี 2563 มีคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรเทำ่กบั 786.6 ลำ้นบำท ต ่ำกวำ่ปี 2562  
จ ำนวน 139.6 ลำ้นบำท (รอ้ยละ 15.1) เนื่องจำกบรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบจำกสถำนกำรณข์อง Covid-19 ที่สง่ผล
ใหร้ำยไดล้ดลงเป็นอย่ำงมำก ท ำใหท้ัง้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต่ำงใหค้วำมส ำคญักบักำรลดค่ำใชจ้่ำยลง  โดยมีนโยบำย
ต่ำง ๆ ที่ออกมำ  เช่น กำรปิดพืน้ที่ใหบ้ริกำรบำงสว่นหรือหยดุใหบ้ริกำรชั่วครำวเพื่อลดค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนตำ่งๆ 
รวมทัง้กำรลดกำรจำ้งพนกังำนชั่วครำว และลดกำรจำ้งพนกังำนทดแทนพนกังำนประจ ำที่ลำออก กำรใหพ้นกังำนสมคัรใจ
ใชส้ิทธ์ิกำรลำแบบไม่รบัคำ่จำ้ง และทีมผูบ้ริหำรและพนกังำนตำ่งก็พรอ้มใจกนัลดเงินเดือนลงจ ำนวนหนึง่เพื่อเป็นกำรลด
คำ่ใชจ้่ำยของบรษัิท 

 
 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) :  

 

EBITDA ของปี 2563 เทำ่กบั  211.1 ลำ้นบำท ต ่ำกวำ่ปีที่ผำ่นมำ 261.5 ลำ้นบำท  เนื่องจำกในปี 2562 บรษัิทฯ 
มีรำยกำรที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยบริษัทยอ่ย (บริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกดั) จ ำนวน 240.4 ลำ้น
บำท ซึ่งหำกไม่รวมรำยกำรดงักล่ำว จะท ำใหปี้ 2562 บริษัทฯ มี EBITDA อยู่ที่ 232.2 ลำ้นบำท ในขณะที่ปีนีม้ีรำยกำร
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย (บริษัท วี 33 จ ำกดั และ บริษัท อดุร บิสสิเนส ดีสทริคท ์จ ำกดั) จ ำนวน 17.1 ลำ้นบำท 
และก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซือ้กิจกำรโรงพยำบำล  30.7 ลำ้นบำท หำกไม่รวมรำยกำรดงักล่ำว จะท ำใหปี้ 2563 มี 
EBITDA อยูท่ี่ 163.3 ลำ้นบำท ต ่ำกวำ่ปี 2562 จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโควิค-19 

ดอกเบีย้จ่ำยของปี 2563 เท่ำกับ  132.6 ลำ้นบำท ซึ่งต ่ำกว่ำปี 2562 เท่ำกับ 20.6 ลำ้นบำท (รอ้ยละ 13.4) 
เนื่องจำกมีกำรปรบัลดอตัรำดอกเบีย้ รวมทัง้เงินกูท้ี่เพิ่มขึน้ในระหวำ่งปีเป็นอตัรำดอกเบีย้ที่ต  ่ำลง 

คำ่เสือ่มรำคำในปี 2563 เทำ่กบั 571.9 ลำ้นบำท สงูขึน้จำกปี 2562 เทำ่กบั 99.5 ลำ้นบำท มำจำกโรงพยำบำลที่
เปิดใหม ่และบำงโรงพยำบำลไดม้ีกำรปรบัปรุงอำคำรแลว้เสรจ็ จึงมีกำรบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำเพิ่มขึน้ 
 
ขาดทุนส าหรับปี : บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมขีำดทนุในปี 2563 เทำ่กบั  537.5  ลำ้นบำท ซึง่มีผลขำดทนุสงูขึน้จำกปี 
2562 เทำ่กบั  382.0 ลำ้นบำทจำกปีที่ผำ่นมำ ซึง่ผลขำดทนุดงักลำ่วเกิดจำกรำยไดท้ี่ลดลง อีกทัง้ตน้ทนุท่ีลดลงมีสดัสว่น
ต ่ำกวำ่รำยไดท้ี่ลดลง และในปีที่ผำ่นมำมีก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยบรษัิทยอ่ยที่เกิดขีน้เพียงครัง้เดียว รวมทัง้คำ่เสือ่มรำคำที่
สงูขึน้จำกกำรเปิดโรงพยำบำลใหม ่

 
 
 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2563 ปี 2562 เพิม่ขึน้/ 
(ลดลง) 

 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

 

ร้อยละ 

EBITDA 

และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

211.1 472.5 (261.5) (55.3) 

ดอกเบีย้จ่าย 132.6 153.2 (20.6) (13.4) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 571.9 472.4 99.5 21.1 

(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (493.3) (153.1) (340.2) (222.3) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 44.2 (2.4) 41.7 1,714.8 

(ขาดทุน)ส าหรับปี (537.5) (155.5) (382.0) (245.6) 

**EBITDA ทีไ่ม่รวมรายการปรับปรุง 163.3 232.1                 (68.9) (29.7) 
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ฐานะการเงนิ  
   

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 15,415.1 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 795.1 ลำ้นบำท 

เมื่อเทียบกบัสนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  เป็นผลมำจำก 

• ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์เพิ่มขึน้ 1,091.4 ลำ้นบำท จำกกำรเขำ้ซือ้โรงพยำบำลวิรชัศิลป์ และโรงพยำบำล 
พริน้ซอ์บุลรำชธำนี รวม 735.6 ลำ้นบำท และจำกโรงพยำบำลพริน้ซ์ ศรีสะเกษ ที่มีกำรซือ้ที่ดิน และก ำลงั
ก่อสรำ้งอำคำร ซึง่คำดวำ่จะเปิดด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 2 ของปี 2564 จ ำนวน 356.5 ลำ้นบำท 

• สินทรพัยส์ิทธิกำรใชเ้พิ่มขึน้ 425.3 ลำ้นบำท เกิดจำกที่บริษัทฯ น ำ TFRS 16 เรื่องสญัญำเช่ำมำถือปฏิบตัิ
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรรบัรูห้นีส้ินตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัเช่ำที่ไดเ้คยถกูจดัประเภทเป็น
สญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่องสญัญำเช่ำ และสญัญำเช่ำเดิมที่
บรษัิทฯ ไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน จะถกูจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละหนีส้ินตำมสญัญำ
เช่ำ 

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึน้ 192.9 ลำ้นบำท จำกกำรเข้ำซือ้กิจกำรโรงพยำบำลวิรัชศิลป์ที่ท  ำให้เกิด
เครือ่งหมำยกำรคำ้ และควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ รวมจ ำนวน 124.8 ลำ้นบำท 

• คำ่ควำมนิยมเพิ่มขึน้ 166.8 ลำ้นบำท จำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรโรงพยำบำลวิรชัศิลป์  

• ในขณะที่เงินลงทุนระยะสัน้ลดลง  525.8 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรปรับปรุงรำยกำรจำกกำรปรับใช้กลุ่ม
มำตรฐำนรำยกำรทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32 และ TFRS9) โดยปรบัเป็นสินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุ และเงินฝำกประจ ำระยะสัน้ รวม 35.4 ลำ้น
บำท ในขณะที่มีบำงสว่นที่ทำงบริษัทฯ ไดจ้ ำหน่ำยไปเพื่อใชใ้นกำรลงทนุในโครงกำรใหม่  ๆ   รวมทัง้ในกำร
เขำ้ลงทนุในโรงพยำบำลแหง่ใหม่ 

• อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุลดลง 421.3 ลำ้นบำทจำกกำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย และที่ดินเปลำ่ของบรษัิท
ยอ่ยของกลุม่กิจกำร เพื่อกำรจ ำหนำ่ยคืนใหแ้ก่นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร  
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่  31 ธันวำคม 2563  จ ำนวน 6,090.2  ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1,181.4 
ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  สำเหตมุำจำก 

• เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 1,139.1 ลำ้นบำท จำกกำรลงทนุในโรงพยำบำลที่เปิดใหม่ 
และกำรปรบัปรุงโรงพยำบำลท่ีมีอยูเ่ดิมใหด้ีขึน้ 

• เจำ้หนีจ้ำกกำรซือ้กิจกำรโรงพยำบำลพริน้ซ ์อบุลรำชธำนี เพิ่มขึน้ 294.1 ลำ้นบำท  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2563 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

สินทรพัยร์วม 15,415.1 14,620.0 795.1 5.4 

หนีส้ินรวม 6,090.2 4,908.8 1,181.4 24.1 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหญ่ 8,297.1 8,809.7 (512.6) (5.8) 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.73 0.56   
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• ในขณะที่สว่นของตั๋วสญัญำใชเ้งินระยะยำวจำกบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีลดลง 
418.4 ลำ้นบำท จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยแ์ละบริษัทย่อยใหแ้ก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทเพื่อช ำระ
หนีส้นิตั๋วสญัญำใชเ้งินระยะยำว 

สว่นของผูถื้อหุน้ลดลง 512.6 ลำ้นบำท จำกผลขำดทนุของบรษัิทในระหวำ่งปี 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 0.73 เทำ่ เพิ่มขึน้จำกวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ที่อยูท่ี่ 0.56 จำกเงินกูย้ืม

ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีสว่นของผูถื้อหุน้ลดลงจำกผลกำรด ำเนินงำนในระหวำ่งปี 
 
ภาระผูกพันด้านหนี้สิน 

 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
หน่วย : ล้านบาท ปี 2563 ปี 2562 
อำคำรและอปุกรณ ์ 132.36 21.91 

 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสญัญำเช่ำทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำต ่ำและสญัญำเช่ำที่มีระยะเวลำของสญัญำไม่เกิน 1 ปี 
(พ.ศ. 2562 : สญัญำเช่ำด  ำเนินงำน) ที่ไมส่ำมำรถยกเลกิไดเ้ก่ียวกบักำรเช่ำอปุกรณแ์ละสญัญำบรกิำร ระยะเวลำของสญัญำ
อยูร่ะหวำ่ง 1 ถึง 4 ปี โดยจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตที่ไมไ่ดร้บัรูเ้ป็นหนีส้นิสญัญำเช่ำมีดงันี  ้

หน่วย : ล้านบาท ปี 2563 ปี 2562 

ภำยใน 1 ปี 21.62 33.64 
มำกกวำ่ 1 ปีแตไ่ม่เกิน  5 ปี 9.40 16.89 
มำกกวำ่ 5  ปี - 8.34 
รวม 31.02 58.88 

 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 
 

  เมื่อวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดท้ ำสญัญำกำรจัดกำรกับบริษัทในกลุ่มโรงแรมระดบันำนำชำติ                            
ที่มีช่ือเสียง เพื่อว่ำจำ้งใหก้ลุ่มโรงแรมดงักล่ำวเป็นผูบ้ริหำรงำนอำคำรที่พกัอำศยัของบริษัทฯ โดยภำยใตเ้ง่ือนไขตำม
สญัญำ บริษัทฯ ตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ใหแ้ก่บริษัทคูส่ญัญำตำมอตัรำที่ระบใุนสญัญำ โดยสญัญำบริหำรอำคำรท่ี
พกัอำศยัมีระยะเวลำ 30 ปี นบัตัง้แตเ่ริม่เปิดด ำเนินกิจกำร และมีสทิธิตอ่อำยสุญัญำนีไ้ดอ้ีกอยำ่งนอ้ย 10 ปี ทัง้นี ้ตอ้งเขำ้
เง่ือนไขบำงประกำรที่ระบใุนสญัญำ โดยในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯ มีค่ำที่ปรกึษำและค่ำใชจ้่ำยภำยใตส้ญัญำดงักลำ่ว
เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 5.8 ลำ้นบำท 
  เมื่อวนัท่ี 14  มกรำคม พ.ศ 2559 บรษัิทยอ่ย ไดท้ ำสญัญำกำรจดักำรกบับรษัิทในกลุม่โรงแรมระดบันำนำชำติที่
มีช่ือเสยีง เพื่อวำ่จำ้งใหก้ลุม่โรงแรมดงักลำ่วเป็นผูบ้รหิำรงำนอำคำรที่พกัอำศยัของบรษัิทฯ โดยภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสญัญำ
บริษัทย่อยตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ใหแ้ก่บริษัทคู่สญัญำตำมอตัรำที่ระบุในสญัญำ โดยสญัญำบริหำรอำคำรที่พกั
อำศยัมีระยะเวลำ 10 ปี นบัตัง้แต่เริ่มเปิดด ำเนินกิจกำร และมีสิทธิต่ออำยสุญัญำนีไ้ดอ้ีกอย่ำงนอ้ย 10 ปี ทัง้นี ้ตอ้งเขำ้
เง่ือนไขบำงประกำรที่ระบใุนสญัญำ ซึ่งในระหว่ำงปี 2563 บริษัทย่อยมีคำ่ที่ปรกึษำและคำ่ใชจ้่ำยภำยใตส้ญัญำดงักลำ่ว
เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 7.5 ลำ้นบำท 
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ส่วนที ่4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 บริษัทฯ ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบับนีแ้ลว้ดว้ยควำมระมัดระวงั บริษัทฯ ขอ
รบัรองวำ่ขอ้มลูดงักลำ่วถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผิด หรอื ไมข่ำดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 
นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ขอรบัรองวำ่ 

(1)  งบกำรเงิน และขอ้มูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้ง 
ครบถว้น ในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แลว้ 

(2)  บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้นใ่จวำ่บรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญัทัง้
ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยอยำ่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมตำมระบบดงักลำ่ว 

(3)  บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว และบรษัิทฯ ได้
แจ้งขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  ณ  วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทฯ แลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่อง และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส  ำคญัของระบบกำรควบคมุ
ภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

   
  ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งแลว้ 
บริษัทฯ ไดม้อบหมำยใหน้ำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้วท้กุหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไมม่ี
ลำยมือช่ือของ นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้จะถือวำ่ไมใ่ช่ขอ้มลูที่ขำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลู
ไว ้
 

                     ชื่อ             ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   

 
 
 
 

1. ดร. สำธิต  วิทยำกร กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ……………………………… 

    

2. นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค 

 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม  ……………………………… 

 

3. นำงอจัฉรำ รตันพนัธุศ์ร ี กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ……………………………… 

   
 

4. นำงสำวปรยีำพร อภิวำทนว์ิทยะ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบรกิำรงำนบญัชี 

สว่นกลำง 

……………………………… 
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ผู้รับมอบอ านาจ    
 

  

  ชื่อ                   ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
    

 
1. นำงสำวฤตมิำ จิระสรุเดช                 เลขำนกุำรบรษัิท ………………………………     
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

นายแพทยพ์งษ์ศกัดิ ์วิทยากร 88 - แพทยศาสตรบณัฑิต ไม่มี91 บิดา ดร.สาธิต ส.ค. 2562 – ปัจจุบนั ประธานกิตตมิศกัดิ์ บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ประธานกิตตมิศกัดิ์   คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  วิทยากร และเป็น เม.ย. 2556 – ส.ค. 2562 ประธานคณะกรรมการบรษัิท

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

- DTM&H คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ธนธรณ ์วิทยากร บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

  มหาวิทยาลยัมหิดล 2520 - 2550 กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ  ากดั (มหาชน)

- Post graduated study, University  of คณะกรรมการบรษัิท

 Pennsylvania,  Philadelphia USA 2534 -2544 คณะกรรมการที่ปรกึษา บรษัิท สมิตเิวช จ  ากดั (มหาชน)

- The National Defense College รองประธานคณะกรรมการ

- อบรมหลกัสตูร บรษัิทไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 2560 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดติถ ์จ  ากดั

  - Director Accreditation Program (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พิษณเุวช จ ากดั)

    (DAP 45/2005) 2559 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษัิท สหแพทยพิ์จิตร จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พิษณเุวช จ ากดั)

2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษัิท พิษณเุวช จ ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2557 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลปากน า้โพ  จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2557 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บรษัิท สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบรหิารโรงพยาบาล จ ากดั

(ผูถื้อหุน้ 99.998%)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



     บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 127 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่) 

  
 
 
 
 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

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

นายจอหน์ ล ีโกะชนุ 77  - Master of Public Health (MPH), ไม่มี ไม่มี ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริษัท    Loma Linda  University. ก.พ. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ
กรรมการ  - ปริญญาโท สาขา Philosophy MA. บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

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

2551 - 2553 กรรมการบริหาร
บริษัทไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

- อบรมหลกัสตูร ก.ค. 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อบุลราชธานี จ  ากดั
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)
  - Role of the Chairman Program 2018 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ชมุพร จ ากดั
    (RCP 43/2018) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)
  - Director Certification Program 2002 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ศรีสะเกษ จ ากดั
   (DCP 23/2002) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)
Clinical Training 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ล าพนู จ  ากดั

 -St Lukes Medical Center, Quezon City, (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)
 Philippines 1969 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อทุยั จ  ากดั
 - Loma Linda University Medical Center, (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

   Loma Linda CA, USA 1973 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ ์จ  ากดั
(บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ  ากดั)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 128 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

นายจอหน์ ล ีโกะชุน บรษัิทไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตอ่)

ประธานคณะกรรมการบรษัิท 2563-ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พิษณเุวช จ ากดั

กรรมการ (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2563-ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2563-ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท สหแพทยพิ์จิตร จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2563-ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

2560 - 2562 ประธาน บรษัิท พรเีมียร ์โฮม เฮลท ์แคร ์จ  ากดั

2552 - 2553 ประธาน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

2552 - 2553 ประธาน โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบรุี

2553 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ัดการ MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore)

& Principal Consultant

  Parkway Health, (now part of IHH Healthcare,

  listed in Kuala Lumpur & Singapore)

2541 - 2543 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   - Gleneagles Intan Medical Center, Kuala Lumpur.

2538 - 2541 ผูจ้ัดการทั่วไป   - Gleneagles International 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่)  
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

นายญาณศกัดิ ์มโนมัยพิบลูย์ 58 - ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไม่มี          ไม่มี เม.ย. 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ บรษัิท  พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ และ (เกียรตนิิยมอนัดบั 2)  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจดา้นการเงินและการจัดการ

ตรวจสอบ มหาวิทยาลยัอินเดยีน่า, บมูมิงตนั, สหรฐัอเมรกิา บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

มี.ค. 2560 -ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ บรษัิท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

  อบรมหลกัสตูร บรษัิทไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

- หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ ส  าหรบักรรมการและ ก.พ. 2555-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ บรษัิท สหวิรยิาสตลีอินดสัทร ีจ  ากดั (มหาชน)

  ระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจ และองคก์รมหาชน รุน่ 3 กรรมการตรวจสอบ

 ก.พ. 2561-ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท แอสโก ้สง่เสรมิธรุกิจ จ  ากดั

  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ก.พ. 2561-ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท เนชั่นแนล ดจิิทัลไอที จ  ากดั

- สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูภาครฐั (PDI) พ.ค. 2555-ปัจจุบนั เลขาธิการ สมาคมบรษัิทหลกัทรพัยไ์ทย

- ผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 5 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 2557-2559 ประธานกรรมการ บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)

- Director Certification Program 2015 (DCP 199/2015) 2557-2559 กรรมการบรหิาร บรษัิท กรุงเทพธนาคม จ ากดั

- Director Certification Program 2005 (DCP 60/2005)

- Director Accreditation Program 2004

   (DAP 23/2004)

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่)  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่) 

  

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /
ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

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

ดร. สาธิต วิทยากร 58 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล 23.73 บตุร นพ.พงษ์ศักดิ์ ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการผูจ้ดัการ   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั วิทยากรและเป็น เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) บดิาของนางสาว ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   Golden Gate University, San Francisco, USA. ธนธรณ ์วิทยากร ความเสีย่ง

กรรมการ  - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of Bangkok กรรมการ

 Bangkok University and University of บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

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

- Senior Executive Program  ผูอ้  านวยการใหญ่

  (Sasin, Graduate Institute of  Business บริษัทไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

  Administration of Chulalongkorn University) ส.ค. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วีเอ็มอีเอ จ  ากดั

 - Executive Education, Harvard Business (ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บริษัทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

School ก.ค.2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อบุลราชธานี จ  ากดั

(ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

 - อบรมหลกัสตูร ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ชมุพร จ ากดั

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) (ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

  - Director Certification  Program 2015 พ.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ศรีสะเกษ จ ากดั

    (DCP 199/2015) (ผูถื้อหุน้ 0.000004%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั

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

(ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่) 

 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /
ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

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

ดร. สาธิต วิทยากร บริษัทไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ต่อ)

กรรมการผูจ้ดัการ 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อทุยั จ  ากดั

ประธานคณะกรรมการบริหาร (ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บา้นฉาง บสิสเินส ดีสทริคท ์จ  ากดั

กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั)

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ ์จ  ากดั

(ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ  ากดั)

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหแพทยพิ์จิตร จ  ากดั

(ผูถื้อหุน้ 0.00045%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ  ากดั)

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 99.998%) บริษัท เซอรว์ิส สเตชั่น จ  ากดั

2558 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท พิษณุเวช จ  ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

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

(บริษัทยอ่ยของบมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลังสัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่)  

  

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /
ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

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

ดร. สาธิต วิทยากร บริษัทไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ต่อ)

กรรมการผูจ้ดัการ ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี อินเทลลเิจนซ ์จ  ากดั

ประธานคณะกรรมการบริหาร (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี เรสซิเดนซ ์จ  ากดั

กรรมการ (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั)

พ.ย. 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ มลูนิธิวิวัฏฏะ

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

(ผูถื้อหุน้ 99.998%)

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

 (ผูถื้อหุน้ 0.002%)  (บริษัทยอ่ยของบมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จ ากดั

 (ผูถื้อหุน้ 0.001%)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



     บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 133 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

นายวีระ ศรชีนะชัยโชค 61 -ปรญิญาตรกีารบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์              0.21 ไม่มี ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั รกัษาการ Chief Financial บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

รกัษาการ Chief Financial Officer -ปรญิญาโท สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ Officer

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2558 - ธ.ค. 2562  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

กรรมการ  - Corporate

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการบรหิาร,

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

- อบรมหลกัสตูร -ไม่มี-

  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) บรษัิทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

-Director Certification Program 2006 ส.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท วีเอ็มอีเอ จ  ากดั

  (DCP 71/2006) (ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บรษัิทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

- การบรหิารจัดการระดบัสงู ก.ค. 2563-ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อบุลราชธานี จ  ากดั

- การพฒันาส าหรบัผูบ้รหิาร (EDP) (ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

`- การบรหิารความเสีย่ง  Allianz Management ธ.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ชุมพร จ ากดั

 Institute (ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

พ.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ศรสีะเกษ จ ากดั

(ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ล าพนู จ  ากดั

(ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อทุัย จ  ากดั

(ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่)  
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เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 134 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

นายวีระ ศรชีนะชัยโชค  บรษัิทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตอ่)

รกัษาการ Chief Financial Officer 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดติถ ์จ  ากดั

กรรมการบรหิาร (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พิษณเุวช จ ากดั)

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พิษณเุวช จ ากดั

กรรมการ (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท สหแพทยพิ์จิตร จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท บา้นฉาง บิสสเินส ดสีทรคิท ์จ  ากดั

(ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั)

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

ต.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

ต.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท วี อินเทลลเิจนซ ์จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั)

ต.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท วี เรสซิเดนซ ์จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่)  
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เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 135 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

นายวีระ ศรชีนะชัยโชค  บรษัิทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตอ่)

รกัษาการ Chief Financial Officer พ.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท แบงคอ็ก เซนเตอร ์ดสิตรคิ จ  ากดั

กรรมการบรหิาร (บรษัิทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการ

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่) 
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

นายแพทยส์นุทร ศรทีา 67 - ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตรบณัฑิต 0.004 ไม่มี ธ.ค. 2562-พ.ค. 2563 รกัษาการ Chief Investor บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

รกัษาการ Chief Investor    (วิทยาศาสตรก์ารแพทย)์ มหาวิทยาลยัมหิดล Relations, Performance Coach

Relations, Performance Coach - ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบณัฑิต 2560 - ธ.ค. 2562 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

กรรมการบรหิาร,    คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  - Health Care

กรรมการบรหิารความเสีย่ง,    มหาวิทยาลยัมหิดล 2560 - พ.ค.2563 กรรมการบรหิาร,

กรรมการ - ปรญิญาโท สาธารณสขุศาสตร์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

  (Urban Health) มหาวิทยาลยัมหิดล กรรมการ

 - อนุมัตบิตัรเวชศาสตรป์้องกนัแพทยสภา บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2552 - 2557 CEO BDMS กลุม่ 4 บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ  ากดั (มหาชน)

 - รฐัศาสตรบณัฑิต (การเมืองการปกครองเปรยีบเทียบ) 2558 - 2560 รองคณะกรรมการบรหิาร บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน)

   มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช

 - ประกาศนียบตัร Mini MBA มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย บรษัิทไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

- Advanced Management Program ธ.ค. 2562-พ.ค. 2563 กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ชุมพร จ ากดั

  Harvard University (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

ธ.ค. 2562-พ.ค. 2563 กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ศรสีะเกษ จ ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2561 – พ.ค.2563 กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ล าพนู จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2561 – พ.ค.2563 กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อทุัย จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)*

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่)   
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

นายแพทยส์นุทร ศรทีา บรษัิทไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตอ่)

รกัษาการ Chief Investor - อบรมหลกัสตูร 2561 – พ.ค.2563 กรรมการ บรษัิท พิษณเุวชพฒันา จ ากดั

Relations, Performance Coach  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พิษณเุวช จ ากดั)

กรรมการบรหิาร,   - Director Certification Program  2017 2561 – พ.ค.2563 กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดติถ ์จ  ากดั

กรรมการบรหิารความเสีย่ง,     (DCP 250/2017) (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พิษณเุวช จ ากดั)

กรรมการ 2561 – พ.ค.2563 กรรมการ บรษัิท สหแพทยพิ์จิตร จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พิษณเุวช จ ากดั)

2561 – พ.ค.2563 กรรมการ บรษัิท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล จ ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั)

2560 – พ.ค.2563 กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลปากน า้โพ  จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2560 – พ.ค.2563 กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของ บมจ.พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

2560 – พ.ค.2563 กรรมการ บรษัิท พิษณเุวช จ ากดั

(บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)*

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่)  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่)  

  

 

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /
ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

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

นางสาวอรญัญา เฉลมิพรวโรดม 73 - ปริญญาตรี การบญัชี (เกียรตินิยม) ไม่มี            ไม่มี เม.ย. 2556 –ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ - ปริญญาโท การบญัชี  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

  

- อบรมหลกัสตูร

 สภานักบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

  - Chief Financial Officer   ไม่มี

   

   

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

- Directors  Certification Program 2018 2551 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษากรรมการบริหาร บริษัทกลุม่รีเจน้ท์

   (DCP 252/2018) ดา้นบญัชีและการเงิน  

- Directors Accreditation Program  เมษายน 2016

(DAP126/2016)

 - Advanced Audit Committee Program 2016

   (AACP 24/2016)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย 45  - ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกิจ  Pine   Manor College, USA ไม่มี ไม่มี เม.ย. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  - ปรญิญาโท Financial Economics กรรมการตรวจสอบ

   Boston University,  USA

 - ปรญิญาเอก บรหิารธรุกิจ   มหาวิทยาลยักรุงเทพ

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

- อบรมหลกัสตูร ม.ค. 2554 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ัดการ  บรษัิท จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน)

  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) สายงานนักลงทุนสมัพนัธ์

 - Family Business Governance 2018 (FBG12/2018) (ผูถื้อหุน้ 0.40%)

 - Directors  Certification Program 2017 (DCP 248/2017) ต.ค.  2551 – ปัจจุบนั เลขานุการบรษัิท บรษัิท จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน)

 - IT Governance and Cyber Resilience Program  2017 (ผูถื้อหุน้ 0.40%)

  (ITG 4/2017)

 -  Advance Audit Committee Program 2016 บรษัิทไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

(AACP 22/2016) ธ.ค. 2558 - ปัจุบนั กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 10.00%) บรษัิท มินิแม็กส ์เวนเจอร ์จ  ากดั

 - Risk Corporate Leader 2016 (RCL 5/2016)

 - Directors  Accreditation Program 2012 (DAP 99/2012)  

 - Company Secretary Program 2009 (CSP 29/2009)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่)    
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

นางสาวธนธรณ ์วิทยากร 29  - ปรญิญาตร ีสาขา Hospitality 0.66 บตุรดร.สาธิต ม.ค. 2563-พ.ย 2563 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการลงทุน บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการลงทุน  Management with Real Estate Finance วิทยากร และ พ.ย.2562-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิาร  and Revenue Management เป็นหลาน ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ

กรรมการ  สถาบนั Glion Institute of Higher นพ.พงษ์ศกัดิ์

 Education,   Switzerland. วิทยากร

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

  - อบรมหลกัสตูร   ไม่มี

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

   - Director Certification Program 2019 บรษัิทไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

     (DCP 273/2019) 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท วิวฏัฏะคลนิิก จ ากดั

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท วี แมเนจเมน้ท ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั

  - Executive Development Program (EDP 2020) 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท รชัดา บิสสเินส ดสีตรคิ จ  ากดั

2561 - พ.ย. 2563 รองประธานเจา้หนา้ที่ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั

ฝ่ายปฏิบตักิารสว่นงาน

บรกิารบรหิารธรุกิจสว่นกลาง

2560 - 2561 Manager in Training Four Seasons Thailand

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่) 
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

นางอจัฉรา รตันพนัธุศ์รี 47 - ปรญิญาเอก สาขา Organization Development 0.29% ไม่มี 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการ มหาวิทยาลยัอสัสมัชัญ

- ปรญิญาโท สาขา Information Management บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

Asian Institute of Technology 2547 - 2552 Financial Information System บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ  ากดั (มหาชน)   

- ปรญิญาตร ีสาขา Computer Science Manager

สถาบนั Assumption University

  - อบรมหลกัสตูร

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) บรษัิทไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

   - Director Certification Program 2019 ก.ค. 2563-ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อบุลราชธานี จ  ากดั

     (DCP 279/2019) (ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ชุมพร จ ากดั

(ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ล าพนู จ  ากดั

(ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อทุัย จ  ากดั

(ผูถื้อหุน้ 0.001%) (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั)

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่) 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ่) 

 
 
 หมำยเหต ุ: ไมมี่ประวตัิกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยสจุรติ และไมมี่ประวตัิกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษัิทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

1. ดร.สำธิต วิทยำกร  นำยวีระ ศรชีนะชยัโชค และ นำงอจัฉรำ รตันพนัธุศ์ร ีเป็นกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทนบรษัิทตำมที่ก  ำหนดในหนงัสือรบัรองของกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  
2. สดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิท (รอ้ยละ) ขอ้มลู ณ วนัที่ 25 กุมภำพนัธ ์2564 
3. หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของเลขำนกุำรบรษัิทระบไุวใ้น สว่นที่ 2 หวัขอ้ 9.11.4 กำรก ำหนดขอบเขตหนำ้ทีข่องผูบ้รหิำรระดบัสงูและเลขำนกุำรบรษัิท

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

นางสาวฤตมิา จิระสรุเดช 44 - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑิต     ไม่มี ไม่มี ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการส านักกรรมการ บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

เลขานุการบรษัิท,    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผูจ้ัดการ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง - เนตบิณัฑิตไทย จากเนตบิณัฑิตยสภา พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั เลขานุการบรษัิท

กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิาร

ต.ค.2559 - เม.ย.2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบั บรษัิท จีแลนด ์รที แมเนจเมนท ์จ  ากดั

ตรวจสอบและบรหิาร

ความเสีย่ง

 - อบรมหลกัสตูร ต.ค. 2554 - ก.ย. 2559 ผูช้่วยผูอ้  านวยการ บรษัิท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ  ากดั (มหาชน)

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย ส านักประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

 -หลกัสตูรเลขานุการบรษัิท ม.ค. 2550 - ต.ค. 2554 ผูช้่วยผูจ้ัดการประจ าส  านัก บรษัิท ปรญิสริ ิจ  ากดั (มหาชน)

 `หลกัสตูรสนับสนุนเลขานุการบรษัิทจาก IOD เลขานุการและกฎหมาย

- Effective Minute Taking บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

- Board Reporting Program -ไม่มี-

- Company Reporting Program

บรษัิทไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท โก กรนี คลนีน่ิง จ  ากดั

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
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เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
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นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร HC, D - D D D D - - - - - - - - - - - -

นายจอหน์ ล ีโกะชนุ C D D D D D D D D D D - - - - - - -

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

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

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

นางสาวอรญัญา เฉลมิพรวโรดม Id, Ad - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช Cs, Rd - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางอจัฉรา รตันพนัธุศ์รี Rd, Ed D, E - - - - D D D - D - - - - - - -

นางสาวปรียาพร อภิวาทนว์ิทยะ Ed, Rd D - - - - - - - - - - D D D D D D

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

นายแพทยส์บืพงศ ์อินทรลาวัณย์ E - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทยว์รญัญ ์เทียนสง่ - E - - - - - - - - - - - - - - - -

รายช่ือ บริษัทฯ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)
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เอกสารแนบ 2 ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ต่อ) 

 
   

บจ
ก.

 พ
ริน้

ซิเ
พลิ

 เฮ
ลท

แ์ค
ร์

บจ
ก.
โร
งพ

ยา
บา

ลป
าก

น า้
โพ

บจ
ก.

 พ
ษิณุ

เว
ช

บจ
ก.

 ส
หแ

พท
ยพ์

จิิต
ร

บจ
ก.
โร
งพ

ยา
บา

ลพ
ษิณุ

เว
ชอุ

ตร
ดติ

ถ์

บจ
ก.

 พ
ริน้

ซิเ
พลิ

 เฮ
ลท

แ์ค
ร ์

-อุ
ทัย

บจ
ก.

 พ
ริน้

ซิเ
พลิ

 เฮ
ลท

แ์ค
ร ์

-ล
 าพ

นู

บจ
ก.

 พ
ริน้

ซิเ
พลิ

 เฮ
ลท

แ์ค
ร ์

- ชุ
มพ

ร

บจ
ก.

 พ
ริน้

ซิเ
พลิ

 เฮ
ลท

แ์ค
ร ์

- ศ
รีส

ะเ
กษ

บจ
ก.

 พ
ริน้

ซิเ
พลิ

 เฮ
ลท

แ์ค
ร ์

- อุ
บล

รา
ชธ

านี

บจ
ก.

 ใ
กล้

บ้า
น 
ใก
ล้ใ
จ

บจ
ก.

 แ
บง

ค็อ
ก 
เซ
นเ
ตอ

ร ์
ดสิ

ตริ
ค

บจ
ก.

 วี
 บ
ริล

เลี่
ยน

กรุ๊
ป 
โฮ
ลด

ิง้

บจ
ก.

 วี
 อิ
นเ
ทล

ลิเ
จ้น

ซ์

บจ
ก.

 วี
 เร

สซ
ิเด
นท

์

บจ
ก.

 บ
้าน

ฉา
ง 
บิส

สิเ
นส

 ด
สิท

ริค
ท์

บจ
ก.

 วี
เอ็
มอี

เอ

นางสาวสดุามาศ  บญุวรรณ - E - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

นายภวูเมศฐ์ อคัรนิธิอนนต์ - E - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวณภทัรพ์ร รอดซะ - E - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวจนัทรเ์พ็ญ จงจีรงัทรพัย์ - E - - - - - - - - - - - - - - - -

นางเตือนใจ แกว้วรรณา - E - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทยว์ปวิชย ์วิรชัศิลป์ - E - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทยอ์ธิวัฒน ์นอ้ยประสทิธ์ิ - E D - - - - - - - - - - - - - - -

นางพิมญดา  เรือนอนกุลู - E - - - - - - - - - - - - - - - -

นายนฤพล พนัธุศ์ุภมงคล - E - - - - - - - - - - - - - - - -

รายช่ือ บริษัทฯ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)
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    เอกสารแนบ 2 ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ต่อ) 
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นางสาวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล - E - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวฐิติชญาน ์ สมดุลยาวาทย์ - E - - - - - - - - - - - - - - - -

นางกญัจนนิ์ตา ตัง้ศรีวงศ  ์ - E - - - - - - - - - - - - - - - -

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

นางสาวบษุกร แกว้บญุธรรม - E - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทยย์บญุชนะ เพชรพลอยงาม - E D - - - D - - - - - - - - - - -

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

นางนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ - - - D D D - - - - - - - - - - - -

นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ - - - D D D - - - - - - - - - - - -

นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์ - - - D D D - - - - - - - - - - - -

นายวรทศัน ์ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา - - D - - - D - - - - - - - - - - -

นายลอืฤทธ์ิ เจนพิทกัษ์ชาติ - E - - - - - - - - - - - - - - - -

รายช่ือ บริษัทฯ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)
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เอกสารแนบ 2 ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ต่อ) 

   

ต ำแหน่ง : HC – ประธำนกิตตมิศกัดิ ์
MD – กรรมกำรผูจ้ดักำร 
Cs – เลขำนกุำรบรษัิท 
E – ผูบ้รหิำร  

C – ประธำนคณะกรรมกำร 
D – กรรมกำร 
Id   - กรรมกำรอิสระ  
 

Ca   - ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
Ad –  กรรมกำรตรวจสอบ 
Cr – ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  
 

Ce – ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
Ed – กรรมกำรบรหิำร 
Rd – กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
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นางพิมพญ์ดา  บญุเต็ม - E - - - - - - - - - - - - - - - -

นายโชติ นิสงู - E - - - - - D - - - - - - - - - -

นางสาวถิรนันท ์แสงพึง่ธรรม E - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายกิตติชยั อรุุวรรณกลุ - - - - - D - - - - - - - - - - -

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

นายสริิพงศ ์องัคสกลุเกียรติ - - - - - - - - - D - - - - - - - -

นายธานี มณีนตุร ์ E - - - - - - - - - - D - - - - - -

นางสาวดรรชนี พนัตะพรหม - - - - - - - - - - - D - - - - - -

รายช่ือ บริษัทฯ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 
 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

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

น.ส.กานติมา คงสมยตุิ 40 -  ปริญญาตรี การบญัชี ไม่มี ไม่มี 2554 - ปัจจบุนั ผูต้รวจสอบภายใน บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ผูต้รวจสอบภายใน   มหาวิทยาลยัรามค าแหง

-  ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร

  มหาวิทยาลยัรามค าแหง

-  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA)

อบรมหลกัสตูร บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

-  หลกัสตูรโครงการอบรมเพ่ือรบัวุฒิบตัรดา้น       ไม่มี

  การตรวจสอบภายใน รุน่ที่ 7 ของสภาวิชาชีพ

-  หลกัสตูรการปอ้งกนัการทจุริตในองคก์ร

   รุน่ที่ 9 ของสภาวิชาชีพบญัชี

-  Risk Based Audit ของสมาคม บริษัทไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

   ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร ์ออดิท จ  ากดั

-  หลกัสตูร Certified Tax Accountant

   Program (นักตรวจสอบภาษีขัน้สงู)

    รุน่ที่ 2 ของโรงเรียนภาษี

- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือ

  เตรียมตัวเป็นผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาต

  Pre-CIA รุน่ที่ 24

-  การตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ

-   การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้

กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล รุน่ที่ 1/60

บริษัทไดแ้ตง่ตัง้บริษัท อีซิ แอคเคาทต์ิง้ 

จ ากัด เพือ่ท าหน้าที่ผูต้รวจสอบภายใน 

โดยมีรายละเอียดผูต้รวจสอบดงัตอ่ไปนี้

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /

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

นางสาวปรยีาพร อภิวาทนว์ิทยะ 45  - ปรญิญาตร ีสาขาวิชาการบญัชี ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารงาน บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(เกียรตนิิยมอนัดบัสอง) บญัชีสว่นกลาง

โดยตรงในการควบคมุดแูลการ  - ปรญิญาโท  สาขาวิชาธรุกิจอสงัหารมิทรพัย์ 2559-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร และ

ท าบญัชี    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี กรรมการบรหิารความเสีย่ง

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 - ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต บรษัิทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ส.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท วีเอ็มอีเอ จ  ากดั

(บรษัิทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท บา้นฉาง บิสสเินส ดสีทรคิท ์จ  ากดั

CTO Course ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั)

 - อบรมหลกัสตูรพฒันาทักษะการบรหิาร เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 0.001%) บรษัิท วิวฏัฏะคลนิิก จ ากดั

    ส  าหรบัผูน้  ารุน่ใหม่ รุน่ที่ 3 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั

   มลูนิธิสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลงั (บรษัิทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

 - อบรมหลกัสตูร Orientation Course - CFO 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท วี อินเทลลเิจน้ซ ์จ  ากดั

   focus on financial reporting รุน่ที่ 6 (บรษัิทยอ่ยของ วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั)

 - อบรมหลกัสตูร หลกัสตูร Chief Transformation Officer 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท วี เรสซิเดนซ ์จ  ากดั

  : CTO Course รุน่ที่ 1 จัดโดยตลาดหลกัทรพัย์ (บรษัิทยอ่ยของ วี บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั)

   แห่งประเทศไทย 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษัิท แบงคอ็ก เซนเตอร ์ดสิตรคิ จ  ากดั

(ผูถื้อหุน้ 0.0003%) (บรษัิทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 4   รายละเอียดเกี่ยวกบัผู้ควบคุมดูแลบัญชี  
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เอกสารแนบ 4   รายละเอียดเกี่ยวกบัผู้ควบคุมดูแลบัญชี 

 
 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

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

นางสาวปรียาพร อภิวาทนว์ิทยะ บริษัทไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ต่อ)

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั

โดยตรงในการควบคุมดูแลการ (บริษัทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั)

ท าบญัชี

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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 เอกสารแนบ 5   รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยส์ิน 

 

 ไม่มีข้อมูล 
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เอกสารแนบ 6 : อื่นๆ 

 

 ไม่มีข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


