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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ( “บริษัทฯ ”) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทในนำม “บริษัท เมโทรสตำร์
พร็อ พเพอร์ตี ้ จ ำกัด ” ในปี พ.ศ.2543 เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ พัฒ นำอสัง หำริม ทรัพ ย์ป ระเภทที่ อ ยู่อ ำศัย ต่อ มำในปี 2548
บริษัทฯ ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีกำรเปลีย่ นแปลงผูถ้ ือหุน้ และเปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้ หุน้ ของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย
จำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนโดยมีเครือข่ำยโรงพยำบำล 4 โรง ใน 3 จังหวัด ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนซือ้
กิจกำรโรงพยำบำลเพิ่มอีก 2 แห่งคือ โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยำบำลปิ ยะมินทร์) เป็ นโรงพยำบำลขนำด
ใหญ่ในจังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งช่วยขยำยเครือข่ำยกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุม่ บริษัทฯ ให้ครอบคลุมมำกขึน้
โดยเฉพำะในพืน้ ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล อีกทัง้ ยังได้ซือ้ กิจกำรของโรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี ในจังหวัดอุทยั ธำนี
ที่หยุดประกอบกิจกำรมำปรับปรุง ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2561 บริษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครือข่ำยเพิ่มขึน้ เป็ น 6 โรงพยำบำล
ภำยหลังจำกกำรซือ้ กิจกำรดังกล่ำว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิ จโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริหำร
จัด กำรโรงพยำบำลเอกชน และได้ย ้ำ ยหมวดธุ รกิ จจดทะเบี ยนในตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทยจำกหมวดพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์เป็ นหมวดธุรกิจทำงกำรแพทย์ บริษัทฯ มุง่ มั่นที่จะขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลของกลุม่ พริน้ ซ์ เฮลท์แคร์ ด้วย
กำรลงทุน สร้ำ งโรงพยำบำลใหม่ ร่ว มทุน กับ พัน ธมิ ต ร และกำรซื อ้ กิ จ กำรที่ มี ศัก ยภำพมำพัฒ นำปรับ ปรุ ง เพื่ อ ให้เ ป็ น
โรงพยำบำลที่มีคุณภำพและให้กำรรักษำด้วยวิทยำกำรทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัย บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะขยำยครือข่ำย
โรงพยำบำลให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภำคของประเทศไทย โดยเน้นไปในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยำบำลเอกชนแต่มีควำมต้องกำร
ด้ำนกำรบริกำรทำงกำรแพทย์
ในปี 2562 บริษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครือข่ำยเพิ่มอีก 3 แห่ง คือ 1) โรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน ในจังหวัดลำพูน
ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรมำในเดือนกันยำยน 2562 บริษัทฯ ได้ซือ้ ที่ดินที่ติดกับโรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน เพื่อ
สร้ำงอำคำรโรงพยำบำลแห่งใหม่ภำยใต้ชื่อ โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ลำพูน เพื่อรองรับที่ป่วยที่อยูใ่ นระบบประกันสังคม ซึง่ คำดว่ำ
จะแล้วเสร็จและเปิ ดดำเนินกำรได้ในปี 2564 2) โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุตรดิตถ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็ นโรงพยำบำลที่บริษัทฯ
ลงทุนก่อสร้ำงเอง โดยกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเปิ ดให้บริกำรในเดือนมีนำคม 2562 และ 3) โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี ใน
จังหวัดอุทยั ธำนี ซึ่งทำกำรปรับปรุ งแล้วเสร็จ และเปิ ดให้บริกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2562 นอกจำกนี ้ ยังขยำยเครือข่ำย
โรงพยำบำลไปยังภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกำรร่วมทุนกับพันธมิตรในท้องถิ่นสร้ำงโรงพยำบำลเอกชนแห่งใหม่ภำยใต้ชื่อ
“โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ” ที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จและเปิ ดให้บริกำรได้ในปี 2564 อีกทัง้ ยังได้ซือ้
กิจกำรของบริษัท โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ จำกัด ซึง่ ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดชุมพร ได้รบั โอนกิจกำรเสร็จสิน้
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 ในเดือนกันยำยน 2563 บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้ และรับโอนกิ จกำรโรงพยำบำลสรรพสิท ธิ์ อิน เตอร์
ในจังหวัดอุบลรำชธำนี และเปลี่ยนชื่อเป็ น โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุบลรำชธำนี ส่งผลให้บริษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครือข่ำย
เพิ่มขึน้ เป็ น 11 แห่ง ใน 10 จังหวัด
บริษัทฯ ยังคงมองหำโอกำสในธุรกิจ บริกำรด้ำนสุขภำพที่สำมำรถต่อยอดธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย์ เช่น กำร
ดูแลผูส้ ูงอำยุ จำกข้อมูลของกรมสถิ ติแห่งชำติพบว่ำประเทศไทยมีสดั ส่วนคนสูงวัยมำกถึงร้อยละ 16 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำ
ประเทศไทยจะเข้ำสู่สงั คมผูส้ งู อำยุแบบสมบูรณ์ในปี 2564 ดังนัน้ กำรเติบโตของจำนวนผูส้ งู อำยุในประเทศไทยจะเป็ น
ส่วนที่ 1 หน้ำ 1
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กลุ่มเป้ำหมำยที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งและเป็ นโอกำสทำงธุรกิจที่สำคั ญของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้เข้ำร่วมทุนกับกลุม่
Nihon Keiei Group จำกประเทศญี่ปนเพื
ุ่ ่อดำเนินธุรกิจดูแลผูส้ งู อำยุ โดยจัดตัง้ บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ในนำม บริษัท
พริน้ ซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด ซึง่ จะคำดว่ำจะเริม่ ดำเนินกำรในปี 2564 อีกทัง้ บริษัทฯ ยังขยำยกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพโดยกำร
จัด ตั้ง คลินิ กเพื่อ บริกำรทำงกำรแพทย์แ ก่ผู้ป่ วยที่ มี สิท ธิ บัต รทอง เพื่ อ รองรับ ผู้ป่ วยที่ได้ร ับ กระทบจำกกำรที่ สำนัก งำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ยกเลิกคลินิกที่ให้บริกำรจำนวน 190 แห่งในกรุ งเทพมหำนคร ในปี 2564 บริษัทฯ มี
เป้ำหมำยจะเปิ ดคลินิกให้บริกำรจำนวน 20 แห่งในกรุ งเทพมหำนคร และจะขยำยไปในต่ำงจังหวัดต่อไป ซึ่งจะเป็ นแหล่ง
รำยได้ใหม่ และเครือข่ำยใหม่ที่จะเข้ำมำเสริมนอกเหนือจำกรำยได้จำกค่ำรักษำพยำบำลของธุรกิจโรงพยำบำล
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัย เพื่อเช่ำ ในระดับแนวหน้ำในทำเลที่อยู่ย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ และธุรกิจกำรบริหำรอำคำร
สำนักงำนแบบครบวงจร บริกำรงำนขำย บริกำรงำนจัดซือ้ บริกำรงำนบัญชี อีกทัง้ ยังเป็ นผูใ้ ห้บริกำรงำนสนับสนุนต่ำง ๆ โดย
ทีมงำนมืออำชีพ อย่ำงโปร่งใส ยุติธรรม
ปั จจุบนั กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำมำรถจำแนกได้ 2 ประเภท ดังนี ้
1. ธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ปั จจุบนั บริษัทฯ มีโรงพยำบำล
ในเครื อ 11 แห่ ง ใน 10 จั ง หวัด โดยตั้ง อยู่ ใ น 4 ภำคของประเทศไทย คื อ ภำคเหนื อ ภำคกลำง ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ โดยมี 6 โรงพยำบำลในภำคกลำง ได้แก่ โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ใน
จังหวัดสมุทรปรำกำร โรงพยำบำลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร ในจังหวัดพิจิตร
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 1 และ โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 2 ในจังหวัดนครสวรรค์ โรงพยำบำลพริน้ ซ์
อุทยั ธำนี ในจังหวัดอุทยั ธำนี และมี 2 โรงพยำบำลในภำคเหนือ คือ โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ซึ่งเปิ ดให้บริกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรในเดือนมีนำคม 2562 และโรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน ในจังหวัด
ลำพูน สำหรับภำคตะวันออกเฉียงเหนือมี 2 โรงพยำบำล คือ โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำงคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2564 และโรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุบลรำชธำนี ทีบ่ ริษัทฯ ซือ้ และได้รบั โอนกิจกำร
มำในเดือนกันยำยน 2563 ส่วนภำคใต้มี 1 โรงพยำบำล คือโรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ ในจังหวัดชุมพร
2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ
1.1

วิสัยทัศน์
พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จะเป็ นองค์กรที่ม่งุ เน้นกำรขยำยกิจกำรในธุรกิจด้ำนสุขภำพ และจะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำร
บริหำรธุรกิจโรงพยำบำลที่ได้รบั กำรยอมรับในกำรนำเทคโนโลยีมำยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรเพิ่มประสิทธิ ภำพ
รวมถึงจะใช้ประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือครองอยูอ่ ย่ำงเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ ีสว่ นได้สว่ น
เสียทัง้ หมด
1.2
▪
▪

พันธกิจ
จะเป็ นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนและยกระดับกำรดูแลสุขภำพในชุมชน โดยสร้ำงโรงพยำบำลในพืน้ ที่ขำดแคลน
เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่ำงยั่งยืน
จะให้บริกำรบริหำรธุรกิจโรงพยำบำลและบริกำรส่วนงำนสนับสนุนอย่ำงมืออำชีพ ต่อทัง้ โรงพยำบำลในเครือและ
โรงพยำบำลพันธมิตรที่ได้รบั โอกำสเข้ำไปบริหำรงำนให้
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จะมุ่งมั่นในกำรบริหำรโรงพยำบำลอย่ำงมีประสิทธิ ภำพโดยนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
ที่ตงั้ ไว้ ทัง้ ผลประกอบกำรด้ำนกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร และควำมพึงพอใจของผูร้ บั บริกำร
จะเสริมควำมแข็งแกร่งของเครือโรงพยำบำลด้วยกำรสร้ำงพันธมิตร และ/หรือ กำรเข้ำซือ้ กิจกำรเพื่อร่วมกันพัฒนำ
ศักยภำพและผลประกอบกำรให้ดียิ่งขึน้
จะแสวงหำโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสุขภำพใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยเป็ นได้ทงั้ กำรใช้อสังหำริมทรัพย์เดิมที่มี
อยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ และลงทุนในอสังหำริมทรัพย์แห่งใหม่ที่สอดคล้องกับควำมเป็ นไปได้ของโครงกำร
จะทุ่มเทในกำรพัฒนำบุคลำกรในเครืออย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภำพทำงด้ำนเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ ให้
รองรับกับกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วขององค์กร และสร้ำงเสริมบุคลำกรให้มีจิตใจของผูใ้ ห้ เพื่อให้เขำส่งต่อบริกำร
ด้วยหัวใจแก่ชมุ ชนและสังคม
มุง่ มั่นพัฒนำควำมเป็ นเลิศในกำรให้บริกำรของโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ที่มีอยู่ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่
ลูกค้ำที่เข้ำพักทัง้ ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) กำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญมีดงั นี ้
ปี พ.ศ.
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึน้
2563
− ในเดื อ นธัน วำคม 2563 บริษั ท ฯ ท ำกำรปรับ โครงสร้ำ งธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้บ รรลุ ต ำมนโยบำยในกำร
ประกอบธุรกิ จของบริษั ทฯ ในกำรมุ่งขยำยธุรกิ จด้ำนโรงพยำบำลเป็ นหลัก โดยกำรโอนกิ จ กำร
บำงส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ซึง่ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ภำยใต้
ชื่ อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ รวมถึงทรัพย์สินและหนี ส้ ิน
ทั้ง หมดที่ เ กี่ ย วข้อ งและที่ ใ ช้ใ นกำรประกอบธุ ร กิ จ ดัง กล่ำ วสัญ ญำใบอนุญ ำตที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่ำวทัง้ หมด ให้แก่ บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด (VMEA) ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยที่จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่เพื่อรับโอนกิจกำรดังกล่ำวโดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ ๊ปโฮลดิง้ จำกัด (บริษัทย่อย
ซึ่งบริษัท ฯ ถื อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100) ถื อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ
VMEA
− ในเดือนธันวำคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับกลุม่ โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ จัดตัง้ ศูนย์รกั ษำมะเร็งแบบ
องค์รวม ในภำคอีสำนและภำคเหนือตอนล่ำงที่โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุบลรำชธำนีและโรงพยำบำล
พิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก ภำยใต้โมเดล บำรุ งรำษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรก์ โดยจะเปิ ดให้บริกำร
ภำยในไตรมำส 1/2564 โดยทัง้ สองศูนย์จะทำหน้ำที่เป็ น Cancer Center Hub สำหรับศูนย์รกั ษำ
มะเร็งกลำงสำหรับโรงพยำบำลพริน้ ซ์แห่งอื่นๆ
− ในเดือนธันวำคม 2563 มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท พริน้ ซิ เพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด ซึ่งหยุดพัก
กำรดำเนินกิจกำรเป็ น บริษัท ใกล้บำ้ น ใกล้ใจ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจคลินิกให้บริกำรด้ำนสุขภำพ
แก่ผปู้ ่ วยตำมสิทธิ ประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตรทอง) และปั จจุบนั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20
ล้ำนบำท
− ในเดือนกันยำยน 2563 บริษัทฯ ได้จำหน่ำยสินทรัพย์ของบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด (VB)
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ฯ
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เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึน้
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 โดยรำคำซือ้ ขำยรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 433.69 ล้ำนบำท
รำยละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ำย ได้แก่
ก) หุน้ สำมัญของบริษัท วี 33 จำกัด (V33) จำนวน 28,124,998 หุน้ หรือคิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ
99.99 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้ว ทัง้ หมดของ V33 มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 7.50 บำท โดยทำ
กำรชำระทุนแล้วหุน้ ละ 6 บำทถือครองโดย VB มูลค่ำรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 176.95 ล้ำนบำท หรือใน
รำคำหุ้น ละไม่เ กิ น 6.29176 บำท โดยมี วัต ถุป ระสงค์ใ นกำรจ ำหน่ำ ยหุ้น สำมัญ ของ V33 เพื่ อ
จำหน่ำยที่ดินซึ่ง V33 ถือครองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ตัง้ อยู่ในตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
ข) ที่ดินเปล่ำ เนือ้ ที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ที่อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง ซึ่ง VB เป็ นผูถ้ ื อ
กรรมสิทธิ์ โดยขำยในรำคำไม่เกิน 87.27 ล้ำนบำท
ค) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง เนือ้ ที่ดินรวม 10 ไร่ ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่ง VB เป็ นผูถ้ ือ
กรรมสิทธิ์ โดยขำยในรำคำไม่เกิน 32.08 ล้ำนบำท
ง) หุน้ สำมัญของบริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (“UBD”) จำนวน 12,899,998 หุน้ หรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของ UBD มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้
ละ 10 บำท ถือครองโดย VB ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ในมูลค่ำรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 137.37 ล้ำน
บำท หรือในรำคำหุน้ ละไม่เกิน 10.64929 บำท โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรจำหน่ำยหุน้ สำมัญของ
UBD เพื่อจำหน่ำยที่ดินซึง่ UBD ถือครองที่ดินเปล่ำ เนือ้ ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ อำเภอเมืองอุดรธำนี
จังหวัดอุดรธำนี
กำรขำยสิน ทรัพ ย์ขำ้ งต้น ถื อ เป็ น กำรใช้สิท ธิ ข องบริษัท ในกำรขำยคืน ที่ดิ นเปล่ำให้แก่นำงสำว
สำธิตำ ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ของ VB ระหว่ำงนำงสำวสำธิตำ (ผูข้ ำย) และบริษัทฯ
(ผูซ้ ือ้ ) ลงวันที่ 8 กันยำยน 2559 ตำมที่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559 ซึ่งข้อตกลงว่ำด้วยสิทธิในกำรขำยคืนที่ดินเปล่ำให้แก่นำงสำว สำธิตำ
ระบุวำ่ ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วนั ที่ซือ้ ขำยหุน้ VB เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2559 หำกบริษัท และ/
หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงค์จะพัฒนำโครงกำรบนที่ดินเปล่ำแปลงใดแปลงหนึง่ หรือทัง้ หมด บริษัทมี
สิทธิที่จะดำเนินกำรให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยขำยที่ดินแปลงดังกล่ำวคื นให้แก่นำงสำวสำธิตำ
โดยนำงสำวสำธิตำ จะซือ้ ที่ดินแปลงดังกล่ำวในรำคำต้นทุนที่บริษัทซือ้ มำจำกนำงสำวสำธิตำ บวก
ด้วยต้นทุนในกำรถือครองที่ดินเปล่ำแปลงนัน้ (Carrying Cost) ในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอด
ระยะเวลำนับ แต่วัน ที่ ซื อ้ ขำยหุ้น จนถึ ง วัน ที่ มี ก ำรจดทะเบี ย นกำรโอนกรรมสิท ธิ์ ใ นที่ ดิน แปลง
ดังกล่ำว โดยนำงสำวสำธิตำ ตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรโอนที่ดิน ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษี
ธุรกิจเฉพำะ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด และภำระภำษี ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่ อย ที่
เกิดขึน้ จำกกำรขำยคืนที่ดินเปล่ำดังกล่ำว (ถ้ำมี) แต่เพียงผูเ้ ดียว
− ในเดื อ นกรกฎำคม 2563 บริ ษั ท ฯ จั ด ตั้ง แห่ ง ใหม่ ภ ำยใต้ชื่ อ บริ ษั ท พริ ้น ซิ เ พิ ล เฮลท์แ คร์ –
อุบลรำชธำนี จำกัด (“PUBN”) มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 300 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สำมัญ 30 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINH) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีวตั ถุประสงค์
ส่วนที่ 1 หน้ำ 4
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เพื่ อ ด ำเนิ น ธุร กิ จโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัด อุบ ลรำชธำนี โดยกำรเข้ำซือ้ และรับโอนกิ จกำร
สถำนพยำบำลทัง้ หมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จำกัด อัน
รวมถึงทรัพย์สิน เครื่องมือแพทย์ ใบอนุญำตต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
ตลอดจนที่ ดิ น และสิ่ ง ปลูก สร้ำ งซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ง ของโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ชื่ อ “โรงพยำบำล
สรรพสิทธิ์อินเตอร์” ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจกำรและพนักงำนทัง้ หมดที่มีควำมประสงค์จะทำงำนกับ
PUBN ต่อไป โดยชำระค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรเป็ นจำนวนไม่เกิน 500 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำก
กระแสเงินสดภำยในของกลุ่มบริษัทและเงินกูย้ ืมจำกสถำบัน กำรเงิน PUBN ได้ลงนำมในสัญญำ
โอนกิจกำรเมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2563 และรับโอนกิจกำรเสร็จสิน้ ในวันที่ 1 กันยำยน 2563
− ในเดือนมิถนุ ำยน 2563 บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระ
แล้วอีก 100 ล้ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้ำนบำท
− ในวันที่ 2 มีนำคม 2563 บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด (PCPN) เข้ำทำกำรรับโอน
กิจกำรทัง้ หมด (Entire Business Transfer - EBT) ของโรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ เสร็จสิน้
− ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้ำลงนำมในสัญญำร่วมทุน กับกลุ่ม Nihon Keiei Group

(NKG) เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 เพื่อดำเนินธุรกิจกำรดูแลผูส้ ูงอำยุ และได้จัดตัง้ บริษัทย่อย
แห่งใหม่ภำยใต้ชื่อ บริษัท พริน้ ซิ เพิล เอ็นเคจี จำกัด (“PNKG”) ในปี 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน
จำนวน 10 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญ 100,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท โดยบริษัท
พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ร้อยละ 51 และ NKG ถือหุน้ ร้อยละ 49
− ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ จัดตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ชื่อบริษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ชุ ม พร จ ำกัด (“PCPN”) มี ทุน จดทะเบี ย นที่ อ อกและช ำระแล้ว จ ำนวน 270 ล้ำ นบำท บริ ษั ท ฯ
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 90 ผ่ำนบริษัทย่อย (PRINH) มีวตั ถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยำบำล
เอกชนในจังหวัดชุมพร โดยกำรเข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลทัง้ หมด (Entire Business
Transfer) อั น รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น หนี ้สิ น ใบอนุ ญ ำตต่ ำ งๆ ที่ จ ำเป็ นต่ อ กำรประกอบกิ จ กำร
สถำนพยำบำลตลอดจนสิทธิ หน้ำที่และภำระผูกพันตำมสัญญำของบริษัท โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์
จำกัด ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจกำรและพนักงำนทัง้ หมดที่มีควำมประสงค์จะทำงำนกับ PCPN ต่อไป
โดยช ำระค่ ำ ตอบแทนกำรโอนกิ จ กำรและค่ ำ เช่ ำ ที่ ดิ น ระยะยำวให้แ ก่ ก ลุ่ม ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของ
โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ เป็ นจำนวน 570 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกกระแสเงินสดภำยในของกลุม่ บริษัท
และเงิ นกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิ น บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำโอนกิ จกำรเมื่อวันที่ 18 ธันวำคม
2562
− ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงนำมกับบริษัท บำรุงรำษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรก์ จำกัด ภำยใต้กำร
บริ ห ำรงำนของบริ ษั ท โรงพยำบำลบ ำรุ ง รำษฎร์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่ อ เปิ ด โมเดลธุ ร กิ จ ใหม่
“Bumrungrad Health Network – Growing Together Model” โดยกำรตัง้ ศูนย์ควำมเป็ นเลิศทำง
กำรแพทย์ เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลที่ได้คุณภำพมำตรฐำน เฟสแรกเตรียมเปิ ด
“ศูนย์กระดูกสันหลังและข้อ ” ที่โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อให้บริกำรทำงกำรแพทย์ดำ้ น
กระดูกสันหลังและข้อเป็ นต้นแบบแห่งแรกในกำรทำงำนภำยใต้โมเดลธุรกิจใหม่
ส่วนที่ 1 หน้ำ 5
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เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2562 เปิ ดให้บริกำรโรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ อย่ำงเป็ นทำงกำร
ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ บริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัทคือ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์
ศรีสะเกษ จำกัด (PSSK) โดยมีทนุ จดทะเบียน 250 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน
ขนำด 60 เตียง ในจังหวัดศรีสะเกษ โดย PRINH ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 60 ซึง่
เป็ นกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัท ศรีสะเกษเมดิเทค จำกัด และได้ลงนำมในสัญญำร่วมทุน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ (“PPNP”) ได้รบั กำรรับรองคุณภำพด้ำน
สำรสนเทศทำงกำรแพทย์ EMRAM Stage 7 จำก HIMSS Analytics ซึง่ เป็ นขัน้ สูงสุดของมำตรฐำน
นี ้ และเป็ นโรงพยำบำลแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่ 2 ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่
ได้รบั รำงวัลนี ้
ในเดื อ นพฤศจิ ก ำยน 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ข ำยบริ ษั ท คอนเวอร์เ จนซ์ซิ ส เทมส์ จ ำกั ด ให้กั บ
บุค คลภำยนอก เนื่ องจำกไม่มี ควำมจำเป็ นในกำรดำเนิ นธุ ร กิ จ ดังกล่ำว และได้มี ก ำรโอนย้ำย
ทรัพยำกรต่ำงๆ กำรพัฒนำระบบงำนของโรงพยำบำล และบุคลำกรไปปฏิบตั ิงำนที่ PRINH
ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 222,249,300
บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยรำคำตลำดหุน้ ละ 4.09 บำท ซึ่งเป็ นรำคำเสนอ
ขำยโดยมีสว่ นลดประมำณร้อยละ 1.20 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำดคำนวณจำกรำคำถัวเฉลีย่
ถ่วงนำ้ หนักของหุน้ ของบริษัทฯ ที่ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 15 วันทำกำร
ย้อนหลังติดต่อกันก่อนวันกำหนดรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนโดยคณะกรรมกำรบริษัท คือ
ระหว่ำงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 ซึง่ เท่ำกับหุน้ ละ 4.14 บำท (ข้อมูล
จำก SETSMART ที่ www.setsmart.com) เพื่อเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัดจำนวน 1 รำยคือ
International Finance Corporation (“IFC”) ซึ่งเป็ นนักลงทุนสถำบันเป็ นบริษัทในกลุม่ ของ World
Bank ที่ มี ฐ ำนะกำรเงิ น มั่น คงและมี ศัก ยภำพในกำรลงทุน ได้จริง IFC มี ที ม งำนที่ มี ค วำมรู แ้ ละ
ประสบกำรณ์ดำ้ นธุรกิจ Healthcare ที่สำมำรถแบ่งปั นข้อมูลอันเป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจของบริษัทฯ
และสำมำรถแนะนำองค์กรในระดับนำนำชำติที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อเป็ นเครือข่ำยทำงธุรกิจของ
บริษัทฯ ต่อไป ซึ่งจะเป็ นกำรสร้ำงโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้และกำไรเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของ
บริษัทฯ โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้รบั ประมำณ 909 ล้ำนบำทจะนำไปใช้สนับสนุนแผนกำรลงทุนขยำย
กิจกำรด้ำนโรงพยำบำลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทัง้ กำรเข้ำซือ้ กิจกำรหรือกำรหำพันธมิตรทำงธุรกิจ
เพื่อร่วมกันสร้ำงโรงพยำบำลในเครือข่ำยเพิ่มขึน้ โดยบริษัทฯ ได้ทำกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระ
แล้วจำกเดิม 3,240,087,520 บำทเป็ นจำนวน 3,462,336,820 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
เมื่ อ วัน ที่ 15 พฤศจิ ก ำยน 2562 เปิ ด ให้บ ริก ำรโรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทัย ธำนี (PUTH) อย่ำ งเป็ น
ทำงกำร
ในเดือนกันยำยน 2562 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 พิจำรณำอนุมตั ิกำรจำหน่ำยหุน้
สำมัญของบริษัท กรุ งเทพบริหำร จำกัด (“BG”) จำนวน 9,985,998 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อ ยละ
ส่วนที่ 1 หน้ำ 6
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99.99 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของ BG มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท ที่ถือ
โดยบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด (VB) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (VMSD) ซึ่งเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ฯ ในรำคำหุน้ ละ 133.08632
บำท คิดเป็ นรำคำซือ้ ขำยทัง้ สิน้ ประมำณ 1,328.99 ล้ำนบำท โดยจะนำเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำย
หุน้ ในครัง้ นีไ้ ปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และขยำยธุรกิจโรงพยำบำลและกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
ตำมนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป
− เมื่ อ วัน ที่ 29 มี น ำคม 2562 เปิ ด ให้บ ริก ำรโรงพยำบำลพิ ษ ณุเ วช อุต รดิ ต ถ์ (PUTD) อย่ำ งเป็ น
ทำงกำร
− ในวันที่ 1 มีนำคม 2562 บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด เข้ำทำกำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด
(Entire Business Transfer - EBT) ของโรงพยำบำลศิรเิ วช ลำพูน เสร็จสิน้
− ในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกำรปรับย้ำยกลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง หมวด
ธุรกิ จพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ไปยังอุตสำหกรรมบริกำร ในหมวดธุรกิ จกำรแพทย์ (Health Care
Services)
− ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 บริษัทฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001:2015
− ในเดือนตุลำคม 2561 บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตัง้
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด (PLPN) เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน โดยมีทนุ
จดทะเบียน 200 ล้ำนบำท โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมติให้บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ลำพูน จำกัด เข้ำทำกำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด (Entire Business Transfer – EBT) ของโรงพยำบำล
ศิริเวช ลำพูน ในจังหวัดลำพูน ประกอบด้วยที่ดินพร้อมอำคำรโรงพยำบำล อำคำรสนับสนุน 9 หลัง
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลจำนวน 59 เตียง
− บริษัทฯ ผ่ำนกำรรับรอง Anti-Corruption จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทย ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อ
วันที่ 7 มิถนุ ำยน 2561
− ในเดือนพฤษภำคม 2561 บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
จัดตัง้ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จำกัด (PUTH) เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน โดย
มีทุนจดทะเบียน 50 ล้ำนบำท โดยบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด ได้ซือ้ โรงพยำบำล
ที่หยุดประกอบกิจกำรซึ่งเป็ นหนี ้ NPA จำกสถำบันกำรเงินทำให้ได้มำซึ่ง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
(อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุ งอำคำร) รวม 10 หลังเนือ้ ที่ 12-1-79.5 ไร่ ตำบลบำงพระครู อำเภอนคร
หลวง จังหวัดอุทยั ธำนี โดยบริษัทฯ ปรับปรุงอำคำรเดิมให้เป็ นโรงพยำบำลขนำด 59 เตียง
− ในเดือนมีนำคม 2561 บริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด (VB) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
จัดตัง้ บริษัทย่อยขึน้ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (BBD) และบริษัท
อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (UBD) เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์โดยมีทนุ จดทะเบียน
121 ล้ำนบำท และ 129 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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− เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อ “โรงพยำบำลปิ ยะมินทร์” เป็ น “โรงพยำบำล
พริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึง่ บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำร
สถำนพยำบำลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกำนัยเซชั่น จำกัด (“THM”) ซึ่งเป็ นบริษัทที่
ประกอบธุ ร กิ จ โรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ชื่ อ “โรงพยำบำลปิ ย ะมิ น ทร์” ซึ่ ง ตั้ง อยู่ใ นจัง หวัด
สมุทรปรำกำร และคลินิกเวชกรรมปิ ยะมินทร์อีก 3 แห่งในกรุ งเทพมหำนคร โดยบริษัทฯ จะรับโอน
มำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำลของ THM รวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ ิน ใบอนุญำตต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำร
ประกอบกิจกำรของสถำนพยำบำล พนักงำนทัง้ หมดที่ประสงค์จะทำงำนกับบริษัทฯ ต่อไป ตลอดจน
สิทธิ หน้ำที่และภำระผูกพันตำมสัญญำที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิ จกำร ภำยใต้ขอ้ กำหนดและ
เงื่ อนไขของสัญญำโอนกิ จกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับ THM โดยบริษัทฯ จะชำระค่ำตอบแทนกำร
โอนกิจกำรข้ำงต้นให้แก่ THM เป็ นเงิน 900 ล้ำนบำท เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตำมที่กำหนดในสัญญำ
โอนกิจกำรสำเร็จ กำรได้มำซึ่งกิจกำรของ THM ในครัง้ นีจ้ ะช่วยขยำยเครือข่ำยกำรประกอบธุรกิจ
โรงพยำบำลของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ให้ค รอบคลุม มำกขึน้ โดยเฉพำะในพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหำนครและ
ปริมณฑล จำกเดิมที่โรงพยำบำลในกลุม่ บริษัทฯ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ตำ่ งจังหวัด ซึง่ จะก่อให้เกิดเป็ น Hub
และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยำบำลซึง่ จะช่วยเสริมสร้ำงกำรเติบโตและเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขัน กำรรับโอนกิจกำรจำก THM ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
− เมื่ อ วัน ที่ 25 มกรำคม 2561 บริ ษั ท อลิ อัน ซ์ เมดิ ค อล เอเชี ย จ ำกัด ได้เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น บริ ษั ท
พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
− ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 บริษัทฯ เข้ำซือ้ กิจกำรของกลุ่มบริษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
(“AMA”) โดยกำรซือ้ หุน้ ใน AMA จำนวนทัง้ สิน้ 268,374,998 หุน้ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 99.99 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของ AMA จำกผูถ้ ือเดิม อันได้แก่ นำงสำว
สำธิตำ วิทยำกร (“คุณสำธิตำ”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด (“แวนเทจ พ้อยท์”) และนำย
ศิริชัย โตวิริยะเวช (“คุณศิริชัย”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในรำคำหุน้ ละประมำณ
7.4523 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้มำซึ่งบริษัท
ย่อยที่ AMA ถื อหุน้ ทำงตรงหรือทำงอ้อมจำนวน 6 บริษัท อันประกอบด้วย (1) บริษัท พิษณุเวช
จ ำกัด (2) บริ ษั ท โรงพยำบำลปำกน ้ำ โพ จ ำกัด (3) บริ ษั ท สหแพทย์พิ จิ ต ร จ ำกัด (4) บริ ษั ท
โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (5) บริษัท พิษณุเวชพัฒนำ จำกัด และ (6) บริษัท พี.เอ็น.พี
ฮอส ปิ ทอล จำกัด (รวมเรียกบริษัทตำม (1) – (6) ว่ำ “บริษัทย่อย”) และกิ จกำรของบริษัทย่อ ย
ทัง้ หมดด้วย โดยบริษัทฯ จะชำระค่ำหุน้ ข้ำงต้นให้แก่คณ
ุ สำธิตำ แวนเทจ พ้อยท์ และ คุณศิรชิ ยั ด้วย
เงินสด โดยจะชำระจำนวนกึ่งหนึ่งในวันที่ซื อ้ ขำยหุน้ และจะชำระในส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนับจำกวันที่ทำสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ทัง้ นีห้ ำกบริษัทฯ ชำระรำคำซือ้ ขำยหุ้น
ในส่ว นที่ เ หลือ ดัง กล่ำ วให้แ ก่ คุณ สำธิ ต ำ แวนเทจ พ้อ ยท์ หรือ คุณ ศิ ริชัย ภำยหลัง วัน ที่ สิน้ สุด
ระยะเวลำครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทำสัญญำซือ้ ขำยหุน้ บริษัทฯ จะต้องชำระดอกเบีย้ เป็ นรำยเดือน
ให้แก่คุณสำธิ ตำ แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ คุณศิริชัย สำหรับรำคำซือ้ ขำยในส่วนที่ ผซู้ ือ้ ยังไม่ได้
ช ำระในอัต รำเท่ำกับ ดอกเบี ย้ เงิ น กู้ของธนำคำรกรุ งเทพ จ ำกัด (มหำชน) ประเภท MLR ลบ 2
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เปอร์เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วันที่ถดั จำกวันสิน้ สุดระยะเวลำครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทำสัญญำซือ้ ขำย
หุน้ (“วันเริม่ ต้นดอกเบีย้ ”) โดยเริม่ คำนวณตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นดอกเบีย้ จนถึงวันที่บริษัทฯ ชำระรำคำซือ้
ขำยครบถ้วน (โดยไม่มีกำรคิดดอกเบีย้ ทบต้น)
− ในเดือนพฤษภำคม 2560 บริษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”
หรือ “ผูจ้ ะขำย”) ทำกำรขำยที่ดินโฉนดเลขที่ 3582 และ 3962 รวม 2 แปลงเนือ้ ที่รวม 2 ไร่ 2 งำน
34.3 ตำรำงวำพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงประเภทอำคำรสูง 34 ชัน้ และที่จอดรถ ซึ่งตัง้ อยู่บนที่ดิน 2 แปลง
ดังกล่ำวพร้อมใบอนุญำตก่อสร้ำงเลขที่ 42/2559 ให้กับ Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd.
(“ผูจ้ ะซือ้ ”) ในมูลค่ำ 2,400 ล้ำนบำท และภำษี ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกั บกำรโอนที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำงอีกจำนวน 100 ล้ำนบำท รวมรำคำตำมสัญญำจะซือ้ จะขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
และใบอนุญำต เป็ นจำนวนเงินทัง้ สิน 2,500 ล้ำนบำท โดยผูจ้ ะซือ้ ตกลงให้ บริษัท คำร์ลตัน โฮเทล
แบงคอก จำกัด (“ผูร้ บั โอน”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของผูจ้ ะซือ้ รับโอนที่ดิ นพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงรวมถึง
ใบอนุญำตก่อสร้ำงข้ำงต้น
− บริษัทฯ ทำกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของ
บริษัทฯ เพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำล
− บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ
จ ำนวน 442,172,887 หุ้น เป็ น จ ำนวนเงิ น 442,172,887 บำท ท ำให้ทุน ที่ช ำระแล้วเป็ นจำนวน
1,400,149,087 บำท
− บริษัทฯ ได้เข้ำทำรำยกำรซือ้ หุน้ สำมัญและหุน้ บุริมสิทธิรวมร้อยละ 99.99 ของบริษัท วี บริลเลี่ยน
กรุ ๊ป โฮลดิง้ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบ
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์จำนวน 4 บริษัทได้แก่ (1) บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด (2) บริษัท
วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (3) บริษัท กรุ งเทพบริหำร จำกัด และ (4) บริษัท วี 33 จำกัด จำกนำงสำว
สำธิ ตำ วิทยำกร และบริษัท พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ ส์ แอลทีดี ซึ่งกำรลงทุนดังกล่ำวจะทำให้
กิจกำรได้มำซึง่ กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอำคำรเพิ่มขึน้ 9 แห่ง โดยแบ่งเป็ นโครงกำรที่ตงั้ อยู่ในทำเลใจ
กลำงกรุ งเทพมหำนครรวม 4 โครงกำร และที่ดินในต่ำงจังหวัด 5 แห่ง มูลค่ำกิจกำรรวม 5,791.13
ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ได้ทำกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 1,839,938,433 หุน้ รำคำเสนอขำย
หุน้ ละ 2.87 บำท ให้แก่ นำงสำวสำธิ ตำ วิทยำกร และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ ส์ แอลทีดี และ
ออกตั๋วสัญญำใช้เงินมูลค่ำรวมทัง้ สิน้ 510,509,850 บำท ให้แก่คุณสำธิ ตำ เพื่อเป็ นค่ำตอบแทน
สำหรับกำรเข้ำซือ้ กิจกำรของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ ๊ป โฮลดิง้ จำกัด ทำให้ทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึน้ เป็ น
3,240,683,433 บำท
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แบบ 56-1 ประจำปี 2563

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รำยละเอียดกำรถือหุน้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี ้
ชื่อบริษัท

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

ประเภทธุรกิจ

โรงพยำบำลเอกชนและ
ลงทุนในธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
ลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINH)1/

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุน้ `
โดยบริษัทฯ
(ร้อยละ)
โ ร ง พ ย ำ บ ำ ล เ อ ก ช น ภ ำ ย ใ ต้ ชื่ อ
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
ลงทุน ในธุ ร กิ จ พัฒ นำอสัง หำริม ทรัพย์
ผ่ำ นบริษั ท ย่อยคื อ บริษั ท วี บริล เลี่ยน
กรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด
ลงทุนในบริษัทอื่น ให้บริกำร Shared
Service แก่โรงพยำบำลในเครือ

99.99

บริษัท พิษณุเวช จำกัด2/ (PSV)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณุเวช

60.00

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด2/ (PPCH)

โรงพยำบำลเอกชน

60.00

บริษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด2/
(PUTD)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณุเวช
พิจิตร
ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์
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แบบ 56-1 ประจำปี 2563
ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุน้ `
โดยบริษัทฯ
(ร้อยละ)
91.43

บริษัท โรงพยำบำลปำกนำ้ โพ จำกัด3/ (PPNP)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ ซ์
ปำกนำ้ โพ 1 และโรงพยำบำลพริน้ ซ์
ปำกนำ้ โพ 2

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทยั จำกัด4/
(PUTH)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ ซ์
อุทยั ธำนี

99.99

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัด4/
(PLPN)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลศิรเิ วชลำพูน

86.67

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จำกัด4/

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ ซ์
ศรีสะเกษ

60.00

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลวิรชั ศิลป์

90.00

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลรำชธำนี
จำกัด4/

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ ซ์
อุบลรำชธำนี

99.99

บริษัท ใกล้บำ้ น ใกล้ใจ จำกัด

สถำนพยำบำล

คลินิกรักษำผูป้ ่ วยที่มีสิทธิบตั รทอง

99.99

บริษัทร่วมทุน
บริษัท พริน้ ซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด5/

ศูนย์ดแู ลสุขภำพผูส้ งู อำยุ

ประกอบธุรกิจศูนย์ดแู ลสุขภำพผูส้ งู อำยุ

51.00

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

พั ฒ นำอสั ง หำริ ม ทรัพ ย์ ในโครงกำร
สยำมสแควร์บำงส่วน (อำคำรกรุป๊ แอล)

99.99

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด (VB)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และ ถื อ หุ้น บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นำ
ลงทุนในบริษัทอื่น
อสังหำริมทรัพย์ในกลุม่

99.99

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด6/ (VI)

ให้เช่ำอำคำรและสำนักงำน ให้เช่ำอำคำรสำนักงำนบำงกอกบิสซิเนส
เซ็นเตอร์ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นถนนเอกมัย

99.99

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จำกัด6/ (VR)

โรงแรมและเซอร์วิส
อพำร์ทเม้นท์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

99.99

(PSSK)

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด4/
(PCPN)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด
(BCD)

บริษัท บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด6/
(BBD)
บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด6/ (VMEA)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ โครงกำรซัมเมอร์
เซ็ท เอกมัย
ปั จจุบัน มีที่ ดิ น เปล่ำ ที่ จังหวัด ระยองซึ่ง
อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของ
โครงกำร
โ ค ร ง ก ำ ร แ ม ริ อ อ ท เ อ็ ค เ ซ็ ค คิ ว ที ฟ
เซอร์วิ ส อพำร์ท เม้ น ท์ สำทร วิ ส ต้ำ
กรุงเทพ

หมำยเหตุ : 1/ เดิมชื่อ บริษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
2/ บริษัทฯ ถือหุน้ ผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ ถือหุน้ ในบริษัท พิษณุเวช จำกัด ร้อยละ 60
3/ บริษัทฯ ถือหุน้ ผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ ถือหุน้ ในบริษัท โรงพยำบำลปำกนำ้ โพ จำกัด ร้อยละ 91.43
4/ บริษัทฯ ถือหุน้ ผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
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5/ บริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และกลุม่ Nihon Keiei Group (NK Group) โดยกลุม่ NK
โดยบริษัท นิฮอน เคเอ (ไทยแลนด์) จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 49
6/ บริษัทฯ ถือหุน้ ผ่ำนบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด

1.5

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้รบั มอบใบประกำศนียบัตรผูผ้ ่ำนกระบวนกำรรับรอง และเป็ น
สมำชิ กแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตอย่ำงสมบูรณ์จำกโครงกำรแนวร่ว มปฏิบตั ิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ำยน 2561
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
• ได้รบั กำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำลขัน้ 2 จำกหน่วยงำนสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำร
มหำชน)
• ในเดือนตุลำคม 2563 โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ได้รบั ใบประกำศจำก HIMSS Analytics EMRAM Stage
6 จำก HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society)
• ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ได้รบั กำรรับรอง Global Healthcare Accreditation
(GHA) COVID-19 for Medical Travel Program จำกหน่วยงำน Medical Travel Program
โรงพยาบาลพิษณุเวช
• ในเดือนมกรำคม 2563 โรงพยำบำลพิษณุเวช ได้รบั รำงวัลในระดับองค์กร “ควำมดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ”
ประจำปี 2563 และรำงวัลระดับบุคคล คือ นำยแพทย์อธิ วฒ
ั น์ น้อยประสิทธิ์ ได้รบั รำงวัล บุคคลตัวอย่ำง
ประจำปี จำกมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
• ในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 โรงพยำบำลพิษณุเวช ได้รบั รำงวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards
2019 ชนะเลิศอันดับ 1 “ด้ำนกำรดูแลใส่ใสเป็ นเลิศ” จำก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
• ในเดื อ นกรกฎำคม 2563 โรงพยำบำลพิ ษณุเวช ได้ร ับ ใบประกำศเกี ย รติคุณ Zero Accident Campaign
ระดับทองประจำปี 2563 จำกสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(องค์กำรมหำชน)
• ในเดื อ นพฤศจิ ก ำยน 2563 โรงพยำบำลพิ ษณุเวช ได้ร ับรำงวัลสถำนประกอบกิ จกำรต้น แบบด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ประจำปี 2563 รับรำงวัลเป็ นปี ที่ 5 โล่รำงวัลระดับ
เพชร จำกกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
• ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 โรงพยำบำลพิษณุเวชได้รบั รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ด้ำนแรงงำนสัมพันธ์
และสวัสดิกำรแรงงำน 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2554 – 2563) จำกกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวง
แรงงำน
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โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
• ในเดือนสิงหาคม 2563 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ได้รบั รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2563 จากมูลนิธิเพื่อ
สังคมไทย
• ในเดือนกันยายน 2563 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ได้รบั โล่เกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และ
หนังสือรับรอองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
• ใบประกาศนียบัตรผ่านการปฏิบตั ิตามแนวทางพัฒนาบันไดขัน้ ที่ 2 สู่ HA อันเป็ นพืน้ ฐานสาคัญสาหรับการ
พัฒนาคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากน้าโพ
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 1 และ 2 ได้รบั รำงวัลกำรดำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพในสถำนประกอบกำรด้วย
10 Package ระดับยอดเยี่ยมจำกหน่วยงำน ศูนย์อนำมัยที่ 3 นครสวรรค์
• โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 1 และ 2 ได้รบั รำงวัลสถำนประกอบกิ จกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ และ
สวัสดิกำรแรงงำน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ โดยได้รบั เกียรติบตั รจำกกระทรวงแรงงำน
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 2 ได้รบั ประกำศนียบัตรจำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล(องค์กำร
มหำชน) รับรองว่ำโรงพยำบำลมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนไปสู่โรงพยำบำลคุณภำพและควำมปลอดภัย
(Patient and Personnel Safety Hospital : 2P Safety Hospital)
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
• ในเดือนมกรำคม 2563 โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้รบั รำงวัล “ควำมดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี
2563 ใบประกำศเกียรติคณ
ุ สำขำกำรแพทย์และสำธำรณสุข จำกมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
โรงพยาบาลศิริเวช ลาพูน
• ในเดือนมกรำคม 2563 โรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน ได้รบั รำงวัลผลงำนนวัตกรรม ในมหกรรมคุณภำพ PSV
QUALITY FORUM 1st 2020 : ครัง้ ที่ 1 ประจำปี 2563 ภำยใต้แนวคิดหลัก Quality Continuous Sustainable
: กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องเพื่อควำมยั่งยืนจำกโรงพยำบำลพิษณุเวช
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
• ในเดือนมีนำคม 2563 โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ ได้รบั กำรต่ออำยุกำรรับรอง ISO 9001:2015 และได้รบั กำร
รับรองมำตรฐำนจำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้ำ ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
• ในเดือนกันยำยน 2563 โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ ได้รบั รำงวัลโรงพยำบำลที่ขบั เคลือ่ นไปสูโ่ รงพยำบำลคุณภำพ
2P Safety Hospital จำกกระทรวงสำธำรณสุข
• ในเดือนธันวำคม 2563 โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ ได้รบั รำงวัลผ่ำนกำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำลขัน้ 3 จำก
หน่วยงำนสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมแมริ อ อท เอ็ ค เซ็ ค คิ ว ที ฟ อพาร์ท เม้ น ท์ สาทร วิ ส ต้ า – กรุ ง เทพฯ ได้ร ับ รำงวัลจำกหลำยหน่วยงำน
ดังต่อไปนี ้
• ประกำศนียบัตรยอดเยี่ยมประจำปี 2563 จำก TripAdvisor.com (Travelers’ Choice Best of the Best)
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• MoMo Café ได้รบั ประกำศนียบัตร TripAdvisor Travelers’ Choice 2020
• Love by Guests Award Winner 2020 จำก Hotel.com (ได้คะแนน 9.1 จำกคะแนนเต็ม 10)
1.6

ความร่วมมือทางการแพทย์
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับโรงพยำบำล บำรุ งรำษฎร์ ในกำรจัดตัง้ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง
(Absolute Spine Care) และศูน ย์ข ้อ เข่ ำ และข้อ สะโพก (Joint Surgery Center) ที่ โ รงพยำบำลพริน้ ซ์ สุว รรณภูมิ เพื่ อ
ให้บริกำรรักษำเฉพำะทำงแก่ผมู้ ีปัญหำกระดูกสันหลังและข้อ หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ำมเนือ้ และออฟฟิ ศซินโดรม ภำยใต้
รูปแบบกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนของบำรุงรำษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรก์
นอกจำกนีม้ ีกำรจัดตัง้ ศูนย์รกั ษำมะเร็งแบบองค์รวม ภำยใต้รูปแบบ บำรุ งรำษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร ก์ ที่โรงพยำบำล
พิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุบลรำชธำนี โดยคำดว่ำจะเริ่มเปิ ดให้บริกำรแก่ประชำชนได้ ภำยใน
ไตรมำสแรกของปี 2564 นอกจำกนี ้ ทัง้ สองศูนย์จะทำหน้ำที่เป็ น Cancer Center Hub หรือศูนย์รกั ษำมะเร็งกลำงสำหรับ
โรงพยำบำลพริน้ ซ์แห่งอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในภำคอีสำนและภำคเหนือตอนล่ำง อีกทัง้ เป็ นศูนย์ส่งต่อให้กับโรงพยำบำลอื่นๆ ที่
ต้องกำรส่งผูป้ ่ วยที่เกินกำลังรักษำมำยัง Cancer Center Hub เพื่อทำกำรรักษำพยำบำลและส่งตัวกลับที่โรงพยำบำลต้น
ทำงเมื่อผูป้ ่ วยมีอำกำรดีขนึ ้
รู ปแบบของ บำรุ งรำษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรก์ เป็ นลักษณะกำรร่วมทุนโดยแชร์ค่ำใช้จ่ำย รำยได้ ทีมแพทย์ เครื่องมือ
และมีกำรฝึ ก อบรมถ่ำยทอดควำมรู ใ้ ห้กับบุคลำกรของโรงพยำบำลพันธมิตร เพื่อยกระดับควำมรู ค้ วำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตั ิงำน ในส่วนของแพทย์มีกำรจัดทีมแพทย์เฉพำะทำง โดยให้กำรรักษำตำมแนวทำงของโรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ แต่ใช้
สิ่งอำนวยควำมสะดวกและบริกำรตำมมำตรฐำนของโรงพยำบำลพันธมิตร ด้วยโมเดลธุรกิจดังกล่ำวจะเพิ่มโอกำส ให้กลุม่
ผูป้ ่ วยของโรงพยำบำลเข้ำถึงกำรรักษำที่ดี ในรำคำที่สอดคล้องกับกลุม่ ผูใ้ ช้บริกำรของโรงพยำบำลพันธมิตร โดยโมเดลนีจ้ ะ
ช่วยเสริมควำมแข็งแกร่งให้กับธุรกิ จของโรงพยำบำลให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน และช่วยยกระดับกำรบริบำลทำงกำรแพทย์ใน
ประเทศไทย ขณะเดียวกันผูป้ ่ วยที่กระจำยอยูใ่ นภูมิภำคอื่นๆ ก็สำมำรถเข้ำถึงกำรรักษำที่มีคณ
ุ ภำพ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปั จจุบัน ธุรกิ จหลัก ของบริษัทฯ คือ ธุรกิ จโรงพยำบำลเอกชนและบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลเอกชน จำกกำรที่
บริษั ท ฯ มองเห็ น โอกำสกำรเติ บ โตอี ก มำกในธุ ร กิ จ บริก ำรทำงกำรแพทย์ ในปี 2560 บริษั ท ฯ ได้เ ข้ำ ซื อ้ หุ้น ของบริษั ท
พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (เดิมชื่ อบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชี ย จำกัด ) ซึ่ง ประกอบธุรกิ จโรงพยำบำลเอกชนโดยมี
เครือข่ำยโรงพยำบำล 4 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร (เดิมชื่อโรงพยำบำลสหเวช) ในจังหวัดพิจิตร
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 1 โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 2 (เดิมชื่อโรงพยำบำลปำกนำ้ โพ และโรงพยำบำลปำกนำ้ โพ
2) ในจังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยำบำลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก
บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่เป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงกำรแพทย์ชั้นนำแก่กลุ่มลูกค้ำ ที่มีรำยได้ระดับกลำงในประเทศไทย
โดยกำรขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลให้ครอบคลุมและเพิ่มศักยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ดว้ ยกำรลงทุนสร้ำงโรงพยำบำลเอง
ซื อ้ กิ จ กำรโรงพยำบำลและรับ จ้ำ งบริ ห ำรกิ จ กำรโรงพยำบำล รวมถึ ง น ำระบบกำรจัด กำรเทคโนโลยี สำรสนเทศของ
โรงพยำบำล (Hospital Information Systems) มำใช้ในกำรบริหำรต้นทุนของธุรกิจโรงพยำบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนซือ้ กิ จกำรโรงพยำบำลเพิ่ม อีก 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อ
โรงพยำบำลปิ ยะมินทร์) เป็ นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ ในจังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่ง ช่วยขยำยเครือข่ำยกำรประกอบธุรกิจ
โรงพยำบำลของกลุม่ บริษัทฯ ให้ครอบคลุมมำกขึน้ โดยเฉพำะในพืน้ ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จำกเดิมที่โรงพยำบำล
ในกลุ่มบริษัทฯ ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ต่ำงจังหวัด ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็ น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยำบำลซึ่งจะช่วย
เสริมสร้ำงกำรเติบโตและเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน จำกกำรซือ้ กิจกำรดังกล่ำวส่งผลให้รำยได้จำกธุรกิจกำรให้บริกำรทำง
กำรแพทย์เ ป็ น รำยได้ห ลัก ของบริ ษั ท ฯ ดัง นั้น บริ ษั ท ฯ ได้ยื่ น ขอตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยเปลี่ ย นกลุ่ม ธุ ร กิ จ
อุตสำหกรรมพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ไปยังกลุม่ ธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย์ซงึ่ ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกตลำดหลักทรัพย์ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2562
ต่อมำในเดือนมีนำคม 2562 บริษัทฯ เข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรของโรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน ในจังหวัดลำพูน
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนสร้ำงโรงพยำบำลเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง
เปิ ดให้บริกำรในเดือนมีนำคม 2562 และซือ้ โรงพยำบำลที่จงั หวัดอุทยั ธำนี ซึ่งเป็ นหนี ้ NPA จำกสถำบันกำรเงินและนำมำ
ปรับปรุ งเป็ นโรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี และได้เปิ ดให้บริกำรแล้วในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ เล็งเห็นโอกำสในกำร
ให้บริกำรโรงพยำบำลในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จดั ตัง้ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด ซึง่ เป็ นกำรร่วม
ทุนระหว่ำงบริษัทฯ กับ บริษัท ศรีสะเกษเมดิเทค จำกัด เพื่อสร้ำงโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ขนำด 60 เตียง
อีกทัง้ มีกำรขยำยธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนไปยังภำคใต้ โดยบริษัทฯ ได้จดั ตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ชื่อ “บริษัท พริน้ ซิเพิล
เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด” เพื่อรองรับกำรลงทุนในจังหวัดชุมพร โดยเข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำล รวมถึงทรัพย์สนิ
หนีส้ ิน และใบอนุญำตต่ำงๆ ที่จำเป็ นทัง้ หมดของบริษัท โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลวิรชั ศิลป์
ในจังหวัดชุมพร บริษัทฯ ได้รบั โอนกิจกำรเสร็จสิน้ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 นอกจำกนี ้ ในเดือนกันยำยน 2563 บริษัทฯ ได้
เข้ำซือ้ และรับโอนกิ จกำรโรงพยำบำลสรรพสิทธิ์ อินเตอร์ ในจังหวัดอุบลรำชธำนี และเปลี่ยนชื่ อเป็ นโรงพยำบำลพริน้ ซ์
อุบลรำชธำนี ส่งผลให้บริษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครือข่ำยเพิ่มขึน้ เป็ น 11 แห่ง ใน 10 จังหวัด
บริษัทฯ เสริมควำมแข็งแกร่งให้กบั เครือของโรงพยำบำลโดยกำรจับมือกับพันธมิตรชัน้ นำอย่ำง บำรุ งรำษฎร์ เฮลท์
เน็ตเวิรก์ เปิ ดศูนย์ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ดำ้ นกระดูกสันหลังและข้อที่โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ในเดือนพฤศจิกำยน
2562 โดยชูควำมเป็ นเลิศในมำตรฐำนกำรรักษำโดยทีมแพทย์โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ โดยมีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยใน
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กำรรักษำให้กบั กลุม่ คนทัง้ ในกรุ งเทพฯและต่ำงจังหวัด ซึ่งมีแผนขยำยควำมร่วมมือไปยังโรงพยำบำลอื่นๆ ในเครือข่ำยใน
อนำคต ในปี 2563 บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มโรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ จัดตัง้ ศูนย์รกั ษำมะเร็งแบบองค์รวม ในภำคอีสำนและ
ภำคเหนื อ ตอนล่ ำ งที่ โ รงพยำบำลพริ น้ ซ์ อุบ ลรำชธำนี แ ละโรงพยำบำลพิ ษ ณุเ วช ในจัง หวัด พิ ษ ณุโ ลก ภำยใต้โมเดล
บำรุ งรำษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรก์ โดยจะเปิ ดให้บริกำรภำยในไตรมำสแรกของปี 2564 โดยทัง้ สองศูนย์จะทำหน้ำที่เป็ น Cancer
Center Hub สำหรับศูนย์รกั ษำมะเร็งกลำงสำหรับโรงพยำบำลพริน้ ซ์แห่งอื่นๆ
นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ยังได้รเิ ริม่ ธุรกิจใหม่ๆ โดยได้จดั ตัง้ บริษัทร่วมทุนใหม่ ภำยใต้ชื่อ บริษัท พริน้ ซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด
โดยเป็ นกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) กับ Nihon Keiei Group จำกประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ่งเป็ น
ผูป้ ระกอบกำรด้ำนกำรดูแลผูส้ งู อำยุที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 50 ปี บริษัทร่วมทุนดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ด้ำนกำรดูแลผูส้ งู อำยุในประเทศไทย โดยจะเน้นกำรดูแลในรู ปแบบกำรฟื ้ นฟู และดูแลช่วยเหลือผูส้ งู อำยุให้มีรำ่ งกำยและ
จิ ต ใจที่ เ ข้ม แข็ ง สำมำรถพึ่ง พำตนเองให้ได้ม ำกที่ สุด (Activities of daily living or ADL)และสำมำรถกลับ ไปใช้ชี วิ ตกับ
ครอบครัวได้ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐ Healthcare 4.0 ที่มีเป้ำหมำยให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และ
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ โดยคาดว่าจะเริม่ ดาเนินการแห่งแรกภายในโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ภายในปี 2564
สำหรับธุรกิ จพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ บริษัทฯ ยัง คงดำเนินธุรกิ จพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อเช่ำ ในรู ปแบบของ
โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ และอำคำรสำนักงำนให้เช่ำแบบครบวงจร อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ หยุดขยำยธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยโดยจะไม่พฒ
ั นำอสังหำริมทรัพย์เพิ่มเติมจำกปั จจุบนั ในปี 2563 บริษัทฯ ปรับโครงสร้ำงกำรดำเนิน
ธุรกิจเพื่อให้บรรลุนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯในกำรมุ่งขยำยธุรกิจด้ำนโรงพยำบำลเป็ นหลัก โดยกำรโอน
กิจกำรบำงส่วน ซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ ภำยใต้ชื่อ “แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร
วิสต้ำ - กรุ งเทพฯ” รวมทัง้ ทรัพย์สินและหนีส้ ินทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องตลอดจนสัญญำ ใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องและบุคลำกร ซึ่ง
ดำเนินงำนภำยใต้บริษัท ให้แก่บริษัทย่อยคือ บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด (VMEA) โดยบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ VMEA และได้ทำกำรขำยหุน้ ของบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินเปล่ำใน
ต่ำงจังหวัด (เชียงใหม่ อุดรธำนี อ่ำงทอง และสระบุร)ี คืนให้แก่นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร ตำมข้อตกลงว่ำด้วยสิทธิในกำรขำย
หุน้ บริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด
โครงสร้างรายได้
ประเภทรายได้

ดาเนินการโดย

2563
ล้านบาท

ธุรกิจโรงพยำบำล

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
ให้เช่ำ
รายได้รวม
หมำยเหตุ:

PSV
PPCH
PLPN
PUTH
PUTD

PSV, PPCH,
PSUV, PLPN,
PUTH, PUTD,
PPNP, PCPN
VMEA, VI, VR

-

2562
ร้อยละ

ล้านบาท

2561
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2,290.3

86.4

2,296.2

80.0

2,084.6

78.4

360.4

13.6

575.3

20.0

574.2

21.6

2,650.7
100.00
2,871.5
โรงพยำบำลพิษณุเวช
PSUV
โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร
PCPN
โรงพยำบำลศิรเิ วช ลำพูน
VI
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี
VR
โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
VMEA
-
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100.00
2,658.8
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์
บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์
บจก. วี เรสซิเดนซ์
บจก. วีเอ็มอีเอ

100.0
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โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 1 และ
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 2

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดั แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ นกลุม่ ตำมประเภทธุรกิจแต่ละประเภท ซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้

ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
• โรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพและปริมณฑล
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ตัง้ อยู่ในจังหวัดสมุทรปรำกำร เปิ ดให้บริกำรมำแล้วเป็ นระยะเวลำ 3 ปี เป็ น
สถำนพยำบำลขัน้ ทุติยภูมิ ดำเนินงำนโดยบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) เปิ ดให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ ผูป้ ่ วย
ในและผูป้ ่ วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน กำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำลขัน้ 2 จำกสถำบัน
รับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) โดยมีกำรจัดตัง้ คลินิกโดยมีแพทย์ผเู้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− คลินิกอำยุรกรรม
− คลินิกศัลยกรรม
− คลินิกสูตินำรีเวช
− ศุนย์กระดูกและข้อ
− คลินิกกุมำรเวช
− แผนกผูป้ ่ วยวิกฤต
− ศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู
− คลินิกโสต ศอ นำสิก
− คลินิกจักษุ
− คลินิกหัวใจ
− ศูนย์ควำมงำมพรีมำ เอสเธติคำ
− คูนย์แพทย์แผนจีน
− ศูนย์ตรวจสุขภำพและชีวอนำมัย
− คลินิกจิตเวช
− คลินิกส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
− ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรร่วมกับ “บำรุงรำษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรก์ ” เปิ ด “ศูนย์ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ดำ้ นกระดูกสันหลัง
และข้อ Spine & Joint” ที่โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ โดยเสนอบริกำรที่เป็ นเลิศภำยใต้มำตรฐำนกำรรักษำโดยทีมแพทย์
ผูช้ ำนำญกำรจำกโรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ ทัง้ นีร้ ู ปแบบกำรรักษำของศูนย์ฯ Spine & Joint มีหลำกหลำยวิธีตำมระดับ
อำกำรของผูป้ ่ วย โดยมีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในกำรรักษำ
• โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด
บริษัทฯ ดำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในต่ำงจังหวัดผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINH) ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้ำลงทุนในกลุม่ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงพยำบำล โดยมีรำยละเอียด
ดังนี ้
1. โรงพยาบาลพิษณุเวช
เป็ นโรงพยำบำลขนำด 150 เตียง ตัง้ อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็ นสถำนพยำบำลขัน้ ตติยภูมิ ดำเนินงำนโดยบริษัท
พิ ษ ณุ เ วช จ ำกั ด เปิ ดให้บ ริ ก ำรรัก ษำพยำบำลทั้ง ผู้ป่ วยในและผู้ป่ วยนอกตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยได้ร ับ กำรรับ รอง
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มำตรฐำนสำกล JCI (Joint Commission International) Laboratory Accreditation (LA) และ ISO 15189 โดยมี แ พทย์
ผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− คลินิกอำยุรกรรม
− คลินิกกุมำรเวช
− คลินิกสูตินรีเวช
− คลินิกศัลยกรรม
− ศูนย์ตรวจสุขภำพ
− คลินิกจิตเวช
− คลินิกส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
− คลินิกจักษุ
− ศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั เิ หตุ
− คลินิกโสต ศอ นำสิก
− ศูนย์ไตเทียม
− ศูนย์วคั ซีน
− ศูนย์โรคทำงเดินอำหำรและตับ
− คลินิกพัฒนำกำรเด็ก
− ศูนย์รงั สีวินจิ ฉัย
− ศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟูกำยภำพบำบัด
− ศูนย์หวั ใจ
− คลินิกทันตกรรม
2. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
ดำเนินงำนโดยบริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด เปิ ดให้บริกำรเมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2533 เป็ นโรงพยำบำลขนำด 90
เตียง ตัง้ อยู่ในจังหวัดพิจิตร ให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รบั กำรรับรอง
คุณภำพสถำนพยำบำลขัน้ 2 จำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) เพื่อควำมปลอดภัยของผูป้ ่ วย
โดยมีแพทย์ผเู้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
−
−
−
−
−
−
−

คลินิกศัลยกรรมกระดูก
คลินิกสูตินรีเวช
คลินิกศัลยกรรมเสริมควำมงำม
คลินิกอำยุรกรรม
คลินิกศัลยกรรมประสำท
คลินิกรักษำ ฟื ้ นฟู อำกำรปวด
คลินิกโรคต่อมไร้ทอ่ และเมตะบอลิสม์

−
−
−
−
−
−
−

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน่
คลินิกโรคหัวใจ
คลินิกอำยุรกรรมโรคเลือด
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
คลินิกอำยุรศำสตร์ประสำทวิทยำ
คลินิกกุมำรเวช
คลินิกทำงเดินปั สสำวะ

3. โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 1 และโรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 2
โรงพยำบำลทัง้ 2 แห่งตัง้ อยูใ่ นอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินงำนโดยบริษัท โรงพยำบำลปำกนำ้ โพ จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท เท็น เอ็ม.ดี.นครสวรรค์ จำกัด) โดยแต่ละแห่งเป็ นโรงพยำบำลขนำด 100 เตียง และยังเป็ นโรงพยำบำลเอกชน
ที่ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนจำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) เป็ นสถำนพยำบำลขัน้ ทุติยภูมิ
ให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงและด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอันนำไปสูค่ วำมเป็ นเลิศทำงกำรแพทย์ที่มงุ่ เน้นต่อกำรรักษำคนป่ วยเป็ นหลัก อีกทัง้ ทีมงำนมืออำชีพในสหสำขำวิชำ
ที่สำมำรถดูแลผูป้ ่ วยเฉพำะโรคได้เป็ นอย่ำงดี รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจคือกำรได้รบั กำรรับรองมำต รฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศโรงพยำบำล ขัน้ ที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) เป็ นแห่งแรกในประเทศไทย และได้รบั กำรรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำลขัน้ 2 จำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) โดยมี แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชำญเฉพำะทำง
ดังต่อไปนี ้
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− ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉิน

− ศูนย์สขุ ภำพเด็ก

− แผนกทันตกรรม
− คลินิกโรคระบบทำงเดินอำหำรและตับ

− แผนกรังสีวินิจฉัย
− คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด

− หอผูป้ ่ วยวิกฤต

− คลินิกโรคติดเชือ้

− แผนกอำยุรกรรม

− ห้องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์

− คลินิกโรคสมองและระบบประสำท

− คลินิกกระดูกและข้อ

− แผนกกำยภำพบำบัด

− แผนกศัลยกรรม

− แผนกโรคทำงเดินปั สสำวะ

− ศูนย์สขุ ภำพสตรี

− ศูนย์ตรวจสุขภำพ

− แผนกหู คอ จมูก

− คลินิกตำ

− คลินิกเบำหวำนไทรอยด์และต่อมไร้ทอ่

− คลินิกโรคไต

− แผนกแพทย์แผนจีน

4. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ดำเนินงำนโดย บริษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด เป็ นโรงพยำบำล
เอกชนแห่งเดียวของจังหวัด เป็ นโรงพยำบำลระดับทุติยภูมิจำนวน 57 เตียง ตัง้ อยูบ่ นถนนสำยพิษณุโลก-เด่นชัย อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิ ดให้บริกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรในเดือนมีนำคม 2562 มีหอ้ งพักผูป้ ่ วยที่สำมำรถรองรับบริกำรด้วย
ห้องพิเศษจำนวน 50 ห้อง ห้องพิเศษเดี่ยว ICU พร้อมอุปกรณ์และเครื่องช่วยหำยใจจำนวน 7 ห้อง ห้องผ่ำตัดที่เป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และมีเครื่องมือแพทย์ที่ทนั สมัย เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ควำมเร็วสูง เครื่องตรวจมะเร็งเต้ำนม
เครื่องอัลตรำซำวด์ 4 มิติ เครื่องตรวจสมรรถภำพหัวใจ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงควำมถี่สงู พร้อมบริกำรศูนย์ฉกุ เฉิน
และอุบตั ิเหตุโดยทีมแพทย์เวชศำสตร์ฉกุ เฉิน พร้อมรองรับผูป้ ่ วยในพืน้ ที่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย แพร่ น่ำน รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้ำน สปป.ลำว และพร้อมรับส่งต่อผูป้ ่ วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยำบำลในเครือเพื่อเสริมกำรบริกำรงำนให้
เป็ นเครือข่ำย โดยมีแพทย์ผเู้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− คลินิกอำยุรกรรม
− คลินิกศัลยกรรม
− คลินิกสูตินรีเวช

− คลินิกกุมำรเวช

− ศูนย์รงั สีวินจิ ฉัย

− ศูนย์ตรวจสุขภำพ

− คลินิกหู คอ จมูก

− ศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั เิ หตุ

5. โรงพยาบาลศิรเิ วช ลาพูน
เป็ นโรงพยำบำลขนำด 59 เตี ย ง ตั้ง อยู่ ใ นจั ง หวัด ล ำพู น เปิ ดให้บ ริ ก ำรมำแล้ว เป็ นระยะเวลำ 23 ปี เป็ น
สถำนพยำบำลขัน้ ทุติยภูมิ ดำเนินงำนโดยบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด เปิ ดให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ ผูป้ ่ วย
ในและผู้ป่ วยนอกตลอด 24 ชั่ว โมง โดยได้ร ับ กำรรับ รองคุณ ภำพสถำนพยำบำลขั้น 2 จำกสถำบัน รับ รองคุณ ภำพ
สถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) โดยมีแพทย์ผเู้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− คลินิกสูตินรีเวช
− คลินิกศัลยกรรม
− คลินิกอำยุกรรม

− ศูนย์ตรวจสุขภำพ
ส่วนที่ 1 หน้ำ 19

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

− ศูนย์อบุ ตั ิเหตุและฉุกเฉิน

− คลินิกทันตกรรม

− คลินิกจักษุ

− คลินิกกุมำรเวช

− คลินิก หู คอ จมูก
6. โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี
โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ อุ ทัย ธำนี เป็ นโรงพยำบำลขนำด 59 เตี ย ง เปิ ดให้บ ริ ก ำรมำแล้ว เป็ นระยะเวลำ 1 ปี
เป็ นสถำนพยำบำลขัน้ ทุติยภูมิ ตัง้ อยู่บนถนนสำยอุทยั ธำนี - พหลโยธิน จังหวัดอุทยั ธำนี ดำเนินงำนโดย บริษัท พริน้ ซิเพิล
เฮลท์แคร์ - อุทยั ธำนี จำกัด ให้บริกำรตรวจรักษำโรคต่ำง ๆ รวมทัง้ บริกำรตรวจสุขภำพ โดยมุ่งเน้นศักยภำพกำรดูแลผูป้ ่ วย
ฉุกเฉินวิกฤตด้วยศูนย์อุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน ให้บริกำรด้วยทีมแพทย์เวชศำสตร์ฉุกเฉินและบุคลำกรผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำง
พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัยและครบถ้วน นอกจำกนีย้ งั สำมำรถรองรับชำวจังหวัดอุทยั ธำนีและ
ใกล้เคียง เช่น ชัยนำท นครสวรรค์ พร้อมระบบให้คำปรึกษำและรับส่งต่อผูป้ ่ วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยำบำลในเครือ
เช่น โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแพทย์ผเู้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− แผนกอำยุรกรรม
− ศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั เิ หตุ
− แผนกโรคกระดูกและข้อ

− แผนกศัลยกรรม

− แผนกกุมำรเวช

− แผนกไอซียู

− แผนกสูตินรีเวช

− แผนกแพทย์แผนจีน

− ห้องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์

− แผนกห้องคลอดและเนอร์สเซอรี่

− แผนกตรวจสุขภำพ

− แผนกกำยภำพบำบัด

7. โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์
โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ เป็ นโรงพยำบำลขนำด 100 เตียง ตัง้ อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เปิ ดให้บริกำรมำแล้ว
43 ปี เป็ นสถำนพยำยำลขัน้ ทุติยภูมิ ดำเนินงำนโดย บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด ให้บริกำรโดยมุ่งเน้นควำม
เป็ นเลิศในกำรดูแลรักษำพยำบำลที่ได้มำตรฐำน ปลอดภัย ด้วยเครื่องมือทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัยและบุคลำกรที่เชี่ยวชำญ
บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รบั กำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำลขัน้ 3 จำก
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) และได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 โดยมีแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− คลินิกอำยุรกรรม
− คลินิกกุมำรเวช
− คลินิกสูตินรีเวช

− คลินิกจิตเวช

− คลินิกทันตกรรม

− คลินิกอำยุรกรรมระบบประสำท

− คลินิกศัลยกรรม

− คลินิกหู คอ จมูก

− ศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั เิ หตุ

− คลินิกกระดูกและข้อ

− ศูนย์ตรวจสุขภำพ

− ศูนย์ไตเทียม
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• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์
ศักยภำพในกำรให้บริกำรกลุม่ ลูกค้ำผูป้ ่ วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจำกจำนวนห้องตรวจ
รักษำในขณะที่ศกั ยภำพในกำรให้บริกำรผูป้ ่ วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจำกจำนวนเตียงที่ให้บริกำร ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โรงพยำบำลในกลุม่ บริษัทฯ มีศกั ยภำพในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และมีอตั รำกำรใช้บริกำรดังนี ้
โรงพยาบาล
จานวน
จานวนคนไข้นอก/วัน
เตียง
2563
2562
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
200
โรงพยำบำลพิษณุเวช
150
โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร
90
โรงพยำบำล พริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 1
100
โรงพยำบำล พริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 2
100
1,405 คน/วัน
1,297 คน/วัน
โรงพยำบำลศิรเิ วช ลำพูน
59
โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์1/
57
โรงพยำบำล พริน้ ซ์ อุทยั ธำนี2/
59
โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ 3/
100
โรงพยำบำล พริน้ ซ์ อุบลรำชธำนี4/
59
หมำยเหตุ : 1/ เปิ ดดำเนินกำรในเดือนมีนำคม 2562
2/ เปิ ดดำเนินกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2562
3/ รับโอนกิจกำรในเดือนมีนำคม 2563
4/ รับโอนกิจกำรในเดือนกันยำยน 2563
โครงการทีเ่ พิ่งรับโอนกิจการ
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ชื่อบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลรำชธำนี จำกัด (“PUBN”) เพื่อ
ลงทุนและดำเนินธุรกิจโรงพยำบำลในจังหวัดอุบลรำชธำนี โดยเข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลของบริษัท รวมแพทย์
สรรพสิทธิ์ จำกัด (“รวมแพทย์สรรพสิทธิ์”) ซึ่งเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ชื่อ “โรงพยำบำลสรรพ
สิ ท ธิ์ อิ น เตอร์” มี จ ำนวนเตี ย งจดทะเบี ย น 59 เตี ย ง ตั้ง อยู่ ใ นจั ง หวัด อุ บ ลรำชธำนี โดย PUBN รับ โอนมำซึ่ ง กิ จ กำร
สถำนพยำบำลของรวมแพทย์สรรพสิทธิ์อนั รวมถึงทรัพย์สนิ ใบอนุญำตต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
ที่รวมแพทย์สรรพสิทธิ์มีอยู่ ณ วันโอนกิจกำร และพนักงำนทัง้ หมดที่มีควำมประสงค์จะทำงำนกับ PUBN ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ
ได้มำซึง่ กิจกำรสถำนพยำบำลของรวมแพทย์สรรพสิทธิ์ในครัง้ นี ้ จะเป็ นกำรขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำล
ของกลุม่ บริษัทฯ ให้ครอบคลุมภูมิภำคต่ำงๆ ในประเทศไทยมำกขึน้ โดยเฉพำะบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย อันจะเป็ นกำรช่วยเสริมสร้ำงกำรเติบโตและเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทัง้ เป็ นแสวงหำรำยได้
ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในอนำคต กำรรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลจำกรวมแพทย์สรรพสิทธิ์เสร็จสิน้ ในวันที่ 1 กันยำยน
2563 และได้เปลีย่ นชื่อเป็ นโรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุบลรำชธำนี
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โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
บริษั ท พริน้ ซิ เ พิล เฮลท์แ คร์ จ ำกัด ซึ่ง เป็ น บริษัท ย่อยของบริษัทฯ ได้ร่ว มลงนำมในสัญญำร่วมทุน กับ บริษัท
ศรีสะเกษเมดิเทค จำกัด ในบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จำกัด โดยกลุ่มบริษัทฯ ถื อหุน้ ร้อยละ 60 ในบริษัท
ดังกล่ำว ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ในนำม “โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ”
ซึ่งเป็ นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ ขนำด 59 เตียง ปั จจุบนั โครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
คำดว่ำจะพร้อมเปิ ดให้บริกำรในไตรมำส 2 ปี 2564
ในเดือนกันยำยน 2562 บริษัทฯ มีกำรซือ้ ที่ดินเพิ่มเติม ที่จงั หวัดลำพูนเพื่อสร้ำงอำคำรโรงพยำบำลแห่งใหม่ใน
นำม โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ลำพูน ซึ่งเป็ นโรงพยำบำลขนำด 59 เตียงเพื่อรองรับผูป้ ่ วยประกันสังคม และผูป้ ่ วยทั่วไป ปั จจุบนั
โครงกำรดังกล่ำวอยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง คำดว่ำจะพร้อมเปิ ดให้บริกำรในไตรมำส 2 ปี 2564
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
• ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
1. โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ (MEA) เป็ นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์
ระดับ 4 ดำว จำนวน 187 ห้อง ภำยใต้กำรบริหำรงำนของกลุ่มแมริออท (Marriott) เพื่อให้บริกำรที่พกั อำศัยแก่ลกู ค้ำชำว
ต่ำงประเทศที่เข้ำมำทำงำนและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ตอ้ งกำรเช่ำที่พกั อำศั ยในระยะสัน้ และระยะยำว โดยมีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ ครบครัน ตัง้ อยู่ในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจที่มีศกั ยภำพ ถนนสีลม สำทร และยังมีนโยบำยกำรให้บริกำรที่มี
คุณภำพ มีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ
ประเภท
โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ระดับ 4 ดำวจำนวน 1 อำคำร
ที่ตั้งโครงการ
ซอยสำทร 3 (สวนพลู) ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ
ห้องพัก
ประเภท
จำนวน (ห้อง)
1 Bedroom Suite
55
1 Bedroom Executive Suite
50
2 Bedroom Suite
58
3 Bedroom Suite
11
3 Bedroom Executive Suite
10
ห้องอาหาร
ชื่อร้ำนและประเภทอำหำร
Momo Café (อำหำรไทยและอำหำรนำนำชำติ)
Pool Bar
ห้องจัดเลีย้ ง/สัมมนา
ชื่อห้อง
Board Room
บริการอื่นๆ
เริ่มเปิ ดดาเนินการ
เดือนมีนำคม 2552
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2. โครงกำรซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก(SEB) เป็ นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ดำเนินกำรภำยใต้บริษัทย่อย
คือ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด ภำยใต้กำรบริหำรงำนของกลุ่มแอสคอท (Ascott) ที่มีชื่อเสียงและประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรงำนโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในระดับสำกล โครงกำรนีใ้ ห้บริกำรที่พกั อำศัยแก่ลกู ค้ำชำวต่ำงประเทศที่เข้ำมำ
ทำงำนในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีควำมต้องกำรเช่ำที่พกั อำศัยในระยะยำว
โดยคำนึงถึงกำรให้บริกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ภำยในห้องพักอำศัย โครงกำรตัง้ อยู่ในทำเลย่ำนธุรกิจบริเวณ
สุขมุ วิทและเอกมัย
โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ประเภท
โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำ ระดับ 4 ดำว ภำยใต้กำรบริหำรในกลุม่ แอสคอท รวม
ทัง้ หมด 3 อำคำร (อำคำร A, B, C) ประกอบด้วยอำคำรโรงแรม 15 ชัน้ อำคำรอพำร์ทเม้นท์ 14
ชัน้ และอำคำร อพำร์ทเม้นท์ 19 ชัน้ พร้อมด้วยห้องจัดเลีย้ ง
ที่ตั้งโครงการ
ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
ห้องพัก

ห้องจัดเลีย้ ง/สัมมนา
เริ่มเปิ ดดาเนินการ

ประเภท
1. Studio Executive
2. Studio Executive Twin
3. 1-Bedroom Classic
4. 1-Bedroom Executive
5. 1-Bedroom Premier
6. 2-Bedroom Executive
7. 2-Bedroom Premier
8. 1-Bedroom Deluxe
9. 2-Bedroom Deluxe
10. 3-Bedroom Executive
11. 3-Bedroom Deluxe
12. 3-Bedroom Premier
13. Studio Standard
14. Studio Deluxe
มีหอ้ งประชุมและห้องฝึ กอบรม/สัมมนำ 5 ห้อง
ไตรมำส 4 ปี 2559

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

• ธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่า
บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด เป็ นผูใ้ ห้บริกำรพืน้ ที่สำนักงำนให้เช่ำในอำคำรบำงกอก บิสซิเนส
เซ็นเตอร์ แก่ลูกค้ำบริษัทขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ทัง้ บริษัทสัญชำติไทยและต่ำงประเทศ โดยทำเลที่ตงั้ ของโครงกำร
ดังกล่ำวอยู่ในย่ำนเอกมัยซึ่งเป็ นย่ำนธุรกิจ มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนสำธำรณูปโภคและกำรสื่อสำรโทรคมนำคมอย่ำง
ครบครัน
อาคารสานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
ที่ต้งั โครงการ
ถนนเอกมัย (ซอยสุขมุ วิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
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อาคารสานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
พืน้ ที่โครงการ
1-3-9 ไร่ (709 ตำรำงวำ)
พืน้ ที่อาคาร
37,770.61 ตำรำงเมตร
รายละเอียดโครงการ
อำคำรสำนักงำน 30 ชัน้ พร้อมชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้
จุดเด่นของโครงการ
อำคำรสำนักงำนเกรดB+ ย่ำนเอกมัย มีกำรตกแต่งที่ทนั สมัย สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ส่วนกลำง ศูนย์อำหำร ห้องประชุมที่ได้มำตรฐำน และหรือ สำนักงำนให้เช่ำชั่วครำว
จำนวน 7 ห้อง มีพลำซ่ำและร้ำนค้ำต่ำงๆ
จานวนหน่วยพืน้ ที่เช่า
93 ยูนิต หรือ ตำรำงเมตร
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษัทไทยและต่ำงชำติ ขนำดกลำงและขนำดเล็กที่ตอ้ งกำรพืน้ ที่อำคำรสำนักงำนใน
ย่ำนสุขมุ วิท และเอกมัย ระหว่ำง 100 – 900 ตำรำงเมตร ต่อชัน้
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีที่ดิน 1 แปลงในจังหวัดระยองที่ถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัท บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดิสทริคท์ จำกัด ซึ่ง
เป็ นบริษัทย่อยในกลุ่มวี บริลเลี่ยนกรุ ๊ป โฮลดิ ง้ ที่ดินแปลงดังกล่ำวมีศกั ยภำพในกำรพัฒนำเป็ นโรงพยำบำล ปั จจุบนั อยู่
ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำร
2.2

การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยปี 2563 คำดว่ำจะหดตัวที่รอ้ ยละ -6.5 ต่อปี ปรับตัวดีขนึ ้ จำกที่เคยคำดกำรณ์ไว้เมื่อเดือนตุลำคม ร้อย
ละ -7.7 ต่อปี โดยได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจำกการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของไทยที่อยูใ่ นเกณฑ์ดี
และมาตรการฟื ้ นฟูและกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐที่สง่ ผลให้เศรษฐกิจฟื ้ นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึง่ หลังของปี 2563
และมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยปรับตัวดีขนึ ้ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ หลักฟื ้ นตัวได้เร็วดีกว่าที่คาด หลังจากที่
หลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
สาหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2564 กระทรวงการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่รอ้ ยละ 2.8 ต่อปี เนื่องจาก
สถานการณ์ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย การเดินทางระหว่างประเทศ และจานวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทา
ให้คาดการณ์วา่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี 2564 จะลดลง อย่างไรก็ดี มีสญ
ั ญาณบวกจากการได้รบั วัคซีนของประชากร
ในประเทศต่าง ๆ ในระยะต่อไป ประกอบกับภาครัฐได้ดาเนินมาตรการทางการคลังเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการ
สนับสนุนการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ อาทิ โครงการคนละครึง่ โครงการเราชนะ และมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยา
ผลกระทบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประกอบกับคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินจาก
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิน เพื่อแก้ไขปั ญหา เยียวยา และฟื ้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบั ผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่ วยกระตุน้ การบริโภคและ
การจ้างงานให้เพิ่มสูงขึน้ โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวที่รอ้ ยละ 2.5 ต่อปี และ 3.4
ต่อปี ขณะที่การบริโภคภาครัฐและการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวที่รอ้ ยละ 6.1 ต่อปี และ 12.1 ต่อปี สาหรับมูลค่าการส่งออก
สินค้าของไทยจะขยายตัวที่รอ้ ยละ 6.2 ต่อปี โดยมีแนวโน้มฟื ้ นตัวได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางการฟื ้ นตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ สาคัญ กระทรวงการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะฟื ้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ตามการฟื ้ น
ตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ได้รบั ปั จจัยสนับสนุนจากความคืบหน้าของวัคซีนและมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในหลายประเทศนี ้
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รำยงำนประมำณกำรเศรษฐกิจไทยปี 2563 และ 2564 ณ เดือนมกรำคม 2564 โดยสำนักงำนนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง
กระทรวงกำรคลัง

ภาพรวมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขเป็ นการให้บริการที่มีความจาเป็ นขัน้ พืน้ ฐานในการดารงชีวิต รวมทัง้ เป็ นมาตรฐานที่แสดงถึงการดารงชีวิต
ที่ดีและสูงขึน้
ระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย
ภาครัฐได้จดั ระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยผ่าน
ระบบหลักประกันสุขภาพของภาครัฐได้แก่
− ระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ให้กำรดูแลด้ำนสุขภำพแก่ผทู้ ี่ไม่มีสิทธิ ในสวัสดิกำรสัง คมด้ำนสุขภำพอื่นๆ
โดยเฉพำะกลุ่มคนที่มีรำยได้นอ้ ย รู จ้ ักกันในนำมโครงกำร 30 บำทรักษำทุกโรค เน้นกำรดูแลรักษำอำกำร
เจ็บป่ วยทั่วไปเป็ นหลัก หน่วยงำนที่ดแู ลได้แก่ สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
− ระบบประกันสังคม ให้กำรดูแลสุขภำพแก่แรงงำนภำคเอกชน ครอบคลุมเรือ่ งกำรเจ็บป่ วยทุพพลภำพ รวมถึง
กำรคลอดบุตร สงเครำะห์บตุ ร ชรำภำพ และกำรว่ำงงำน ระบบประกันสังคมดูแลโดยสำนักงำนประกันสังคม
− ระบบสวัสดิกำรข้ำรำชกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้กำรดูแลสุขภำพแก่แรงงำนภำครัฐ ได้แก่ ข้ำรำชกำร
และพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ครอบคลุมถึงคู่สมรส บิดำมำรดำ บุตรธิดำที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ หน่วยงำนที่ดแู ล
ระบบนีไ้ ด้แก่ กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
ปั จจัยสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหนุนควำมต้องกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่ซบั ซ้อน และเทคโนโลยีขนั้ สูงมำกขึน้ โดย
สภำพัฒน์คำดว่ำประเทศไทยจะเข้ำสูส่ งั คมผูส้ งู วัยอย่ำงสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2564 ประชำกรอำยุ 60 ปี ขนึ ้ ไป
มีสดั ส่วน 20% ของประชำกรทัง้ หมด และจะเพิ่มขึน้ สู่ 32% ในปี 2583 โดยทั่วไปสัดส่วนผูส้ งู อำยุที่มีปัญหำสุขภำพจะ
อยูท่ ี่ประมำณ 60% ด้ำนกระทรวงสำธำรณสุขประเมินค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของผูส้ งู อำยุจะเพิ่มขึน้ เป็ น 22.8 หมื่นล้ำน
บำท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565 จำก 6.3 หมื่นล้ำนบำทปี 2553 (2.1% ของ GDP) (จำกแผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)

จำนวนประชำกรอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ในประเทศไทย
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• การขยายตัวของชุมชนเมือง องค์กำรสหประชำชำติคำดว่ำระดับควำมเป็ นเมืองของไทยจะเพิ่มขึน้ จำกร้อยละ 50.4
ในปี 2558 เป็ นร้อยละ 60.4 ในปี 2568 เมื่อรวมกับนโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำล เช่น กำรลงทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนในด้ำน
ต่ำงๆ กำรจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก เพิ่มโอกำสที่ผปู้ ระกอบกำรจะขยำย
กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ไปสูต่ ำ่ งจังหวัดเพื่อรองรับผูป้ ่ วย รวมถึงชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำทำงำนในเมืองไทยมำกขึน้

สัดส่วนของชนชัน้ กลำงในบำงประเทศของอำเซียน

กำรขยำยตัวของควำมเป็ นเมืองของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ในอำเซียน

• การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ นศู น ย์ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ สอดคล้อ งกับ กระแส
"ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ” ที่ได้รบั ควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวทั่วโลก กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนส่งเสริมให้ไทย
เป็ น “Medical and Wellness Resort of the World” ภำยในปี 2567 ในด้ำน (1) Telemedicine for Overseas Thais;
ดึงดูดให้คนไทยที่อำศัยในต่ำงประเทศรับบริกำรสุขภำพและควำมงำมในไทย คำดจะสร้ำงรำยได้ 8 หมื่นบำท/รำย (2)
Global Health Insurance Companies; เน้นกลุ่มข้ำรำชกำรในเมียนมำ ลำว กัมพูชำ และตะวันออกกลำงมำรับกำร
รักษำที่ไทยมำกขึน้ (3) Online Health; เน้นกลุม่ นักท่องเที่ยวด้ำนสุขภำพและควำมงำมจำกเมียนมำ จีน และตะวันออก
กลำง โดยทำตลำดผ่ำนระบบ Online marketplace (4) Hotelistic (Hotel + Holistic) นำบริกำรด้ำนสุขภำพ เช่น ตรวจ
สำรพิษ กำจัดสำรพิษจำกร่ำงกำยและตรวจเช็กสุขภำพมำให้บริกำรแก่นกั ท่องเที่ยวในโรงแรม (ร่วมกับธุรกิจ Wellness)
และ (5) Agent/Media Outreach; กำรสร้ำ งภำพลั ก ษณ์ ใ ห้ ไ ทยเป็ น Top of mind destination ด้ ำ น Medical &
Wellness ของโลก แนวโน้มกำรให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลสุขภำพ ส่งผลให้โรงพยำบำลเอกชนเร่งทำกำรตลำดเชิงรุ กสู่
ธุรกิจศูนย์สขุ ภำพครบวงจร อำทิ BDMS Wellness Clinic (กลุ่มโรงพยำบำลกรุ งเทพ) ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพไวทัลไลฟ์
(โรงพยำบำลบำรุงรำษฏร์ คำดเปิ ดปี 2563) และ Medical City (กลุม่ โรงพยำบำลธนบุร)ี ปั จจัยข้ำงต้นจะหนุนให้ตลำด
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของไทยเติบโตต่อเนื่องในระยะยำว
•

การกาหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็ นอุตสาหกรรมเป้ าหมายใหม่ (New S-Curve) โดยภำครัฐให้
สิทธิประโยชน์ อำทิ กำรปรับลดอัตรำภำษี เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ำมำลงทุน ซึ่งรวมถึงกำรตัง้ ฐำนวิจยั ผลิตยำและ
นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ ทำให้โรงพยำบำลเอกชน จะมีสว่ นได้ประโยชน์จำกต้นทุนปั จจัยกำรผลิตที่จะถูกกว่ำกำรนำเข้ำ
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับคูแ่ ข่งในต่ำงประเทศ และต่อยอดธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของไทยให้แข็งแกร่ง
ขึน้ ล่ำสุด (เดือนเมษำยน 2563) รัฐเร่งออกมำตรกำรเร่งรัดกำรลงทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ทำง
กำรแพทย์ที่เพิ่มขึน้ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ช่วงครึง่ แรกของปี 2563 มีนกั ลงทุนยื่น
ขอรับส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรแพทย์ถึง 52 โครงกำร เพิ่มขึน้ 174%YoY มูลค่ำเงินลงทุนรวม 1.3 หมื่นล้ำน
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บำท เพิ่มขึน้ 123%YoY สำหรับในเขต EEC ภำครัฐได้อนุมตั ิ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกำรพิเศษกำรแพทย์
ครบวงจร (EECmd) ธรรมศำสตร์ พัทยำ” เพื่อเป็ นพืน้ ที่ลงทุนพัฒนำศูนย์นวัตกรรมด้ำนกำรแพทย์ครบวงจร ซึง่ เริม่ มีนกั
ลงทุนต่ำงชำติสนใจขอใช้พนื ้ ที่ อำทิ ธนำคำร มิซูโฮ (ญี่ปน)
ุ่ จะสนับสนุนเงินทุนแก่ลกู ค้ำที่เข้ำมำลงทุนด้ำนสุขภำพ ส่วน
นักลงทุนจีนสนใจสร้ำงศูนย์ศึกษำแพทย์แผนจีนในอำเซียน และไต้หวันสนใจลงทุนคลินิ กผูส้ งู วัย อีกทัง้ ยังเห็นชอบให้
จัดตัง้ ศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติดำ้ นกำรแพทย์จีโนมิกส์ และสนับสนุนให้ภำคเอกชนในนิคมอุตสำหกรรมลงทุนเปิ ด
โรงพยำบำลเพื่อรองรับควำมต้องกำรของประชำชนในนิคมฯ ที่กำลังเพิ่มขึน้
ปั จจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
• ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ โดยนอกเหนือจำกคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันขยำย
กำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องแล้ว ยังมีกลุม่ ทุนขนำดใหญ่จำกธุรกิจอื่นที่ปรับรูปแบบของธุรกิจสูธ่ ุรกิจโรงพยำบำล อำทิ กลุม่
พฤกษำ โฮลดิง้ (โรงพยำบำลวิมตุ ติ คำดว่ำจะเปิ ดให้บริกำรในปี 2564) กลุม่ อำร์เอสยู (RSU International Hospital ปี
2563) กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) และเครือไทยเจริญ คอร์ปอเรชั่น (TCC Group) ทำให้มี
จำนวนโรงพยำบำลและจำนวนเตียงผูป้ ่ วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้มที่ผปู้ ระกอบกำรโรงพยำบำลเอกชนต้องแข่งขันสูงขึน้ ทัง้
ด้ำนรำคำ และบริกำร รวมทัง้ กำรแย่งชิงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ นอกจำกนี ้ โรงพยำบำลเอกชนยังต้องแข่งขันกับกลุม่
คลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรัฐ และโรงพยำบำลในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิ ยมหำรำชกำรุ ณย์ใน
เครือศิรริ ำช และศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยำบำลรำมำธิบดี) ที่มีขอ้ ได้เปรียบในกำรแข่งขัน ทัง้ แง่ของ
ชื่อเสียง เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และแพทย์ผเู้ ชี่ยวชำญ
ในระยะปำนกลำงและระยะยำว ธุรกิจโรงพยำบำลจะเผชิญกำรแข่งขันจำกกำรรุกเข้ำสูธ่ ุรกิจของทุนอำเซียนที่
ได้รบั ประโยชน์จำก AEC ซึง่ สำมำรถถือครองหุน้ โรงพยำบำลในไทยได้ในสัดส่วนถึง 70% โดยเฉพำะนักลงทุนจำกแหล่ง
ทุนประเทศสิงคโปร์และมำเลเซียที่มีประสบกำรณ์ในกำรเข้ำซือ้ ธุรกิจนีใ้ นต่ำงประเทศหลำยแห่ง นอกจำกนีย้ งั มีคแู่ ข่ง
จำกโรงพยำบำลในต่ำงประเทศหลำยประเทศในเอเชียวำงสถำนะเป็ นศูนย์กลำงกำรแพทย์หรือมีกลุม่ เป้ำหมำยเดียวกับ
ไทย เช่น สิงคโปร์ มำเลเซีย อินเดีย ส่วนประเทศในตะวันออกกลำงซึง่ เป็ นลูกค้ำหลักของโรงพยำบำลชัน้ นำในไทย เช่น
กำตำร์ เปิ ด Medical City ขนำดใหญ่ขนำด 559 เตียง มูลค่ำ 23,000 ล้ำนบำทปลำยปี 2560 ส่วนคูเวต เปิ ด Hospital
Complex ขนำด 1,168 เตียง มูลค่ำ 35,000 ล้ำนบำท และรัฐบำลสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรต เปลี่ยนเงื่อนไขประกัน
สุขภำพเป็ นเน้นกำรรักษำในประเทศแทนกำรออกมำใช้บริกำรต่ำงประเทศ เป็ นต้น จำกสภำพกำรแข่งขันข้ำงต้นจะเป็ น
แรงกดดัน ต่อ ผลกำรด ำเนิ น งำน ทำงด้ำ นกำรเงิ น ของโรงพยำบำลเอกชนให้มี อัต รำกำไรชะลอลง อย่ำ งไรก็ ตำม
โรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กที่ไม่มีเครือข่ำยสำขำอำจมีกำไรลดลง
•
การขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) กำหนดจำนวนแพทย์และพยำบำล
ต่อประชำกรไว้ที่ 2.8 ต่อ 1,000 ขณะที่ประเทศไทยมีอัตรำส่วนอยู่ที่ 0.4 ต่อ 1,000 ซึ่งต่ ำกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำนที่
สำคัญ เช่น สิงคโปร์ 1.92 ต่อ 1,000 และมำเลเซีย 1.2 ต่อ 1,000 กำรเพิ่มขึน้ ของโรงพยำบำลเอกชนจะทำให้เกิดกำร
แย่งตัวแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ซึง่ จะผลักดันให้ตน้ ทุนของธุรกิจเพิ่มสูงขึน้
• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ของภาครัฐ
กำรนำยำรักษำโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริกำรทำงกำรแพทย์ เป็ นสินค้ำและบริกำรควบคุมตำมพ.ร.บ.ว่ำด้วยสินค้ำ
และบริกำร พ.ศ. 2542 ตำมประกำศของคณะรัฐมนตรีในเดือนมกรำคม 2562 ส่งผลกระทบต่อกำรกำหนดค่ำบริกำร
และผลประกอบกำรของโรงพยำบำลเอกชนในระยะต่อไปโดยเฉพำะโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กที่ไม่มีเครือข่ำย
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นอกจำกนี ้ โรงพยำบำลขนำดกลำงลงมำยังมักพึง่ พิงรำยได้จำกกำรให้บริกำรภำยใต้โครงกำรกองทุนประกันสังคม กำร
เปลีย่ นแปลงนโยบำยด้ำนสุขภำพของกองทุนฯ จึงอำจกระทบผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจได้
ที่มำ: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสำหกรรมปี 2563 - 2565 “ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน “ ประจำเดือนมิถนุ ำยน 2562 โดยศูนย์วิจยั กรุงศรีฯ

กลยุทธ์ทางการตลาด
1. ขยำยเครือ ข่ำ ยโรงพยำบำลโดยเพิ่ มจำนวนโรงพยำบำลในเครือ ตำมจัง หวัด หัวเมือ งรอง ด้ว ยกำรสร้ำง
โรงพยำบำลขึน้ เองในต่ำงจังหวัดโดยเลือกจังหวัดที่มีศกั ยภำพและยังไม่มีโรงพยำบำลเอกชน เช่น ในจังหวัดอุทยั ธำนีที่
บริษั ท ลงทุน ใน โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทัย ธำนี ซึ่ง เปิ ด ให้บริก ำรอย่ำงเป็ น ทำงกำรแล้ว ตัง้ แต่ปี 2562 นอกจำกกำรสร้ำง
โรงพยำบำลเองบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเป็ นพันธมิตรกับโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กในต่ำงจังหวัดที่มีอยู่แล้วโดยกำร
ร่วมทุนหรือซือ้ กิจกำร โดยพิจำรณำโรงพยำบำลที่เก่ำแก่มีชื่อเสียง เปิ ดให้บริกำรมำนำนกว่ำ 10 ปี ในปี 2563 บริษัทฯ ขยำย
เครือข่ำยโรงพยำบำลไปยังภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ โดยกำรร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกำรท้องถิ่นและกำรซือ้ กิจกำร
โรงพยำบำลที่มีศกั ยภำพ ทำให้กลุม่ บริษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครือ 11 แห่ง
2. เน้นเจำะกลุม่ ลูกค้ำทีม่ ีรำยได้ปำนกลำง ซึง่ ถือว่ำฐำนประชำกรกลุม่ ใหญ่ของประเทศ ใช้ Focus Strategy ด้วย
กำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำกลุม่ เชนโรงพยำบำลชัน้ นำ แต่มีบริกำรด้ำนกำรแพทย์และอุปกรณ์ที่ครบถ้วนและทันสมัย
3. รับจ้ำงบริหำรธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน รัฐบำล โดยเฉพำะกลุม่ โรงพยำบำลเอกชนต่ำงจังหวัดที่เปิ ดมำนำนไม่
ต่ำกว่ำ 10-25 ปี ขึน้ ไป เนื่องจำกผูก้ ่อตัง้ ไม่อยำกขำยกิจกำรและไม่อยำกหำผูร้ ่วมทุนรำยใหม่ แต่ผลประกอบกำรขำดทุน
โดยบริษัทฯ จะดูแลตัง้ แต่กำรบริหำรจัดกำรต้นทุน พร้อมทัง้ รับประกันกำรเติบโตด้ำนรำยได้และผลกำไร
4. ใช้เทคโนโลยีขบั เคลื่อนธุรกิจ โดยให้ควำมสำคัญทัง้ ด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีใน
กำรเพิ่มประสิทธิ ภำพกำรให้บริกำรแก่ผปู้ ่ วย เช่น เครื่องจ่ำยยำอัตโนมัติ กำรจ่ำยยำให้ผปู้ ่ วยด้วยระบบที่ถูกต้องแม่นยำ
เครื่ อ งมื อ แพทย์ที่ ทัน สมัย กำรดูผ ลเอ็ ก ซเรย์ท ำงคอมพิ ว เตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไ ปกับ กำรพัฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจัด กำร
โรงพยำบำล หรือ HIS (Hospital Information System) เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจโรงพยำบำลในเครือข่ำย
ให้เ ชื่ อ มโยงกัน (Network Hospital Management) สนับ สนุ น ให้มี ก ำรแบ่ ง ปั น ทรัพ ยำกรและกำรท ำงำนร่ว มกัน เช่ น
บริห ำรงำนจัดซื อ้ งำนบริหำรคลัง งำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ งำนยุท ธศำสตร์ งำนระบบบัญ ชี ตลอดจนระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลในรู ปแบบใหม่ซึ่งระบบดังกล่ำวจะช่วยให้สำมำรถเห็นภำพรวมของทรัพยำกรบุคคลในเครือและสำมำรถ
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ยังได้พฒ
ั นำ Mobile Application ชื่อ PRINC Health ซึ่งช่วยให้ผู้
เข้ำรับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลได้สะดวกมำกยิ่งขึน้ เชื่อมต่อกับระบบโรงพยำบำลในเครือ พริน้ ซ์ ทำให้ผเู้ ข้ำ
รับกำรรักษำสำมำรถเรียกดูประวัติกำรรักษำของตนเอง และนัดหมำยเพื่อพบแพทย์ได้อย่ำงรวดเร็ว รวมไปถึงสำมำรถรับ
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ จำกโรงพยำบำลผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย
จำกกำรที่มีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2563 ทำงเครือโรงพยำบำลพริน้ ซ์ได้ปรับปรุ งกำร
ให้บริกำรในรูปแบบ New Normal โดยกำรเปิ ดตัว “Dr.PRINC” คุณหมอใจดีสโู้ ควิด-19 ผ่ำน 3 บริกำรทำงกำรแพทย์ ได้แก่
1. Dr.PRINC Telehealth บริกำรให้คำปรึก ษำปั ญหำสุขภำพจำกแพทย์เครือโรงพยำบำลพริน้ ซ์ผ่ำน Line@:
@Dr.PRINC โดยสำมำรถพบแพทย์ออนไลน์ และได้รบั คำปรึกษำ 24 ชั่วโมงแบบไม่มีคำ่ ใช้จ่ำย
2. Dr.PRINC Drive Thru สะดวกสบำย ไม่ตอ้ งลงจำกรถ เปิ ดจุดบริกำรภำยนอกตัวอำคำร ไม่ว่ำจะตรวจคัด
กรอง COVID-19 หรือเข้ำรับบริกำรฉีดวัคซีนสำหรับผูท้ ี่มีอำยุ 15 ปี ขนึ ้ ไป หรือแม้แต่รบั ยำ ก็ไม่ตอ้ งลงจำกรถ
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3. Dr.PRINC@Home ดูแลถึงบ้ำน บริกำรถึงที่ หมดกังวล แม้ไม่สะดวกเดินทำงมำโรงพยำบำล ก็สำมำรถรับ
บริกำรทำงกำรแพทย์ได้ ไม่ว่ำจะฉีดวัคซีน เจำะเลือด ทำแผล ล้ำงแผล รวมทัง้ ให้บริกำรส่งยำและเวชภัณฑ์
ให้กบั ผูป้ ่ วยถึงบ้ำน
กำรบริกำรดังกล่ำวจะช่วยลดกำรเดินทำงมำยังโรงพยำบำลของผูป้ ่ วย และช่วยลดควำมเสี่ ยงให้กบั บุคลำกรทำง
กำรแพทย์
ภาวะการแข่งขัน
โรงพยำบำลของบริษัทในเครือตัง้ อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรและ 6 จังหวัดในภำคเหนือและภำคกลำง ได้แก่
จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทยั ธำนี อุตรดิตถ์และลำพูน และจะขยำยไปยังภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้
ในจังหวัดอุบลรำชธำนีและจังหวัดชุมพรในปี 2563 และจังหวัดศรีสะเกษในปี 2654 ตำมลำดับ โอกำสกำรเติบโตของกิจกำร
โรงพยำบำลและสถำนพยำบำลในจังหวัดดังกล่ำวยังมีอยู่มำกเนื่องจำกเป็ นพืน้ ที่ที่มีประชำกรอยู่มำก เมื่อพิจำรณำทีม
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ จำนวนเตียงที่ให้บริกำร ตลอดจนชื่อเสียงของโรงพยำบำลเอกชนของบริษัทในเครือ ถื อว่ำเป็ น
โรงพยำบำลเอกชนชัน้ นำในพืน้ ที่
โรงพยำบำลของกลุม่ บริษัทฯ ประสบกับกำรแข่งขันกับโรงพยำบำลเอกชนที่ตงั้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยคู่แข่งใน
แต่ละพืน้ ที่ได้แก่
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ

โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยำบำลพิษณุเวช

โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 1
และโรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 2
โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
โรงพยำบำลศิรเิ วช ลำพูน
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี
โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุบลรำชธำนี

โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง
โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ 3
โรงพยำบำลเซ็นทรัลปำร์ค
โรงพยำบำลบำงนำ 5
โรงพยำบำลเปำโลเมมโมเรียล
โรงพยำบำลเมืองสมุทรปำกนำ้
โรงพยำบำลสำโรงกำรแพทย์
โรงพยำบำลชัยอรุณเวชกำร
โรงพยำบำลศรีสโุ ข
โรงพยำบำลกรุงเทพ พิษณุโลก
โรงพยำบำลรวมแพทย์ พิษณุโลก
โรงพยำบำลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
โรงพยำบำลศรีสวรรค์
โรงพยำบำลร่มฉัตร
โรงพยำบำลรวมแพทย์
ไม่มีโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยำบำลลำพูน
โรงพยำบำลหริภณ
ุ ชัยเมมโมเรียล
ไม่มีโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดอุทยั ธำนี
โรงพยำบำลธนบุรี ชุมพร
โรงพยำบำลรำชเวชอุบลรำชธำนี
โรงพยำบำลอุบลรักษ์ ธนบุรี
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ทีต่ งั้
สมุทรปรำกำร
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โรงพยำบำลเอกชนของกลุม่ บริษัทฯ มีจดุ เด่นและข้อได้เปรียบในกำรแข่งขันกับคูแ่ ข่งหลำยประกำร ดังนี ้
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็ นโรงพยำบำลที่มีทำเลที่ตงั้ ดี ใกล้สนำมบินสุวรรณภูมิ ใกล้หำ้ งเมกำบำงนำ
มีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญในแผนกเฉพำะทำงสำคัญ เช่น สูติ นรีเวชศำสตร์ ศัลยศำสตร์
อำยุรศำสตร์ กุมำรเวชศำสตร์ ศัลยศำสตร์ออร์โธปิ ดิกส์ มีกำรลงทุนในเครือ่ งมือแพทย์ CT 128 slice MRI 3 tesla ที่ทนั สมัย
ครบถ้วน มีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรรักษำได้ดี อัตรำค่ำรักษำพยำบำล
อยูใ่ นอัตรำที่เหมำะสมกับรำยได้ของประชำชนที่เป็ นกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำย
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร เป็ นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจิตรที่เปิ ดดำเนินกำรมำเป็ นเวลำ 27
ปี โรงพยำบำลมีควำมได้เปรียบคู่แข่งในหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพสถำนพยำบำล HA ตัง้ แต่ปี
2563 มีบคุ ลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญในแผนกเฉพำะทำงสำคัญมีกำรลงทุนในเครื่องมือแพทย์ที่
ทันสมัยครบถ้วน มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัย มีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ทำให้สำมำรถ
ควบคุมต้นทุนกำรรักษำได้ดี อัตรำค่ำรักษำพยำบำลอยู่ในอัตรำที่เหมำะสมกับ รำยได้ของประชำชนที่เป็ นกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย นอกจำกนีม้ ีโรงพยำบำลในกลุม่ ที่มีศกั ยภำพในกำรรักษำขัน้ สูงสร้ำงควำมมั่นใจในกำรส่งต่อกำรรักษำเฉพำะโรค
โรงพยาบาลพิษณุ เวช เป็ นโรงพยำบำลที่ได้รบั รองมำตรฐำน JCI มำตรฐำนคุณภำพระดับสำกลในจังหวัด
พิษณุโลก โรงพยำบำลมี เครื่องมือและบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัยและมีศูนย์รงั สีที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง นอกจำกนี ้
ผูบ้ ริหำรของโรงพยำบำล มีประสบกำรณ์บริหำรโรงพยำบำลมำกกว่ำ 40 ปี และมีบคุ ลำกรทำงกำรแพทย์ พยำบำล และ
สหสำขำวิชำชีพครบถ้วนในทุกสำขำ พร้อมให้บริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้าโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้าโพ 2 ทัง้ 2 โรงพยำบำลเป็ นต้นแบบของ
โรงพยำบำลที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำทิ HIS โดยใช้โปรแกรม Centrix ในกำรบันทึกเวชระเบียนของผูป้ ่ วย ทำให้มี
ควำมรวดเร็ว และสะดวกในกำรให้บริกำรผูป้ ่ วย และได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 และ
เป็ นโรงพยำบำลแห่งแรกของไทยที่ได้รบั มำตรฐำนระดับสูงในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริกำรดูแลผูป้ ่ วย มีเครือข่ำย
โรงพยำบำลซึ่ ง มี บุค ลำกรทำงกำรแพทย์ที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญในหลำยสำขำ และมี ร ะบบกำรบริ ห ำรจัด กำรอย่ ำ งมี
ประสิทธิ ภำพ ทำให้สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรรักษำได้ดี อัตรำค่ำรักษำพยำบำลอยู่ในอัตรำที่เหมำะสมกับรำยได้ของ
ประชำชนที่เป็ นกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำย
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็ นโรงพยำบำลใหม่ตงั้ อยูใ่ นอำเภอเมืองและเป็ นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรก
แห่งเดียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีหอ้ งผ่ำตัดที่เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล และเครื่องมือแพทย์ที่ทนั สมัย เช่น เครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ควำมเร็วสูง เครื่องตรวจมะเร็งเต้ำนม เป็ นต้น มีบคุ ลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงในหลำย
สำขำ
โรงพยาบาลศิริเวช ลาพูน ตัง้ อยู่ใจกลำงเมือง สำมำรถเข้ำถึงง่ำย เป็ นที่รูจ้ ักของประชำกรในจังหวัดลำพูน
เนื่องจำกเปิ ดดำเนินกำรมำเป็ นเวลำ 23 ปี มีบคุ ลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีประสบกำรณ์ มีควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญเฉพำะ
ทำง รักษำด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี ทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย มีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ทำให้
สำมำรถควบคุมต้นทุน จึงทำให้อตั รำค่ำรักษำพยำบำลอยู่ในอัตรำที่เหมำะสมกับรำยได้ของประชำชนที่เป็ นกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยในจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทัยธานี เป็ นโรงพยำบำลใหม่ตงั้ อยูใ่ นอำเภอเมืองและเป็ นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกใน
จังหวัดอุทยั ธำนี ที่มีมำตรฐำนคุณภำพระดับสำกล มีเครื่องมือและกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัย มีบุคลำกรทำง
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กำรแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญ พร้อมให้บริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ อัตรำค่ำรักษำพยำบำลอยู่ในอัตรำที่เหมำะสมกับ
รำยได้ของประชำชนในพืน้ ที่
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ตัง้ อยูใ่ นตัวเมืองชุมพร จึงทำให้ผมู้ ำรับบริกำรได้รบั ควำมสะดวกในกำรคมนำคมเป็ นอย่ำง
มำก เป็ นโรงพยำบำลเอกชนที่ให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ครบวงจรเปิ ดให้บริกำรมำนำนกว่ำ 40 ปี ตรวจวินิจฉัยโรคและกำร
ดูแลรักษำพยำบำลที่รวดเร็ว อีกทัง้ ประสิทธิภำพสูงสุดด้วยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัย มีศนู ย์ปฏิบตั ิกำรที่มีกำรขยำย
ขอบข่ำยกำรวิเครำะห์ที่มีประสิทธิภำพสูงและรวดเร็วยิ่งขึน้ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นโรงพยำบำลเอกชนเพียงแห่งเดียวใน
จัง หวัด ชุ ม พรที่ ไ ด้ร ับ กำรรับ รอง HA ขั้น ที่ 3 ( Hospital Accreditation ) จำกสถำบัน รับ รองคุณ ภำพสถำนพยำบำล
นอกจำกนีโ้ รงพยำบำลวิรชั ศิลป์ ได้รบั กำรจัดอยูใ่ นกลุม่ โรงพยำบำลขนำดใหญ่ที่จำหน่ำยยำรำคำต่ำ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุ บลราชธานี เป็ นโรงพยำบำลเอกชนขนำดเล็กตัง้ อยู่ในอำเภอเมือง ให้บริกำรด้ำนกำร
รักษำพยำบำล ส่งเสริมสุขภำพ ฟื ้ นฟูสภำพ ป้องกันโรค และคลินิกเฉพำะทำงด้ำนศัลยกรรมตกแต่ง โดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชำญ มี
ศูนย์กำรแพทย์เฉพำะทำง บริกำรตรวจรักษำโดยแพทย์เฉพำะทำงหลำกหลำยสำขำ พร้อมให้บริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
นอกจำกนีป้ ั จจุบนั บริษัทฯ ได้นำระบบ Hospital Information System (HIS) มำใช้ในกลุม่ โรงพยำบำลในเครือซึง่ มี
กำรปรับเปลี่ยนระบบฐำนข้อมูลทุกอย่ำงให้อยู่ในระบบคลำวด์ มีกำรเชื่อมข้อมูลประวัติคนไข้ดว้ ยระบบดิจิ ทลั ทำให้กำร
รักษำพยำบำลมีประสิทธิ ภำพมำกขึน้ สำมำรถลดต้นทุนทำงด้ำนเครื่องแม่ข่ำย ค่ำบำรุ งรักษำ ดูแลเครื่องแม่ข่ำย และค่ำ
บุคลำกรลงอย่ำงมีนยั สำคัญ และสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็ว และรองรับกำรทำงำนแบบเครือข่ำย
เนื่องจำกผูใ้ ช้งำนระบบสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของแต่ละโรงพยำบำลได้ทกุ ที่ ทุกเวลำ ตำมสิทธิที่กำหนด นอกจำกนีแ้ ล้วระบบ
(HIS) ยังรองรับกำรทำงำนแบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรับกระบวนกำรงำนโรงพยำบำลตัง้ แต่กำร
ลงทะเบียนผูป้ ่ วยจนถึงกำรตรวจรักษำเสร็จสิน้ และผูป้ ่ วยกลับบ้ำน ซึง่ ปั จจุบนั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็ นเครือโรงพยำบำล
แห่งแรกที่นำฐำนข้อมูลทุกอย่ำงเข้ำไปอยู่ บนระบบคลำวด์ อีกทัง้ ยังให้ควำมสำคัญกับระบบด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร ซึ่งล่ำสุดได้ติดตัง้ ระบบกำรบริหำรทุนมนุษย์ประสิทธิภำพสูง (Workday Human Capital Management : HCM)
ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีคลำวด์จำกเวิรก์ เดย์ เข้ำมำเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและยกระดับประสบกำรณ์บริกำรด้ำนสุขภำพ
แก่ผรู้ บั บริกำรทัง้ ในประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน
ทัง้ นี ้ กำรเลือกใช้ระบบ HCM นีจ้ ะทำให้บริษัทฯ เป็ นบริษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี
คลำวด์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทุนมนุษย์ โดยเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์กำรปรับเปลี่ยนรู ปแบบกำรทำงำนสู่ระบบดิจิทลั
(Digital Transformation) ในรู ปแบบของแอพพลิเคชั่น ที่สำมำรถปรับระบบกำรลงเวลำเข้ำงำนของพนักงำนให้ง่ำยขึน้ ด้วย
กำรลงเวลำผ่ำนแอพพลิเคชั่น หรือกำรยื่นเอกสำรลำงำน กำรขอแลกเวร กำรแจ้งคำสั่งงำนต่ำงๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมิน
พนักงำนล้วนสำมำรถทำได้ผำ่ นแอพพลิเคชั่น
ลักษณะลูกค้า
กลุม่ ลูกค้ำของโรงพยำบำลในกลุม่ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ สำมำรถจำแนกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้ำเงินสด ได้แก่ ลูกค้ำที่รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลด้วยตนเอง กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ได้แก่ ประชำชนที่มีที่อยูอ่ ำศัยหรือสถำนที่ทำงำนในพืน้ ที่ใกล้เคียงกับที่ตงั้ ของโรงพยำบำล
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2. กลุม่ ลูกค้ำคู่สญ
ั ญำ ได้แก่ กลุม่ ลูกค้ำที่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลที่องค์กรต้นสังกัดได้ทำสัญญำข้อตกลงไว้กบั
ทำงโรงพยำบำล ซึ่งองค์กรต้นสังกัดจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำที่เกิดขึน้ หรือเป็ นกลุ่มลูกค้ำที่มีกรมธรรม์
ประกันสุขภำพโดยทำงโรงพยำบำลจะเรียกเก็บค่ำรักษำกับองค์กรต้นสังกัด หรือบริษัทประกัน หรือสำนักงำนประกันสังคม
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำย คือ กลุม่ ลูกค้ำที่มี รำยได้ระดับกลำงถึงระดับสูง ในแต่ละพืน้ ที่ รวมทัง้ กลุม่ ลูกค้ำที่มีกรมธรรม์
ประกันชีวิตและประกันสุขภำพ กลุม่ ลูกค้ำที่ประสบอุบตั ิเหตุจรำจร และกลุม่ ลูกค้ำชำวต่ำงประเทศ
นโยบายด้านราคา
โรงพยำบำลในกลุม่ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำให้อยูใ่ นระดับที่เหมำะสม สอดคล้องกับอำกำรของโรค
และวิธีกำรรักษำ ซึ่งรำคำในกำรรักษำต่ำงๆ สำมำรถเทียบเคียงได้กบั คู่แข่งในระดับเดียวกันในพืน้ ที่ใกล้เคียง และอยู่ใน
ระดับที่สำมำรถแข่งขันได้ โดยอิงจำกรำคำตลำดของโรงพยำบำลเทียบเคียงที่ตงั้ อยูใ่ นทำเลเดียวกันหรือใกล้เคียง
ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปี 2563 ถือเป็ นปี ที่ยำกลำบำกของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทย จำกสถิติของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่ำ
ช่วง 11 เดือนของปี 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำประเทศไทย 6.7 ล้ำนคน ลดลงจำกปี ก่อนถึงร้อยละ 83
สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวประมำณ 332,013 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 82 สถำนกำรณ์กำรเดินทำงเข้ำมำ
ท่องเที่ยวยังประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติในช่วงปลำยปี 2563 ถึงปี 2564 ยังคงมีควำมผันผวน เนื่องจำกทัง้ ปั จจัย
ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศที่ยงั ไม่มีควำมชัดเจนโดยเฉพำะสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ในหลำย
ประเทศที่ยงั ไม่ผ่ำนจุดสูงสุด เช่น อินเดีย จำนวนผูต้ ิดเชือ้ รำยใหม่พ่งุ สูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่หลำยประเทศเริ่มมีกำร
ระบำดระลอกใหม่ เช่น ญี่ปนุ่ เกำหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิ ลิ ปปิ นส์ ออสเตรเลีย รวมถึงยุโรป ซึ่งกำรระบำดระลอกใหม่มีแนวโน้ม
จะรุ นแรงกว่ำช่วงแรกเมื่อต้นปี 2563 ทำให้หลำยประเทศต้องเริ่มกลับมำใช้มำตรกำรล็อคดำวน์กันอีกครัง้ ทัง้ นีอ้ งค์กำร
อนำมัยโลกได้ประกำศเตือนทุกประเทศให้เตรียมรับมือกำรระบำดอีกระลอกในช่วงฤดูหนำวปลำยปี 2563 จนถึงต้นปี 2564
โดยทำงกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คำดว่ำ เศรษฐกิจของหลำยประเทศอำจไม่สำมำรถฟื ้ นตัวกลับเข้ำมำสูภ่ ำวะ
ปกติภำยในปี 2564 ได้ และศูนย์วิจยั ธนำคำรไทยพำณิชย์ประเมินว่ำกว่ำสถำนกำรณ์จะกลับเข้ำสูภ่ ำวะปกติเช่นก่อนกำร
เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้ในปี 2566 อย่ำงไรก็ตำม ข่ำวดีเรือ่ งกำรพัฒนำวัคซีนที่มีควำมคืบหน้ำถึง ร้อยละ 90
อำจจะสนับ สนุน ให้ก ำรฟื ้ น ตัว ของธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ได้เ ร็ ว ขึน้ กว่ำ ที่ ค ำดกำรณ์ไ ว้ แต่ ใ นระหว่ ำ งนี ย้ ัง คงต้อ งพึ่ง พำ
นักท่องเที่ยวในประเทศช่วยพยุงธุรกิจ ซึ่งบรรยำกำศกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศมีทิศทำงที่ดีขึน้ ต่อเนื่อง แต่กำรฟื ้ นตัว
เกิดขึน้ จำกัดกับบำงพืน้ ที่และในต่ำงจังหวัดเท่ำนัน้
จำกควำมไม่แน่นอนของปั จจัยภำยในประเทศและปั จจัยภำยนอกประเทศ ในปี 2564 กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) จึงคำดว่ำจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำประเทศไทยประมำณ 6 – 15.5 ล้ำนคน และสร้ำงรำยได้
ให้แก่ประเทศไทย ประมำณ 3 – 7.4 แสนล้ำนบำท
ที่มำ : กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
https://www.businesstoday.co/business/16/11/2020/54240/
https://www.thaihotelbusiness.com/hot-issue/
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ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุ งเทพฯ
วิกฤติกำรณ์โรคระบำดส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหลำกหลำยภำคธุรกิจบริกำรในประเทศไทย ตลอดรวมไปจนถึงธุรกิจ
เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ของกรุงเทพฯ อย่ำงไรก็ดี ผลกำรวิจยั ของบริษัทที่ปรึกษำและบริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ เจแอลแอล
เผยให้เห็นว่ำ เมื่อเทียบกับโรงแรม ธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์สำมำรถรับมือได้คอ่ นข้ำงดีกว่ำเมื่อเกิดวิกฤติกำรณ์ขนึ ้
ในกำรวิจยั ดังกล่ำว เจแอลแอลศึกษำผลประกอบกำรของโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ที่มีมำตรฐำน
ระดับสำกล ระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนเมษำยน โดยผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำ ณ สิน้ เดือนเมษำยน กว่ำ 80% ของ
เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุ งเทพฯ ยังคงเปิ ดให้บริกำร และอัตรำกำรเข้ำใช้บริกำรห้องพักปรับตัวลดลงรำว 30% จำกช่วง
เดียวกันของปี ที่แล้ว ณ ไตรมำส 3 ปี 2563 อัตรำกำรเข้ำพักลดลงมำอยู่ที่ระดับ 53% โรงแรมส่วนใหญ่ ในกรุ งเทพฯ ปิ ด
กิจกำรชั่วครำว ส่วนโรงแรมที่ยงั คงเปิ ดดำเนินกำรอยู่มีอตั รำกำรเข้ำใช้หอ้ งพักลดลงเฉลี่ยเกือบ 50% และหลำยโรงแรมมีผู้
เข้ำใช้บริกำรไม่ถึง 10% ของจำนวนห้องพักรวม ภำวะซบเซำของภำคธุรกิจท่องเที่ยวที่ดำเนินอยู่ ส่งผลให้โรงแรมหลำยแห่ง
ในประเทศไทยปิ ดตัวลงเพื่อลดต้นทุน แต่เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์สว่ นใหญ่ในกรุ งเทพฯ ยังคงเปิ ดดำเนินกำรเพื่อให้บริกำรแก่
ลูกค้ำซึง่ ส่วนใหญ่เข้ำพักระยะยำว นักท่องเที่ยวหรือผูเ้ ข้ำพักระยะสัน้ นับว่ำมีสดั ส่วนที่ต่ำจำกจำนวนผูเ้ ข้ำใช้บริกำรห้องพัก
ทัง้ หมดของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ แม้วำ่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผำ่ นมำ ผูป้ ระกอบกำรเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์จะพยำยำมหัน
มำเพิ่มสัดส่วนของผูเ้ ข้ำพักระยะสัน้ เพิ่มขึน้ แต่ลกู ค้ำกลุม่ หลักยังคงเป็ นผูเ้ ข้ำพักระยะยำวรวมถึงชำวต่ำงชำติที่ทำงำนอยู่ใน
กรุ งเทพฯ ซึ่งเป็ นเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ได้รบั ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
น้อยกว่ำกลุม่ ธุรกิจโรงแรมที่พึ่งพำนักท่องเที่ยวเป็ นหลัก อย่ำงไรก็ตำมกำรแข่งขันในธุรกิจเซอร์วิส อพำร์ทเม้นต์มีแนวโน้ม
สูงขึน้ จำกกำรที่ชำวญี่ ปนที
ุ่ ่เข้ำมำทำงำนในประเทศไทย ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ำหลักของตลำดปล่อยเช่ำที่พกั อำศัยระยะยำว
สำหรับทัง้ อพำร์ตเม้นต์ และเซอร์วิส อพำร์ตเม้นต์ในกรุ งเทพฯ กำลังมีจำนวนลดลงอย่ำงต่อ เนื่อง โดยมีสำเหตุมำจำก
นโยบำยลดค่ำใช้จ่ำยของบริษัทต่ำงๆ และกำรย้ำยสำนักงำนไปยังตลำดเกิดใหม่อื่นๆ อย่ำงเวียดนำม เนื่องจำกในปั จจุบนั
พนักงำนระดับผูบ้ ริหำรที่เป็ นชำวต่ำงชำติถกู แทนที่ดว้ ยพนักงำนคนไทยซึง่ มีคำ่ จ้ำงที่ต่ำกว่ำ ในขณะเดียวกัน ชำวต่ำงชำติที่
เดินทำงเข้ำมำทำงำนในประเทศไทยในปี 2564 จะมีจำนวนจำกัด ในขณะที่ปริมำณเซอร์วิส อพำร์ตเม้นต์ในตลำดยังคงเพิม่
อย่ำงต่อเนื่อง และเซอร์วิส อพำร์ตเม้นต์ในกรุ งเทพฯ เปิ ดให้บริกำรแบบรำยวันด้วยซึ่งแข่งขันโดยตรงกับโรงแรมนัน้ ยังต้อง
เผชิญกับกำรแข่งขันที่จะมำจำกโรงแรมใหม่ที่จะเพิ่มเข้ำสูต่ ลำดมำกกว่ำ 9,000 ห้องในอีก 3 ปี ขำ้ งหน้ำด้วย

ที่มำ : บทควำมเรือ่ ง โควิด-19 กระทบเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์นอ้ ยกว่ำโรงแรม โดยบริษัท โจนส์ แลง ลำซำลล์ จำกัด (JLL)
แนวโน้มตลำดอสังหำริมทรัพย์ปี 2564 โดยบริษัท ซีบีอำร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
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ภาวะการแข่งขัน
กำรแข่งขันในธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ท เม้นท์อยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงสูง นอกจำกกำรที่ตอ้ งแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำร
กิจกำรเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์แล้วยังต้องแข่งขันในตลำดเดียวกับผูป้ ระกอบกำรกิจกำรโรงแรมด้วย เนื่องจำกเซอร์วิสอพำร์ท
เม้นท์สว่ นใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้บริกำรห้องพักในระยะสัน้ ด้วย ซึง่ ผูป้ ระกอบกิจกำรหลำยแห่งมีอตั รำค่ำห้องพักเฉลีย่ ต่อคืนใน
ระดับที่ใกล้เคียงกันจำนวนโรงแรมที่เปิ ดให้บริกำรใหม่ในระดับ 3-4 ดำวขึน้ ไปก็มีจำนวนเพิ่มขึน้ นอกจำกนีท้ ำงสมำคม
โรงแรมไทย ยังพยำยำมกดดันให้ภำครัฐมีขอ้ กำหนดให้เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ตอ้ งมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมด้วย
อีกปั จจัยหนึ่งคือกำรที่คอนโดมิเนียมระดับหรู หลำยแห่งมีกำรปรับเปลี่ยนรู ปแบบกำรให้บริกำรบำงส่วนมำเป็ นลักษณะของ
เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์เช่นกัน โดยมีอตั รำค่ำเช่ำที่อยู่ในระดับต่ำ กว่ำ ทัง้ สองปั จจัยที่กล่ำวมำทำให้กำรปรับอัตรำค่ำห้องพัก
ของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์เป็ นไปได้ยำกยิ่งขึน้
กลยุทธ์ทางการตลาด
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทำงกำรตลำดสำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ดังนี ้
1. ให้บริกำรที่คมุ้ ค่ำเหมำะสมกับรำคำขำย สร้ำงควำมประทับใจในกำรบริกำรให้กบั ลูกค้ำเพื่อให้ลกู ค้ำกลับมำ
ใช้บริกำรอีก
2. มีระบบกำรสำรองห้องพักทีม่ ีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนสำกลทัง้ ในส่วนของเวปไซต์ และออนไลน์
3. ส่งเสริมกำรขำยร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้สว่ นลดแก่ลกู ค้ำกลุม่ บริษัทต่ำงชำติ
4. มุง่ รักษำฐำนลูกค้ำเดิมและขยำยฐำนกลุม่ ลูกค้ำใหม่
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
1. ชำวต่ำงชำติทเี่ ข้ำมำทำงำนในประเทศไทย
2. นักท่องเที่ยว
นโยบายด้านราคา
กำรกำหนดรำคำห้องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลำยประกำร ได้แก่ ฤดูกำล
รำคำตลำดของคู่แข่งในระดับเดียวกัน ต้นทุนกำรดำเนินงำนของโรงแรม เนื่องจำกฐำนลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ
นักธุรกิจชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่พกั อำศัยเป็ นระยะเวลำนำน ดังนัน้ ปั จจัยเรื่องฤดูกำลจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัท ฯ
มำกนัก
ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรใช้ชอ่ งทำงกำรจัดจำหน่ำยหลำยรูปแบบ ดังนี ้
• กำรจำหน่ำยตรงผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยของบริษัทฯ โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยจะเสนอรำคำสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำ
โดยตรงโดยมุง่ เน้นรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ำ
• กำรจ ำหน่ ำ ยผ่ ำ นตัว แทนจ ำหน่ ำ ยบริ ษั ท ท่ อ งเที่ ย ว และเว็ บ ไซต์ใ ห้บ ริ ก ำรด้ำ นกำรจองห้อ งพัก เช่ น
Agoda.com, Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ
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• กำรจำหน่ำยผ่ำนระบบสำรองห้องพักผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ ต โดยสำมำรถสำรองห้องพักผ่ำนเว็บไซต์ของ
กลุ่มแมริออทคือ www.marriott.com ซึ่งกำรจองผ่ำนเว็บไซต์สำมำรถอำนวยควำมสะดวกให้ลกู ค้ำชำว
ต่ำงประเทศที่ตอ้ งกำรเข้ำพักทำให้ช่องทำงนีไ้ ด้รบั ควำมนิยมเพิ่มมำกขึน้
ภาพรวมธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่า
ณ สิน้ ไตรมำสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำ พืน้ ที่สำนักงำนในกรุ งเทพฯปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 9.036 ล้ำนตำรำงเมตร
หรือเพิ่มขึน้ ประมำณร้อยละ 0.3 เทียบกับไตรมำสเดียวกันในปี ที่แล้ว จำกกำรเปิ ดตัวโครงกำรอำคำรสำนักงำน 3 โครงกำร
อัตรำกำรเช่ำโดยรวมในไตรมำส 4 อยูท่ ี่รอ้ ยละ 93.6 ปรับตัวลดลงประมำณร้อยละ 0.9 จำกในช่วงไตรมำสก่อน พืน้ ที่สขุ มุ วิท
ยังคงมีอตั รำกำรเช่ำสูงสุดในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจที่รอ้ ยละ 94.7 ในไตรมำสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 ลดลงเล็กน้อยจำกไตรมำสก่อน
ผูเ้ ข่ำที่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด – 19 พิจำรณำคืนพืน้ ที่หรือขอปรับลดพืน้ ที่เช่ำลงหรือเปลี่ยนไปใช้
พืน้ ที่ Co-working space แทนเพื่อต้องกำรประหยัดต้นทุนในกำรดำเนินธุรกิจ ขณะที่อปุ สงค์ใหม่สว่ นใหญ่ มำจำกธุรกิจอีคอมเมิรซ์ ธุรกิจขนส่ง และ ธุรกิจเทคโนโยลีสำรสนเทศ ที่ขยำยกิจกำร และจำกธุรกิจสตำร์ทอัพ
ค่ำเช่ำมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในทุกพืน้ ที่ในช่วงไตรมำสที่ 4 ของ ปี พ.ศ. 2563 โดยพบว่ำรำคำเสนอเช่ำเฉลี่ยโดย
ภำพรวมในทุกระดับและพืน้ ที่ของอำคำรสำนักงำนในกรุงเทพมหำนครปรับตัวลดลงประมำณร้อ ยละ 0.13 มำอยูท่ ี่ประมำณ
742 บำทต่อตำรำงเมตร จำกในช่วงไตรมำสก่อนหน้ำ ซึง่ พบว่ำในพืน้ ที่ศนู ย์กลำงธุรกิจปรับตัวลดลงมำอยู่ที่ประมำณ 1,100
บำท จำกเดิมที่ 1,108 หรือประมำณร้อยละ 0.18 เนื่องจำกมีกำรปรับลดค่ำเช่ำลงเพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือผูเ้ ช่ำในช่วงที่ไวรัส
โควิด-19 ระบำด
อุปทำนใหม่ของอำคำรสำนักงำนยังค่อนข้ำงสูง กำรก่อสร้ำงโครงกำรส่วนใหญ่เป็ นไปตำมกำหนด ตัวอย่ำง อำคำร
ที่คำดว่ำจะเปิ ดให้จองพืน้ ที่ลว่ งหน้ำในปี 2564 ได้แก่ อำคำรวำนิสสำ (22,000 ตำรำงเมตร) ตัง้ อยู่ในย่ำนใจกลำงธุรกิจและ
คำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำส 1 ปี 2564 นอกจำกนีย้ งั มีอปุ ทำนใหม่ในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ เช่น โครนอส ทำวเวอร์ (22,481
ตำรำงเมตร) โอ-เนส ทำวเวอร์ (46,000 ตำรำงเมตร) และ 140 ไวร์เลส (25,784 ตำรำงเมตร)
คอลลิเออร์ส คำดว่ำในระยะสัน้ ค่ำเช่ำยังคงมีแรงกดดันค่ำเช่ำในช่วงที่ธุรกิจเน้นกำรประหยัดต้นทุน คำดว่ำอัตรำค่ำ
เช่ำจะทรงตัวเมื่อธุรกิจฟื ้ นตัวเต็มที่จำกสถำนกำรณ์โควิด-19
ที่มำ : ธุรกิจอำคำรสำนักงำน ไตรมำส 4/2563 โดยฝ่ ำยวิจยั และกำรสื่อสำร บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กลยุทธ์ทางการตลาด
• ทำเลที่ตงั้ ของอำคำรสำนักงำนให้เช่ำของบริษัทฯ อยูใ่ นย่ำนธุรกิจ เดินทำงสะดวก
• บริษัทฯ มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ได้มำตรฐำน อีกทัง้ มีทีมช่ำงที่มีประสบกำรณ์และควำมชำนำญใน
กำรควบคุมดูแลอำคำรและระบบงำนต่ำงๆ ภำยในอำคำร
• บริษัทฯ มีทีมงำนที่เป็ นมืออำชีพซึง่ มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรอำคำรสำนักงำนให้เช่ำ
ลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ บริษัทไทยและต่ำงชำติ ขนำดกลำงและบริษัทขนำดใหญ่ ที่ตอ้ งกำรใช้พืน้ ที่ อำคำร
สำนักงำนในย่ำนสุขมุ วิท เอกมัย
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นโยบายด้านราคา
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำให้เหมำะสมและอยูใ่ นระดับที่สำมำรถแข่งขันได้
ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยโดยกำรขำยผ่ำนตัวแทน เนื่องจำกตัวแทนมีเครือข่ำยและฐำน
ลูกค้ำ นอกจำกกำรขำยผ่ำนตัวแทนแล้วลูกค้ำสำมำรถติดต่อเช่ำพืน้ ที่โดยตรงกับพนักงำนขำยในพืน้ ที่อำคำรสำนักงำนได้
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

• บุคลากรทางการแพทย์
เนื่ อ งจำกบุค ลำกรทำงกำรแพทย์อัน ได้แ ก่ แพทย์ พยำบำล ผู้ช่ ว ยพยำบำล มี ค วำมสำคัญ ต่อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
โรงพยำบำล บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดหำแพทย์ผเู้ ชี่ยวชำญในแต่ละสำขำของโรค เพื่อสำมำรถให้บริกำรแก่ผปู้ ่ วยได้อย่ำง
มีคณ
ุ ภำพ โดยมีกำรคัดเลือกแพทย์ที่ควำมสำมำรถจำกมหำวิทยำลัยแพทย์และวิทยำลัยพยำบำลที่มีชื่อเสียง นอกจำกนีย้ งั
จัดให้มีกำรอบรมสำหรับแพทย์และพยำบำลเพื่อพัฒนำควำมรู แ้ ละวิทยำกำรทำงกำรแพทย์ให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่ำง
ต่อเนื่อง
• การจัดหายาและเวชภัณฑ์
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดซือ้ ยำและเวชภัณฑ์จำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ำยในประเทศหลำยรำยเพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงจำกกำรขำดแคลนยำและเวชภัณฑ์ บริษัท ฯ วำงแผนจะนำระบบจัดซือ้ กลำง สำหรับโรงพยำบำลทุกแห่งในเครือ โดย
ฝ่ ำยจัดซือ้ จะรวบรวมคำสั่งซือ้ จำกทุกโรงพยำบำลในกลุม่ และสั่งซือ้ จำกผูจ้ ดั จำหน่ำยเป็ นครำวๆ ไป
• เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดซือ้ เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เนื่องจำกเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำร
แพทย์เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรรักษำพยำบำลผูป้ ่ วย ดังนัน้ บริษัทฯ จะพิจำรณำคัดเลือกและสั่งซือ้ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่มี
คุณภำพ ได้มำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงพยำบำล มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพจำกผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทน
จำหน่ำยในประเทศที่เชื่อถือได้ และมีบริกำรหลังกำรขำยที่ดี
• สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงพยำบำลโดยตระหนักคำนึงถึงควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ตลอดจนควำมปลอดภัย
ของกำรทำงำน บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีกำร
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรกำจัดขยะ และของเสียจำกกำรให้บริกำรอย่ำงเหมำะสมโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
เพื่อเป็ นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร สำหรับลูกค้ำระดับบน บริษัทฯ ได้ทำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุม่ แมริออท
ซึ่งเป็ นกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียงเพื่อว่ำจ้ำงให้บริหำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริษัท ฯ โรงแรมแมริออท
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เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ได้ทำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุม่ แอสคอทซึ่งเป็ น
กลุม่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสำกลเพื่อว่ำจ้ำงให้บริหำรอำคำรที่พกั อำศัยในโครงกำรซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย
2.4

งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1

ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.1.1

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ความเสีย่ งจากการแข่งขันเพิ่มขึน้
แม้ว่ำธุรกิจโรงพยำบำลจะมีแนวโน้มกำรเติบโตที่ดี แต่ก็มีกำรแข่งขันที่รุนแรงทัง้ กำรแข่งขันกับสถำนพยำบำลของ
รัฐที่ปรับตัวโดยเปิ ดให้บริกำรโรงพยำบำลมำตรฐำนเดียวกับโรงพยำบำลเอกชน หรือกำรแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรจำก
ต่ำงประเทศจำกนโยบำยเปิ ดเสรีทำงกำรแพทย์ ซึ่งผูป้ ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศมีควำมได้เปรียบในเรื่องของเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย กว่ำ หรือ ขนำดของกลุ่มโรงพยำบำลเครือข่ำยมีข นำดใหญ่ กว่ำ และภำพลักษณ์ควำมเป็ น โรงพยำบำลระดับ
นำนำชำติ
โรงพยำบำลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญกำรแข่งขันที่รุนแรง ทัง้ จำกกำรขยำยกำรลงทุนของธุรกิจโรงพยำบำลใน
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่ำ นมำ ทำให้มีจำนวนโรงพยำบำลและจำนวนเตี ยงผู้ป่วยเพิ่ม ขึน้ จึงมีแนวโน้มที่ผูป้ ระกอบกำร
โรงพยำบำลเอกชนต้องแข่งขันสูงขึน้ ทัง้ ด้ำนรำคำ กำรมีแพคเกจและกำรออกโปรแกรมรักษำพยำบำลเฉพำะ รวมทัง้ กำรแย่ง
ชิงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ นอกจำกนี ้ โรงพยำบำลเอกชนยังต้องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรัฐและ
โรงพยำบำลในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิ ยมหำรำชกำรุ ณย์ในเครือศิริรำช และศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัต น์ข องโรงพยำบำลรำมำธิ บ ดี) ที่ มี ข ้อ ได้เปรียบในกำรแข่งขัน ทั้ง ด้ำ นชื่ อ เสียง เทคโนโลยีท ำงกำรแพทย์ และแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชำญ จำกสภำพกำรแข่งขันที่รุนแรงอำจจะมีปัจจัยสำคัญต่อผลกำรดำเนินงำนของโรงพยำบำลเอกชนได้
อย่ำ งไรก็ ตำม บริษั ท ฯ มุ่ง เน้น ในกำรให้บริกำรแก่ก ลุ่มลูกค้ำที่มีร ำยได้ร ะดับปำนกลำง ที่ ต ้อ งกำรรับบริกำร
รักษำพยำบำลในโรงพยำบำลเอกชนที่มมี ำตรฐำนสำกล โดยค่ำรักษำพยำบำลของกลุม่ โรงพยำบำลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์
แคร์จ ะต่ ำกว่ำของโรงพยำบำลระดับ Top Tier ด้ว ยกำรบริหำรงำนโดยใช้ร ะบบ Hospital Information Systems ที่ ช่วย
จัดกำรบริหำรต้นทุนให้ต่ำลง และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิ ด-19 ในปี 2563 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2564 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน
โดยเฉพำะกำรหำยไปของกลุม่ คนไข้ชำวต่ำงชำติดงั นัน้ โรงพยำบำลที่พงึ่ พำรำยได้จำกกลุม่ คนไข้ชำวต่ำงชำติได้รบั ผลกระทบ
ค่อนข้ำงมำก ขณะที่กลุ่มโรงพยำบำลที่เน้นคนไข้ในประเทศ โดยเฉพำะกลุ่มประกัน สังคมและข้ำรำชกำรน่ำจะได้ร ับ
ผลกระทบน้อ ยกว่ ำ สำหรับ กลุ่ม คนไข้ข องโรงพยำบำลในเครือ พริน้ ซิ เพิ ล เฮลท์แ คร์เ ป็ น คนไทยที่ มีร ำยได้ป ำนกลำง
โดยในช่วงกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 จำนวนคนไข้ที่มำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลมีจำนวนลดลงส่งผลให้รำยได้จำกธุรกิจ
โรงพยำบำลของบริษัทฯ ลดลงในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโรงพยำบำลแต่ละโรงพยำบำลในเครือ
พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ปรับตัว หำกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจใหม่ๆ รวมทัง้ กำรสร้ำงพันธมิตรเครือข่ำย อีกทัง้ ยังชะลอกำรลงทุน
ขนำดใหญ่อีกด้วย นอกจำกนีย้ งั นำเทคโนโลยีดิจิทลั มำเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุน และอำนวยควำม
สะดวกแก่ ค นไข้ใ นกำรเข้ำ รับบริก ำร และใช้เ ทคโนโลยีเ ป็ นตัวเชื่ อ มระหว่ำงแพทย์และคนไข้ม ำกขึน้ อำทิ เ ช่ น กำรใช้
Telemedicine ผ่ำน Mobile Application : PRINC Health และ Dr.PRINC (official account) ใน Line Application ที่ช่วย
ให้ผปู้ ่ วยได้รบั คำปรึกษำจำกแพทย์ทำงออนไลน์ และโดยทำงโรงพยำบำลบริกำรจัดส่งยำและเวชภัณฑ์ถึงบ้ำนของผูป้ ่ วย
และให้บริกำรเจำะเลือด ทำแผล ล้ำงแผล และฉีดวัคซีนถึงที่บำ้ นของผูป้ ่ วย อีกทัง้ บริษัทฯ หำช่องทำงกำรเพิ่มรำยได้โดยในปี
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2564 บริษัทฯ มีแผนเปิ ดคลีนิกให้บริกำรรักษำพยำบำลแก่ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ และผูป้ ่ วยที่ใช้สิทธิ
ประกันสังคม อีกทัง้ ยังร่วมทุนกับกลุม่ นิฮอน เคเอ จำกประเทศญี่ปนเพื
ุ่ ่อดำเนินธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผูส้ งู อำยุอีกด้วย
ความเสีย่ งจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยได้เข้ำร่วมทุนกับบริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จำกัด ในกำรสร้ำง
โรงพยำบำลขนำด 59 เตียงในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลไปยังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนัน้
บริษัทฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำกว่ำแผนที่วำงไว้ ต้นทุนกำรก่อสร้ำงสูงกว่ำที่ประมำณกำร หรือเกิดเหตุกำรณ์
อื่นใดที่สง่ ผลให้กำรก่อสร้ำงหยุดชะงักและอำจเกิดควำมเสียหำย รวมถึงผลกำรดำเนินงำนของโรงพยำบำลไม่เป็ นไปตำมที่
คำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำม สำหรับในส่วนกำรก่อสร้ำงนัน้ บริษัทฯ จะว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำที่มีประสบกำรณ์ จ้ำงบริษัทที่ปรึกษำ
เพื่อควบคุมงำนก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้ รวมถึงจะมีกำรกำหนดเงื่อนไขในสัญญำว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำหลัก โดย
กำหนดค่ำปรับกำรทำงำนล่ำช้ำ ซึ่งทำงบริษัทย่อยจะสำมำรถเรียกเก็บจำกผูร้ บั เหมำหลักได้ในกรณีที่กำรก่อสร้ำงไม่ได้แล้ว
เสร็จตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรขยำยธุรกิจโรงพยำบำลด้วยกำรสร้ำงโรงพยำบำลใหม่และกำรซือ้ กิจกำรโรงพยำบำลที่
ดำเนินธุรกิจอยูแ่ ละสำมำรถพัฒนำศักยภำพ อีกทัง้ สร้ำงผลประกอบกำรที่ดีในอนำคต ซึง่ กำรลงทุนขยำยธุรกิจทัง้ 2 รูปแบบ
จะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยธุรกิจโรงพยำบำล เนื่องจำกโรงพยำบำลที่สร้ำงใหม่อำจจะต้องใช้เวลำในกำรสร้ำง
รำยได้และผลกำไรในขณะที่โรงพยำบำลที่บริษัทฯ ซือ้ กิจกำรมำจะสำมำรถสร้ำงรำยได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯและช่วยลด
ผลกระทบต่อผลประกอบกำรโดยรวมของบริษัทฯ
ความเสีย่ งจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยำบำล และผูเ้ ชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ มีส่วนสำคัญมำกต่อกำรประกอบ
ธุรกิจโรงพยำบำล ธุรกิจโรงพยำบำลจะต้องพึ่งพำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในสำขำต่ำงๆ ซึ่งปั จจุบนั ผลิตได้ในจำนวนจำกัด
และแพทย์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ประจำอยูท่ ี่โรงพยำบำลของรัฐ ทำให้ตอ้ งใช้คำ่ จ้ำงที่สงู ในกำรดึงตัวมำเป็ นแพทย์ประจำหรือ
ชั่วครำว มีโอกำสจะเกิ ดกำรแย่งตัวบุคลำกรทำงกำรแพทย์มำกขึน้ นอกจำกนี ้ จำกกำรขยำยตัวของธุรกิจโรงพยำบำล
กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสูส่ งั คมประชำกรสูงอำยุ (Aging Society) โรงพยำบำลต่ำงๆ ต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวในอนำคต ทำให้เกิดควำมต้องกำรบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีคณ
ุ ภำพ และประสบกำรณ์เข้ำร่วมงำนในองค์กร
ซึ่งบุคลำกรดังกล่ำวจะต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถที่เหมำะสม อำจทำให้ได้รบั ผลกระทบจำก
กำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในด้ำนต่ำงๆ ได้ในอนำคต
อย่ำ งไรก็ ต ำม บริษั ท ในกลุ่ม ของ PRINH มี สถำนที่ ตั้ง ของโรงพยำบำลใกล้กับ มหำวิ ท ยำลัย ของรัฐ ที่ มี ค ณะ
แพทยศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก)
โดย บริษัท พิษณุเวช จำกัด (PSV) มีควำมร่วมมือกับวิทยำลัยพยำบำลหลำยแห่งในกำรผลิตพยำบำล และพัฒนำบุคลำกร
ร่วมกัน ไม่เพียงแต่เตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรทำงกำรแพทย์เท่ำนัน้ ทรัพยำกรที่มีอยู่ PSV ก็มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
เช่นกัน
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ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสาหรับเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ควำมซับซ้อนและควำมรุ นแรงของโรคที่เพิ่มมำกขึน้ กำรรักษำจึงจำเป็ นต้องใช้อปุ กรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์ที่
ทันสมัย กลุม่ บริษัท PRINH ให้ควำมสำคัญต่อคุณภำพในกำรตรวจวิเครำะห์รวมถึงกำรให้บ ริกำรในกำรรักษำแก่คนไข้ของ
โรงพยำบำลสูงสุด จึ ง มี ก ำรลงทุน ซือ้ เครื่อ งมือ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพื่ อให้ทัน สมัยอย่ำงต่อ เนื่อ ง อย่ำงไรก็ ตำม
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ในปั จจุบนั มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งอำจทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์บำง
ชนิดมีกำรเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ง่ำย รวมทัง้ อำจมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุ งรักษำสูง ดังนัน้ อำจส่งผลกระทบต่อควำมคุม้ ค่ำของ
กำรลงทุนได้ อย่ำงไรก็ตำม กลุม่ บริษัท PRINH มีนโยบำยในกำรพิจำรณำและวิเครำะห์คณ
ุ สมบัติ ประโยชน์จำกกำรใช้งำน
และควำมคุม้ ค่ำของเครื่องมือ และอุปกรณ์กำรแพทย์ในระยะยำวก่ อนกำรลงทุน เพื่อควำมมีประสิทธิ ภำพในกำร บริหำร
ต้นทุนในเหมำะสม และเกิดประโยชน์สงุ สุดต่อโรงพยำบำล
ความเสีย่ งจากการถูกฟ้ องร้ องเรียกค่าเสียหายจากการให้ บริการทางการแพทย์
ธุรกิจโรงพยำบำลซึง่ ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ มีควำมเสี่ยงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกผูป้ ่ วยหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องของ
ผูป้ ่ วยไม่พอใจในกำรรักษำของโรงพยำบำล หรือผลกำรรักษำของแพทย์หรือผูเ้ ชี่ยวชำญไม่เป็ นไปตำมควำมคำดหวังของ
กลุม่ บุคคลดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ กลุม่ บริษัท PRINH ได้พฒ
ั นำคุณภำพกำรให้บริกำรให้มีมำตรฐำน มีกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำช่วยใน
กำรรัก ษำ มี ก ำรประกัน ควำมรับ ผิ ด วิ ช ำชี พ แพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จำกกำรถูก เรี ย กร้อ ง
ค่ำเสียหำยของผูป้ ่ วยที่ผลกำรรักษำไม่เป็ นไปตำมควำมคำดหวัง โดยประกันคุม้ ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยในกำร
ให้บริกำรทำงแพทย์ที่ผิดพลำดโดยไม่ได้เจตนำ และยังคุม้ ครองรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสูค้ ดีดว้ ย และจำกประสบกำรณ์
ของแพทย์ประจำโรงพยำบำลที่มีมำอย่ำงยำวนำน มีกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร ประเมินผลกำรรักษำและควำมพึง
พอใจในกำรเข้ำมำรับบริกำร ประกอบกับควำมคุน้ เคยในกำรให้บริกำรประชำชนในพืน้ ที่ บริษัทฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่ผทู้ ี่เข้ำมำใช้บริกำรได้
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยภาครัฐ
บริษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้กำรกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกำรกฎระเบียบโดยภำครัฐอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ อำทิ คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้เพิ่มยำรักษำโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริกำรรักษำพยำบำลและบริกำรทำงกำรแพทย์เป็ นสินค้ำและบริกำร
ควบคุมตำมพ.ร.บ. ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542 บริษัทฯ รับทรำบนโยบำยดังกล่ำวของภำครัฐและพร้อมที่จะ
ปฏิบตั ิตำม มำตรกำรที่จะนำมำใช้ในกำรควบคุมดูแล เช่น กำรแจ้ง รำคำซือ้ และรำคำจำหน่ำยยำ และเวชภัณฑ์ รวมถึง
ค่ำบริกำร รวมถึงค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรบริกำรอื่นๆของสถำนพยำบำล หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงรำคำยำต้องแจ้งให้
คณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำรทรำบก่อนปรับรำคำ เป็ นต้น อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้บริกำร
ทำงกำรแพทย์ในรำคำที่เหมำะสม ดังนัน้ นโยบำยดังกล่ำวของภำครัฐไม่ได้มีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ
อย่ำงมีนยั สำคัญ
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความเสีย่ งจากการแข่งขันสูง
ปั จจุบนั ธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์มีกำรแข่งขันในระดับค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกให้บริกำรที่พกั อำศัยในระยะสัน้ ด้วย
จึงต้องแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรโรงแรม นอกจำกนีย้ งั มีผปู้ ระกอบกำรคอนโดระดับหรู ที่เปลี่ยนมำให้เช่ำในระยะสัน้ ทำให้
อัตรำค่ำเช่ำของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ไม่สำมำรถปรับเพิ่มขึน้ ได้มำกนัก
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้ าง
จำกที่กระทรวงกำรคลังได้นำพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภำษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง และได้ผ่ำนควำมเห็น ชอบจำก
คณะรัฐมนตรี เป็ นที่เรียบร้อย โดยกระทรวงกำรคลัง บังคับใช้ในปี 2563 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำษี ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำงอำจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีคำ่ ใช้จ่ำยเกี่ยวกับภำษี ที่ดินเพิ่มขึน้ เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็ นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อกำรพำณิชยกรรมที่มีมลู ค่ำสูงเกิน 50 ล้ำนบำทหลำยแห่ง ตำมร่ำงพ.ร.บ.ภำษี ที่ดินฯ
ได้กำหนดบทเฉพำะกำลเพื่อบรรเทำภำระภำษี ในช่วง 2 ปี แรก (ปี 2563-2564) เจ้ำของทรัพย์สินจะเสียภำษี ที่ดินตำมมูลค่ำ
ทรัพย์สินตำมรำคำประเมินของกรมธนำรักษ์ เริ่มต้นเสียภำษี ในอัตรำร้อยละ 0.3 สำหรับทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำไม่เกิน 50 ล้ำน
บำท สูงสุดร้อยละ 0.7 สำหรับทรัพย์สนิ ที่มีมลู ค่ำ 5,000 ล้ำนบำทขึน้ ไป และเพิ่มอัตรำภำษี รอ้ ยละ 0.3 ทุก 3 ปี แต่อตั รำภำษี
รวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง จำกกำรที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวตัง้ อยูใ่ นศูนย์กลำง
ธุรกิจ ซึง่ เดิมเสียภำษี โรงเรือนในอัตรำร้อยละ 12.5 ของรำยได้คำ่ เช่ำ กำรเปลีย่ นนโยบำยภำษี ดงั กล่ำวจะทำให้บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยต้องเสียภำษี ตำมมูลค่ำของสินทรัพย์แทน ซึง่ อำจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคำ่ ใช้จ่ำยทำงภำษี เพิ่มขึน้
ความเสีย่ งด้ านการให้ สนิ เชือ่
บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีก้ ำรค้ำ ฝ่ ำยบริหำรควบคุม ควำมเสี่ยงนีโ้ ดยกำร
กำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รบั ควำมเสียหำยที่เป็ น
สำระสำคัญ จำกกำรให้สิน เชื่ อ นอกจำกนี ้ กำรให้สิน เชื่ อ ของบริษั ท ฯ ไม่มี ก ำรกระจุก ตัว เนื่ อ งจำกมี ฐ ำนของลูก ค้ำ ที่
หลำกหลำยและมีจำนวนมำกรำย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัท ฯ อำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของ
ลูกหนีท้ ี่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
3.2

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสีย่ งทางด้ านโครงสร้ างเงินทุนและสภาพคล่อง

ในปี 2563 บริษัทมีวงเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึน้ 454 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงโรงพยำบำลพริน้ ซ์
ศรีสะเกษ และซือ้ กิจกำรโรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ จำก บริษัท โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่ม
บริษัทฯ มีภำระหนีเ้ งินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินสำหรับธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์จำนวน 3,679.94 ล้ำนบำท ไม่มีเงินกูย้ ืม
กรรมกำร ณ สิน้ ปี 2563 อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อทุนของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.73 เท่ำ ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินจึง
ยังอยู่ในระดับต่ ำ อย่ำงไรก็ ดีจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 บริษัทฯ จึงมีกำรบริหำรเงิ นด้วยควำม
ระมัดระวัง และรักษำสภำพคลอ่งทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด อีกทัง้ บำงบริษัทยังได้เข้ำร่วมนโยบำยของธนำคำรในกำรขอ
ผ่อนผันกำรชำระเงินต้น เพื่อรักษำสถำนะเงินสดของบริษัทไว้มำกที่สดุ
ส่วนที่ 1 หน้ำ 41
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ความเสี่ยงด้านการบริหารการจัดการ

3.3

ความเสีย่ งจากกรณีทบี่ ริษัทฯ มีผ้ ถู อื หุ้นใหญ่มีอทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบายในการบริหารงาน
ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่คือกลุม่ วิทยำกร ถือหุน้ ในบริษัทฯ ทัง้ หมดเป็ นจำนวน 2,811,552,743
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 81.20 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จึงทำให้กลุ่มวิทยำกรสำมำรถควบคุมกลุ่ม
บริษัทและมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในทุกเรื่องที่ตอ้ งได้รบั กำรอนุมตั ิจำกกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เกือบทัง้ หมดไม่ว่ำจะเป็ นเรื่อง
กำรแต่งตัง้ กรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่องอื่นที่ตอ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ ของที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ยกเว้นเรื่องกฎหมำยหรือ
ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดต้องให้ได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่
สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ ใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บุคคลภำยนอก 3 คนเข้ำมำเป็ นกรรมกำรอิสระและเป็ นกรรมกำรตรวจสอบจำก
กรรมกำรทัง้ หมด 8 คน จึงเป็ นกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรบริหำรได้ในระดับหนึง่ นอกจำกนีใ้ นกรณีเข้ำทำรำยกำรเกี่ยวโยงกับ
กรรมกำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่และผูม้ ีอำนำจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกับบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในกำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว

4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ลักษณะสาคัญของสินทรัพย์หลัก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจซึง่ ได้แก่ ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์มีดงั นี ้

4.1.1
ลาดับ

1.

ธุรกิจโรงพยาบาล
ก) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของโรงพยำบำลในกลุม่
ประเภททรัพย์สิน / ทีต่ งั้

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2563
(ล้านบาท)

บริษัท พิษณุเวช จากัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)
-ที่ดินเปล่ำ เนือ้ ที่ 1 ไร่ 1 งำน 45.5 ตำรำงวำ
ตัง้ อยูท่ ี่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
-ที่ดิน เนือ้ ที่ 8 ไร่ 57.5 ตำรำงวำ
ตัง้ อยูท่ ี่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำร
ทหำรไทย

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำร
ทหำรไทย

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

263.69

-ที่ดิน เนือ้ ที่ 28 ไร่ 1 งำน 78.1 ตำรำงวำ
ตัง้ อยูท่ ี่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
-ที่ดินเนือ้ ที่ 2 ไร่ 9 ตำรำงวำ
ตัง้ อยูท่ ี่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง

237.89

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรทหำรไทย

อุปกรณ์และเครือ่ งมือทำงกำรแพทย์

94.21

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
(บำงส่วน)
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ลาดับ

2.

3.

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2563
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

-ที่ดินเนือ้ ที่ 6 ไร่ 1 งำน 72 ตำรำงวำ
ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
-ที่ดินเนือ้ ที่ 1 ไร่ 97 ตำรำงวำ
ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง

15.39

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรทหำรไทย

33.21

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

86.39

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรทหำรไทย

อุปกรณ์และเครือ่ งมือทำงกำรแพทย์

32.55

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
(บำงส่วน)

348.80

เป็ นเจ้ำของ

บมจ. ธนำคำรธนชำต

992.93

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

8.22

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

อุปกรณ์และเครือ่ งมือทำงกำรแพทย์

128.67

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

ที่ดินและอำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้ 3 คูหำ

41.00

เป็ นเจ้ำของ

บมจ. ธนำคำรธนชำต

ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชัน้ 1 หลัง

0.38

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

ที่ดินเนือ้ ที่ 1 ไร่ 1 งำน 93.2 ตำรำงวำ
ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ห้องชุดโครงกำร O2 (โอทู) คอนโดมิเนียม
เลขที่ จ76/108

72.00

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

4.37

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์)
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง

491.00

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรทหำรไทย

อุปกรณ์และเครือ่ งมือทำงกำรแพทย์

45.14

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทัย จากัด
(โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี)
ที่ดินเนือ้ ที่ 12 ไร่ 1 งำน 79.5 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอ
นครหลวง จังหวัดอุทยั ธำนี
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง

31.20

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

338.14

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

อุปกรณ์และเครือ่ งมือทำงกำรแพทย์

21.72

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

35.25

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

ประเภททรัพย์สิน / ทีต่ งั้

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จากัด (โรงพยาบาล
พิษณุเวช พิจิตร)

บริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด
(โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 1 และโรงพยาบาล
พริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 2)
-ที่ดินเนือ้ ที่ 13 ไร่ 98.4 ตำรำงวำ
ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
อำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง

4.

5.

6.

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลาพูน จากัด
(โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน)
ที่ดินเนือ้ ที่ 10 ไร่ 3 งำน 98.5 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ส่วนที่ 1 หน้ำ 43

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ลาดับ

ประเภททรัพย์สิน / ทีต่ งั้

ที่ดินเนือ้ ที่ 1 ไร่ 1 งำน 37.2 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ที่ดินเนือ้ ที่ 58.6 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
ที่ดินเนือ้ ที่ 59.3 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
ที่ดินเนือ้ ที่ 1 ไร่ 1 งำน 73.2 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ที่ดินเนือ้ ที่ 2 ไร่ 2 งำน 25.7 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน
ที่ดินเนือ้ ที่ 2 ไร่ 2 งำน 24.5 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน
อำคำรและส่วนปรับปรุง
อุปกรณ์และเครือ่ งมือทำงกำรแพทย์
7.

9.

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2563
(ล้านบาท)
4.05

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

0.49

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

0.48

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

4.38

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

6.26

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

6.48

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

58.85

เป็ นเจ้ำของ

บมจ. ธนำคำรธนชำต

26.19

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

1,370.73
107.25

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

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

74.21

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ

281.03

เป็ นเจ้ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ)
ที่ดินเนือ้ ที่ 1 งำน 31 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร
ที่ดินเนือ้ ที่ 2 ไร่ 2 งำน 41.7 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอ
บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
ที่ดินเนือ้ ที่ 3 ไร่ 2 งำน 53.3 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอ
บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
อุปกรณ์และเครือ่ งมือทำงกำรแพทย์

8.

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จากัด
(โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ)
ที่ดินเนือ้ ที่ 12 ไร่ 1 งำน 40.5 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
อำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง

368.47

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลราชธานี จากัด
(โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุบลราชธานี)
-ที่ดินเนือ้ ที่ 1 ไร่ 3 งำน 27.1 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอ
เมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
-ที่ดินเนือ้ ที่ 94.7 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี

ส่วนที่ 1 หน้ำ 44

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2563
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

152.66

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

336.92

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

อุปกรณ์และเครือ่ งมือทำงกำรแพทย์

35.44

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จากัด
(โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ )
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง

174.64

เป็ นเจ้ำของ

ธนำคำรทหำรไทย

อุปกรณ์และเครือ่ งมือทำงกำรแพทย์

36.82

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

ประเภททรัพย์สิน / ทีต่ งั้

ลาดับ

-ที่ดินเนือ้ ที่ 98.9 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
-ที่ดินเนือ้ ที่ 83.1 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
-ที่ดินเนือ้ ที่ 97.6 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
-ที่ดินเนือ้ ที่ 99.6 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
-ที่ดินเนือ้ ที่ 2 งำน 85 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
-ที่ดินเนือ้ ที่ 1 ไร่ 68.3 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
-ที่ดินเนือ้ ที่ 49.5 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
-ที่ดินเนือ้ ที่ 40.2 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
-ที่ดินเนือ้ ที่ 88 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
-ที่ดินเนือ้ ที่ 86.4 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
-ที่ดินเนือ้ ที่ 26 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
10.

4.1.2

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

ชื่อและทีต่ งั้ โครงการ

ลักษณะ
โครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.วา)

แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพำร์ทเม้นท์ สำทร
วิสต้ำ -กรุงเทพฯ
แขวงทุง่ มหำเมฆ
เขตสำทร กทม.

เซอร์วิส
อพำร์ทเม้นท์

2-0-34.3

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2563
(ล้านบาท)
1,956.56

ส่วนที่ 1 หน้ำ 45

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

บจก. วีเอ็มอีเอ

ไม่มี

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชื่อและทีต่ งั้ โครงการ

โครงกำรโรงแรมและ
เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์
ซัมเมอร์เซ็ท
ซอยเอกมัย 2
ถนนเอกมัย กทม.

4.1.3

อำคำรบำงกอกบิส
ซิเนสเซ็นเตอร์
ถนนสุขมุ วิท 63
(ถนนเอกมัย) กทม.

ลาดับ

1

4.2

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.วา)

เซอร์วิส
อพำร์ทเม้นท์

5-1-94

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2563
(ล้านบาท)
2,132.40

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

บจก. วี เรสซิเดนท์

คำ้ ประกันเงินกูย้ ืม
สถำบันกำรเงิน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2563
(ล้านบาท)
466.57

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

ธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่า

ชื่อและทีต่ งั้
โครงการ

4.1.4

ลักษณะ
โครงการ

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

ลักษณะโครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตร.วา)

อำคำรสำนักงำน
ให้เช่ำ

1-3-9

บจก. วี อินเทล
เจ้นซ์

ลิ

คำ้ ประกันเงินกูย้ ืม
สถำบันกำรเงิน

ที่ดนิ เปล่ารอการพัฒนา
ประเภททรัพย์สิน / ทีต่ งั้

ที่ดินเปล่ำ เนือ้ ที่ 40 ไร่ 58.90 ตำรำงวำ ตัง้ อยูท่ ี่
อำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2563
(ล้านบาท)
120.50

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

บจก. บ้ำนฉำง บิสสิเนส
ดีสทริคท์

ไม่มี

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภำพในกำรสร้ำงรำยได้ ผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ของโครงกำร
และมีผลตอบแทนที่เหมำะสม ภำยใต้ควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้ โดยธุรกิจนัน้ สำมำรถส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
เพื่อให้สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่ อยให้เป็ นไปในแนวทำงเดียวกันและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ เช่นนีบ้ ริษัทฯ จึงมีนโยบำยกำรบริหำรงำนโดยส่งบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรบริหำร เห็นว่ำมีควำมรู ้
และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมเข้ำไปเป็ นกรรมกำรในบริษัทย่อยนัน้ ๆ และมีกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ น
ประจำทุกไตรมำส นอกจำกนี ม้ ีกำรจัดให้หน่วยงำนภำยนอกรับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พร้อมทัง้ รำยงำนผลให้
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ และมีกำรชีแ้ จงนโยบำยที่สำคัญของบริษัท ฯ เป็ นต้นว่ำ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชั่น นโยบำยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบำยกำรแจ้ง
เบำะแส ให้บริษัทย่อยรับทรำบและนำไปปฏิบตั ิ
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ทัง้ นี ้ สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

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

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
ปี 2562
ปี 2563
99.99

99.99

60.00

60.00

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด2/ (PPCH)

โรงพยำบำลเอกชน

60.00

60.00

บริษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด2/ (PUTD)

โรงพยำบำลเอกชน

60.00

60.00

บริษัท โรงพยำบำลปำกนำ้ โพ จำกัด3/ (PPNP)

โรงพยำบำลเอกชน

91.43

91.43

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัด4/ (PLPN)

โรงพยำบำลเอกชน

80.00

86.66

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทยั จำกัด5/ (PUTH)

โรงพยำบำลเอกชน

99.99

99.99

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จำกัด5/ (PSSK)

โรงพยำบำลเอกชน

60.00

60.00

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด5/ (PCPN)

โรงพยำบำลเอกชน

99.99

90.00

-

99.99

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลรำชธำนี จำกัด5/ (PUBN) โรงพยำบำลเอกชน
บริษัท ใกล้บำ้ น ใกล้ใจ จำกัด6/

คลินิกรักษำผูป้ ่ วยที่มีบตั รทอง

99.99

99.99

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด (BCD)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

99.99

99.99

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด (VB)

ลงทุนในบริษัทอื่น

99.99

99.99

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด7/ (VI)

ให้เช่ำอำคำรและสำนักงำน

99.99

99.99

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จำกัด7/(VR)

โรงแรมและเซอร์วิส
อพำร์ทเม้นท์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

99.99

99.99

99.99

99.99

-

99.99

บริษัท บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด7/ (BBD)
บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด7/ (VMEA)

โรงแรมและเซอร์วิส
อพำร์ทเม้นท์

หมำยเหตุ : 1/ เดิมชื่อ บริษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
2/ บริษัทฯ ถือหุน้ ผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ ถือหุน้ ในบริษัท พิษณุเวช จำกัดร้อยละ 60.00
3/ บริษัทฯ ถือหุน้ ผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ ถือหุน้ ในบริษัท โรงพยำบำลปำกนำ้ โพ จำกัด ร้อยละ 91.43
4/ บริษัทฯ ถือหุน้ ผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และในวันที่ 1 มีนำคม 2562 ได้ลดสัดส่วนกำรถือหุน้ ลงเหลือร้อยละ
80.00
5/ บริษัทฯ ถือหุน้ ผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
6/ เปลี่ยนชื่อจำกบริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสเมนท์ จำกัดเป็ นบริษัท ใกล้บำ้ น ใกล้ใจ จำกัดในเดือนพฤศจิกำยน 2563
7/ บริษัทฯ ถือหุน้ ผ่ำนบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
-ไม่มี-
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

1) บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
เดิมชื่อ บริษัท เมโทรสตำร์ พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

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

ชื่อย่อหลักทรัพย์

PRINC

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยำบำลและบริหำรงำนโรงพยำบำลเอกชน และพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ที่ตั้งสานักงานใหญ่

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

ที่ตั้งสาขา

เลขที่ 35/2 หมูท่ ี่ 12 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10540

เลขทะเบียนบริษัท

0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็ น 0107574700864)

ทุนจดทะเบียน

3,808,570,502.00 บำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญ 3,808,570,502.00 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

3,462,336,820.00 บำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญ 3,462,336,820 หุน้ มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หนุ้ ละ 1 บำท

เว็บไซต์

http://www.principalcapital.co.th

โทรศัพท์

02-714-2171-3

โทรสาร

02-714-2185
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6.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 50
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนจัดตัง้

บจก.พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์

ลงทุนในบริษัทอื่น และ
shared service ให้รพ.ใน
กลุม่

0125557004113

บจก. พิษณุเวช

โรงพยำบำลเอกชน
และลงทุนในบริษัทอื่น
โรงพยำบำลเอกชน

0655524000033

บจก. โรงพยำบำลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์
บจก. โรงพยำบำลปำกนำ้ โพ

โรงพยำบำลเอกชน

0655560001044

โรงพยำบำลเอกชน

0605530000155

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ลำพูน
บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -อุทยั

โรงพยำบำลเอกชน

0515561001324

โรงพยำบำลเอกชน

0105561066977

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ชุมพร

โรงพยำบำลเอกชน

0105562206951

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -

โรงพยำบำลเอกชน

0335562001362

บจก.สหแพทย์พิจิตร

ศรีสะเกษ

0665532000039

ทีอ่ ยู่
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่
29 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร 10110
211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
2/158 ถนนศรีมำลำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
888 หมู่ 5 ตำบลป่ ำเซ่ำ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
96/12 หมูท่ ี่ 9 ถนนสำยเอเชีย ตำบล
นครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
7 หมู่ที่ 5 ต ำบลเวี ย งยอง อ ำเภอเมื อ งล ำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
256 หมู่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทยั ธำนี
จังหวัดอุทยั ธำนี 61000
18/22 ถนนปรมินทร์มรรคำ ตำบลท่ำตะเภำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
0885/15 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดศรีสะเกษ 33000
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ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
2,683.75

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
2,683.75

หมายเลขติดต่อ

500.00

500.00

220.00

200.00

300.00

300.00

354.166

354.166

300.00

300.00

โทรศัพท์ : 053-096-440
โทรสำร : 053-537-776

200.00

200.00

270.00

270.00

250.00

250.00

โทรศัพท์ : 056-049-899
โทรสำร : 056-049-898
โทรศัพท์ : 077-542-555
โทรสำร : 077-542-570
โทรศัพท์ : 02-714-2173
โทรสำร : 02-714-2185

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

โทรศัพท์ : 055-909-000
โทรสำร : 055-909-005
โทรศัพท์ : 056-613-316
โทรสำร : 056-612-794-5
โทรศัพท์ : 055-409-000
โทรสำร : โทรศัพท์ : 056-000-111
โทรสำร : 056-225-505

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท
บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์

ประเภทธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เลขทะเบียนจัดตัง้

ทีอ่ ยู่

โรงพยำบำลเอกชน

0105563098191

139 ถนนพลแพน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลรำชธำนี

บจก. ใกล้บำ้ น ใกล้ใจ

คลินิกบัตรทอง

0105556119227

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

0105558144911

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้

ลงทุนในบริษัทอื่น

0105556006937

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์

ให้เช่ำอำคำรสำนักงำน

0105556007003

บจก. วี เรสซิเดนซ์

โรงแรมและเซอร์วิส
อพำร์ทเม้นท์

0105556015847

บจก. บ้ำนฉำง บิสสิเนส
ดีสทริคท์

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

0105561042806

บจก. วีเอ็มอีเอ

โรงแรมและเซอร์วิส
อพำร์ทเม้นท์

0105563122467

ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
1 ซอยสวนพลู แขวงทุ่ ง มหำเมฆ เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร

-อุบลรำชธำนี
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ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
300.00

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
300.00

หมายเลขติดต่อ

18.50

18.50

โทรศัพท์ : 02-714-2184
โทรสำร : 02-714-2185

300.00

75.00

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

6,330.90

6,330.90

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

200.00

200.00

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

1,000.00

1,000.00

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

121.00

121.00

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

2,000.00

2,000.00

โทรศัพท์ : 02-343-6789
โทรสำร : 02-343-6790

โทรศัพท์ : 045-244-999

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

6.3

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

บุคคลอ้างอิง

1) นายทะเบียนหุน้

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสำร : 02-009-9991

2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 3760
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-344-1000 02-824-5000
โทรสำร 02-286-5050
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,808,570,502.00 บำท เรียกชำระแล้ว 3,462,336,820
บำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 3,462,336,820 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
7.2

ผู้ถอื หุ้น
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ และสัดส่วนกำรถือหุน้ ตำมสมุดทะเบียนรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุน้

1. กลุม่ วิทยำกร
1.1 น.ส. สาธิตา วิทยากร
1.2 ดร. สาธิต วิทยากร
1.3 Peak Development Holdings Ltd.1/
1.4 น.ส. พัลลภา วิทยากร
1.5 น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร
2. International Finance Corporation
3. น.ส. สิรญ
ิ ญำ อภิมนต์บตุ ร
4. นำงพเยำว์ ชลำชีพ
5. นำยศึกษิต เพชรอำไพ
6. นำงสำวภีชญำ กริม่ วงศ์รตั น์
7. STATE STREET EUROPE LIMITED

8. นำงอัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี
9. นำยพีรพล ประเสริฐชัยกุล
10. นำงสำวรรณวิมล เศวตสมภพ

2,811,552,743
1,760,115,114
821,728,800
157,737,029
48,986,700
22,985,100
222,249,300
100,000,000
14,000,600
13,743,100
12,085,300
10,206,000
9,920,000

% ของจานวนหุน้
ทัง้ หมด
81.20
50.84
23.73
4.56
1.41
0.66
6.42
2.89
0.40
0.40
0.35
0.29
0.29

7,102,500

0.21

7,057,200

0.20

ผูถ้ ือหุน้ รำยอื่นๆ
650,784,077
18.80
รวม
3,462,336,820
100.00
หมำยเหตุ: 1. Peak Development Holdings Ltd. เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนใน British Virgin ผูร้ บั ผลประโยชน์ทอดสุดท้ำยคือ
นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
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7.3

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภำษี เงินได้นิติ
บุคคล สำรองตำมกฎหมำย และสำรองอื่นๆ ที่ผ่ำนมำ บริษัทยังไม่มีกำรจ่ำยเงินปั นผล เนื่องจำกธุรกิจยังอยูใ่ นระหว่ำงกำร
ขยำยกิจกำร กำรจ่ำยปั นผลจึงมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้ อยู่กบั ผลประกอบกำร แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง ควำมจำเป็ น
และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต โดยให้อำนำจคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ โดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้
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8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้ำงองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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8.1

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 รำยนำมคณะกรรมกำรบริษัทจำนวน 8 คน และรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมต่ำงๆ

มีดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นำยพงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร

ตาแหน่ง

เข้าประชุม/จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุม
การประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุน้
ประชุม
7/9
1/1
ติดภำรกิจ

กรรมกำร
ประธำนกิตติมศักดิ์
2. นำยจอห์น ลี โกะชุน
ประธำนคณะกรรมกำร
8/9
1/1
ติดภำรกิจ
3. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมกำรอิสระ
9/9
1/1
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
4. ดร.สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
9/9
1/1
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำร
- ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
5. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม - กรรมกำรอิสระ
9/9
1/1
- กรรมกำรตรวจสอบ
6. ดร. จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
- กรรมกำรอิสระ
9/9
1/1
- กรรมกำรตรวจสอบ
7. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
- กรรมกำร
9/9
1/1
- กรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- รักษำกำร Chief Financial
Officer
1/
8. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
- กรรมกำร
3/9
1/1
โปรดดูหมำยเหตุ 1
- กรรมกำรบริหำร
- รักษำกำร Chief Investor
Relation, Performance
Coach
2/
9. น.ส. ธนธรณ์ วิทยำกร
- กรรมกำร
7/9
1/1
โปรดดูหมำยเหตุ 2
3/
10. ดร.อัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี
- กรรมกำร
1/9
โปรดดูหมายเหตุ 3
- กรรมกำรบริหำร
11. น.ส. ฤติมำ จิระสุรเดช
- เลขำนุกำรบริษัท
9/9
1/1
หมายเหตุ : 1/ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2563
2/ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร ลาออกจากการเป็ นกรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2563
3/ ดร.อัจฉรา รัตนพันธุศ์ รีได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการแทนนำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน
2563
-
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อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัท มีอำนำจและหน้ำที่ในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมกำรบริษั ทจด
ทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงกำหนดบทบำทหน้ำที่และหลักปฏิบตั ิของคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อเป็ นแบบอย่ำงให้พนักงำนทุกระดับยึดมั่นเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน และเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้
และนักลงทุนทั่วไป ดังนี ้
1. ดูแลและจัดกำรให้กำรดำเนินกำรของบริษัทฯ และ กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์
ข้อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ด้ว ยควำมระมั ด ระวั ง (Duty of Care) มี ค วำมรับ ผิ ด ชอบ (Duty of
Accountability) ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น (Anti-Corruption) และ มีจริยธรรม (Duty
of Ethic) รักษำผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ บนหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย
อย่ำงเท่ำเทียมกัน
2. ประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นประจำทุกปี และ กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
3. กำหนดวิสยั ทัศน์ของกิจกำร พิจำรณำอนุมตั ินโยบำยและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทำงกำรเงิน แผนงำน
ต่ำงๆ งบประมำณ ควำมเสีย่ ง รวมทัง้ กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย และ แผนงำนที่กำหนดไว้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบกำร และกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริหำรด้วยควำมตัง้ ใจ และควำม
ระมัดระวังในกำรปฏิบตั ิงำน
4. ให้ควำมมั่นใจว่ำระบบบัญชีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ กำรสอบบัญชีมีควำมเชื่อถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้มี
กระบวนกำรในกำรประเมิ นควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และ กำรตรวจสอบภำยในให้มี ประสิทธิ ภำพและ
ประสิทธิผลกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล
5. สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ ระหว่ำงผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
ของบริษัทฯ กำหนดแนวทำงในกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
โดยรวมเป็ นสำคัญ โดยที่ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียไม่ควรมีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจกำหนดขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร และกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถกู ต้องครบถ้วน
6. ให้มีกำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดย
ให้ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตำมนโยบำย และ รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรรำยงำนผ่ำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำส จัดให้มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปี ละ 1
ครัง้ ให้ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติทงั้ หลำย
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7. พิจำรณำแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ
8. พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมของกรรมกำรอิสระ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับและ/หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระของ บริษัทฯ
ต่อไป
9. พิ จำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมี คุณสมบัติ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจำรณำแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรและมอบหมำยอำนำจหน้ำที่บำงประกำรให้คณะกรรมกำรบริหำร เป็ นผู้
บริหำรงำนของบริษัทฯ ได้ กรรมกำรบริหำรมีสิทธิ ได้รบั ค่ำตอบแทน และบำเหน็จตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำหนด แต่
ทัง้ นีไ้ ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรบริหำรผูน้ นั้ ในอันที่จะได้รบั ค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์ตำมข้อบังคับบริษัทฯ ใน
ฐำนะกรรมกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง
11. ส่งเสริมให้จดั ทำจริยธรรมธุรกิจที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมกำรผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนเข้ำใจถึง
มำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรจะติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมจริยธรรมดังกล่ำว
อย่ำงจริงจัง
12. แต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้ำที่จัดทำและเก็ บ
รักษำเอกสำร และ กำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรตลำดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิ จกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรและ
บริษัทฯ อันได้แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำร และ ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนกำรให้คำแนะนำแก่กรรมกำรและบริษัทฯ ในกำรปฏิบตั ิตน
และ กำรดำเนินกิจกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ อีกทัง้ ดูแลให้กรรมกำรและ
บริษัทฯ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
13. ให้มีกำรกำหนดนโยบำยต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชั่น (Anti-Corruption Policy) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร
14. เลขำนุกำรบริษัท สรุปรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคูส่ มรส และบุตร ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะที่ถือหุน้ ใน
บริษัทฯ และบริษัทในเครือในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทัง้ นีก้ รรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัททรำบโดย
มิชกั ช้ำ เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
- มีสว่ นได้เสียไม่วำ่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึน้ ระหว่ำงรอบปี บญ
ั ชี
- มีกำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
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15. เข้ำอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ ยวกับกรรมกำรอย่ำงน้อย 1
หลั ก สู ต ร อั น ได้ แ ก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรื อ หลั ก สู ต ร DIRECTOR CERTIFICATION
PROGRAM (DCP) หรือ เทียบเท่ำเพื่อกำรเพิ่มทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน
16. หน้ำที่อื่นใดของกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้ในประกำศ ข้อกำหนด พระรำชบัญญัติ หรือกฎหมำยอื่นใดที่กำกับ
ดูแลบริษัทฯ
17. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ และให้มีกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ
18. คณะกรรมกำรมีอำนำจกำหนด และ แก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมกำร ซึง่ มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ ได้
19. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำ ที่ตรวจสอบ และ รับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตรงตำมกฎหมำย
มำตรฐำนกำรบัญชี และโปร่งใส
8.2

คณะกรรมการบริษัทย่อย
• ธุรกิจโรงพยาบาล
1) บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PRINH ณ วันที่ 20 สิงหำคม 2563 มีจำนวน 5 คน ดังนี ้

รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
4. ดร.อัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี
5. นำยจอห์น ลี โกะชุน
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำร 2 คนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

2)

ตาแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บริษัท พิษณุเวช จำกัด (“PSV”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PSV ณ วันที่ 4 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้

รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยจอห์น ลี โกะชุน
กรรมกำร
3. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
4. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
5. นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
กรรมกำร
6. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
กรรมกำร
7. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยจอห์น ลี โกะชุน หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท
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บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (“PPCH”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PPCH ณ วันที่ 15 กันยำยน 2563 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้

รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยจอห์น ลี โกะชุน
กรรมกำร
3. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
4. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
5. นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
กรรมกำร
6. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
กรรมกำร
7. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค หรือ นำยจอห์น ลี โกะชุน คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

4)

บริษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (“PUTD”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PUTD ณ วันที่ 21 ตุลำคม 2563 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้

รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยจอห์น ลี โกะชุน
กรรมกำร
3. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
4. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
5. นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
กรรมกำร
6. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
กรรมกำร
7. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำง
นิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

5)

บริษัท โรงพยำบำลปำกนำ้ โพ จำกัด (“PPNP”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PPNP ณ วันที่ 21 พฤษภำคม 2563 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้

รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
กรรมกำร
2. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
3. นำยจอห์น ลี โกะชุน
กรรมกำร
4. นำยแพทย์อธิวฒ
ั น์ น้อยประสิทธิ์
กรรมกำร
5. นำยวรทัศน์ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ
กรรมกำร
6. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
7. นำยบุญชนะ เพชรพลอยงำม
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร.สำธิต วิทยำกร นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค นำยบุญชนะ เพชรพลอยงำม กรรมกำร
สองในสำมคนนีล้ งลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
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6) บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทยั จำกัด (“PUTH”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PUTH ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง
1. ดร.สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
3. นำยจอห์น ลี โกะชุน
กรรมกำร
4. ดร.อัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี
กรรมกำร
5. นำยวรทัศน์ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ
กรรมกำร
6. นำยบุญชนะ เพชรพลอยงำม
กรรมกำร
7. นำยกิตติชยั อุรุวรรณกุล
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร.สำธิต วิทยำกร หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค หรือดร.อัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี หรือ นำย
กิตติชยั อุรุวรรณกุล หรือ นำยวรทัศน์ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำกรรมกำรสองในห้ำคนนีล้ งลำยมือชื่อร่วมกัน

7) บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัด (“PLPN”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PLPN ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 มีจำนวน 5 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำยจอห์น ลี โกะชุน
4. นำยโชติ นิสงู
5. ดร.อัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

8) บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จำกัด (“PSSK”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PSSK ณ วันที่ 8 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 5 คน ดังนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง
1. ดร.สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
3. นำยจอห์น ลี โกะชุน
กรรมกำร
4. นำยฐิ สริน ตรรกเมธำ
กรรมกำร
5. นำยสิรพิ งศ์ อังคสกุลเกียรติ
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ
นำยฐิ สริน ตรรกเมธำหรือ นำยสิรพิ งศ์ อังคสกุลเกียรติ รวมเป็ นสองคน

9)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด (“PCPN”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PCPN ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 มีจำนวน 4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

ตาแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ดร.สำธิต วิทยำกร
นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
นำยจอห์น ลี โกะชุน
ดร.อัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี
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หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

10)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลรำชธำนี จำกัด (“PUBN”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PUBN ณ วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 มีจำนวน 4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำยจอห์น ลี โกะชุน
4. ดร.อัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

11)
บริษัท ใกล้บำ้ น ใกล้ใจ จำกัด
รำยชื่อคณะกรรมกำร ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. นำยธำนี มณีนตุ ร์
2. นำงเสมอแข สัทธำพงศ์
3. นำงสำวดรรชนีพร พันตะพรหม
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด (“BCD”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ BCD ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 มี 4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
หมำยเหตุ : กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

13) บริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด (“VB”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ VB ณ วันที่ 24 ธันวำคม 2563 มี 4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
หมำยเหตุ : กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน
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กรรมกำร
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กรรมกำร
กรรมกำร
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14) บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด (“VI”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ VI ณ วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563 มี 4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
หมำยเหตุ : กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

15) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (“VR”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ VR ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2563 มี 4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
หมำยเหตุ : กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

16) บริษัท บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (“BBD”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ BBD ณ วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 มี 3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
กรรมกำร
3. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
กรรมกำร
หมำยเหตุ : กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคน ลงลำยมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัท

17) บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด (“VMEA”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ VMEA ณ วันที่ 18 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
4. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

8.3

ตาแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ผู้บริหารของบริษัท
รำยชื่อผูบ้ ริหำรของบริษัทฯ ในกลุม่ PRINC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั ต่อไปนี ้

รายชื่อผู้บริหาร
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1. นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
2. นำยจอห์น ลี โกะชุน

ตาแหน่ง
ประธำนกิตติมศักดิ์
ประธำนคณะกรรมกำร
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3. ดร.สำธิต วิทยำกร
4. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
5. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ1/

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
ตาแหน่ง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รักษำกำร Chief Financial Officer
รักษำกำร Chief Investor Relations และ Performance Coach

6. นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร2/
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรลงทุน
3/
7. ดร. อัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยบริหำรทั่วไป
3/
8. นำยแพทย์สบื พงษ์ อินทรลำวัณย์
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรแพทย์
9. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรงำนบัญชีสว่ นกลำง
4/
10. นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช
เลขำนุกำรบริษัทและผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
11. นำงสำวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยประสำนงำนรำชกำร
4/
12. นำงสำวอติยำ อำวัชนำกำร
ผูอ้ ำนวยกำรบ่มเพำะวัฒนธรรมและบุคลำกร
5/
13. นำยธำนี มณีนตุ ร์
ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรด้ำนพัฒนำธุรกิจ
หมำยเหตุ :1/ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัทฯ มีผลต้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2563
2/ นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรลงทุนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 ลำออกจำก
กำรเป็ นกรรมกำรของบริษัทฯ มีผลต้งแต่วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน 2563
นำยแพทย์สบื พงษ์ อินทรลำวัณย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรแพทย์ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
และได้ลำออกจำกกำรเป็ นผูบ้ ริหำรของบริษัทฯ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2563
3/ ดร.อัจฉรำ รัต นพัน ธุ์ศ รี ได้รับ กำรแต่งตั้งเป็ น ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ ฝ่ ำยบริห ำรทั่ว ไปมีผ ลตั้งแต่วัน ที 1 มกรำคม 2563 และ
ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรแทนนำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน 2563
4/ นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูอ้ ำนวยกำรสำนักกรรมกำรผูจ้ ดั กำรมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
นำงสำวอติยำ อำวัชนำกร ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูอ้ ำนวยกำรบ่มเพำะวัฒนธรรมและบุคลำกรมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
5/ นำยธำนี มณีนตุ ร์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรด้ำนพัฒนำธุรกิจ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2563
รายชื่อผู้บริหาร
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
1. ดร. อัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี
2. นำยนฤพล พันธุศ์ ภุ มงคล
3. นำยภูวเมศฐ์ อัครนิธิอนนต์
4. นำยแพทย์อธิวฒ
ั น์ น้อยประสิทธิ์
5. นำยแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง
6. นำยแพทย์บญ
ุ ชนะ เพชรพลอยงำม
7. นำยแพทย์ปวิชญ์ วิรชั ศิลป์
8. นำงสำวณภัทร์พร รอดซะ
9. นำงพิมญดำ เรือนอนุกลู
10. นำงสุกนิษฐ์ มหำนุกลู
11. นำยศุภวัส พงษ์ศิรพิ ำนิช
12. นำงสำวอติยำ อำวัชนำกำร
13. นำงสำวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
14. นำงสำวจันทร์เพ็ญ จงจีรงั ทรัพย์
15. นำงพิมพ์ญดำ บุญเต็ม
16. นำงสำวฐิ ติชญำน์ สมดุลยำวำทย์

ตาแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยบริหำรด้ำนธุรกำร
ผูช้ ว่ ยประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยบริหำรด้ำนธุรกำร
ผูช้ ว่ ยประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยบริหำรด้ำนธุรกำร
ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำล
ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำล
ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำล
ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำล
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยสรรหำยำและเวชภัณฑ์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลกลำงและงำนเงินเดือน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรงำนก่อสร้ำง
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายชื่อผู้บริหาร
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
17. นำงสำวสุดำมำศ บุญวรรณ
18. นำงสำวบุษกร แก้วบุญธรรม
19. นำงกัญจน์นิตำ ตัง้ ศรีวงศ์
20. นำยลือฤทธิ์ เจนพิทกั ษ์ชำติ

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
ตาแหน่ง
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรจัดกำรอำคำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยระบบจัดกำรเงินเดือน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำกระบวนกำรทำงกำรแพทย์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยจัดซือ้

8.4

Chief Financial Officer (CFO) และผู้ควบคุมการทาบัญชี
ปั จจุบนั ผูค้ วบคุมสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน (CFO) ของบริษัทฯ คือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค ได้เริ่มต้น
ปฏิบตั ิหน้ำที่ในตำแหน่งดังกล่ำวตัง้ แต่วนั ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 โดยคุณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่ง CFO ปรำกฏใน
เอกสำรแนบ 1 สำหรับผูค้ วบคุมกำรทำบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ ได้เริ่มต้นปฏิบตั ิหน้ำที่
ในตำแหน่งดังกล่ำวตัง้ แต่ 1 พฤศจิกำยน 2556 สำหรับคุณสมบัติของผูค้ วบคุมกำรทำบัญชี ปรำกฏในเอกสำรแนบ 4
8.5

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช เป็ นเลขำนุกำรบริษัท โดยมีหน้ำที่รบั ผิดชอบดำเนินกำร
จัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจำปี หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคุณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
8.6

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้ หมด 9 ครัง้ ได้จ่ำยค่ำเบีย้ ประชุมให้กับกรรมกำรบริษัท ฯ
จำนวน 890,000 บำท มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทัง้ นีก้ รรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทุกคนสละสิทธิ์ไม่ขอรับค่ำเบีย้ ประชุม และได้มีกำรจ่ำยเงินค่ำบำเหน็จให้กรรมกำร เป็ นจำนวน
เงิน 3,000,000 บำท นอกจำกนีย้ งั มีสวัสดิกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลจำนวน 46,114 บำทรวมค่ำตอบแทนทัง้ สิน้
3,936,114 บำท
รายชื่อกรรมการ

1. นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
2. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
3. ดร.สำธิต วิทยำกร
4. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
5. ดร. จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
6. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
7. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ*
8. นำยจอห์น ลี โกะชุน
9. น.ส. ธนธรณ์ วิทยำกร*
10. ดร.อัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี**

ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ
(บาท)
105,000
155,000
90,000
110,000
110,000
90,000
30,000
120,000
70,000
10,000
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ค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการ
กรรมการ
รักษาพยาบาล
(บาท)
(บาท)
450,000
450,000
4,675
300,000
3,153
300,000
300,000
300,000
22,601
300,000
15,685
300,000
300,000
-

รวมทัง้ สิน้
(บาท)
555,000
609,675
393,153
410,000
410,000
412,601
345,685
420,000
370,000
10,000

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายชื่อกรรมการ

รวมค่าตอบแทนกรรมการ
หมำยเหตุ :

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ
(บาท)
890,000

ค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการ
กรรมการ
รักษาพยาบาล
(บาท)
(บาท)
3,000,000
46,114

รวมทัง้ สิน้
(บาท)
3,936,114

* นำยสุนทร ศรีทำ ได้ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2563
* นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร ได้ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัทฯ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน 2563
**ดร.อัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรแทนนำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน 2563

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสให้กบั ผูบ้ ริหำรทัง้ หมดของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ 58 ล้ำนบำท
สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจาปี
กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ ร้อยละ 100 ได้รบั สวัสดิกำรในกำรรักษำพยำบำลใน
กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ วงเงิน 1,000,000 บำท
2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ประกันควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ และ กำรชดใช้คืนให้กบั บริษัท (Directors and Officers
Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกัน 500 ล้ำนบำท
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
• ให้สว่ นลดร้อยละ 50 สำหรับค่ำใช้จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลส่วนที่เกิน 1,000,000 บำท ของกรรมกำรบริษัท
และกรรมกำรบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
• ให้ส่วนลดร้อยละ 30 สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลทุกรำยกำรของคู่สมรส บุตรและบุพกำรีของ
กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ ร้อยละ 100 ตลอดวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดย
เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
ค่าตอบแทนอืน่ ของผู้บริหาร
• เงินทุนสำรองเลีย้ งชีพ
ตัง้ แต่เดือนมกรำคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ แก่พนักงำนและผูบ้ ริหำรโดยบริษัทฯ จะ
สมทบในอัตรำส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน
8.7

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงำน (รวมผูบ้ ริหำร) 2,465 คน บริษัทฯ ได้จ่ำย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงำนเป็ นจำนวนเงิน ทัง้ สิน้ 906.20 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ โบนัส เงิน
ประกันสังคมและสวัสดิกำรพนักงำนอื่นๆ เป็ นต้น
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชื่อบริษัท

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

พนักงานปฏิบัติการ
(คน)

พนักงานบริหาร
(คน)

รวมทัง้ สิน้
(คน)

21
172

14
6

35
178

55
181
627
322
107
380
63
116
232
58
2
2,336

1
62
15
2
2
12
3
7
3
2
129

1
55
243
642
324
109
392
66
123
235
60
2
2,465

บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
- สำนักงำนใหญ่
- สำขำ
บจก. วี เรสซิเดนท์
- สำนักใหญ่
- สำขำ
บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์
บจก. พิษณุเวช
บจก. สหแพทย์พิจิตร
บจก. โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
บจก.โรงพยำบำลปำกนำ้ โพ
บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ –อุทยั
บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ –ลำพูน
บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร
บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลรำชธำนี
บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ
รวม
หมำยเหตุ :ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ทัง้ นี ้ บริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ ๊ป โฮลดิง้ จำกัด
บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด บริษัท บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด ยังไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนในปี 2563
เนื่องจำกยังไม่มีพนักงำน
8.7.1 เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส
กำรจ่ ำ ยเงิ น โบนัสจะพิ จ ำรณำเป็ น ครำวๆ ไป โดยมี เ กณฑ์ต่ำ งๆ ที่ จ ะต้อ งน ำมำพิ จ ำรณำประกอบ ได้แ ก่
ผลประกอบกำรของบริษัทฯ กำรประเมินผลงำนของพนักงำนที่ได้รบั โบนัส
8.7.2 ข้อพิพาททางด้านแรงงาน
ไม่มี
8.7.3 นโยบายการพัฒนาบุลากร
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพัฒนำพนักงำนของบริษัทฯ ให้มีศกั ยภำพเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขันเชิงธุรกิจ
และกำรค ำนึง ถึ งผู้มี ส่ว นได้ส่ว นเสีย ตำม “นโยบำยกำรพัฒ นำธุ ร กิ จอย่ำงยั่ง ยืน ด้วยควำมรับ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้อม ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำน” บริษัทฯ ถือว่ำพนักงำนคือ ทรัพยำกรที่สำคัญขององค์กร
จึงพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำนโดยสนับสนุนให้พนักงำนได้มีโอกำสเข้ำรับกำรฝึ กอบรมใน
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หลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนทุกๆ ด้ำน นอกจำกนี ้ บริษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุน สำหรับพนักงำนที่มีควำมตัง้ ใจ
ศึกษำต่อในระดับที่สงู ขึน้
ในปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรจัดอบรมภำยในให้แก่พนักงำนรวม 3 หลักสูตร และหลักสูตรสำหรับผูบ้ ริหำร 10
หลักสูตร พิจำรณำส่งพนักงำนไปอบรมภำยนอกตำมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับส่วนงำนนัน้ ๆ
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีวำ่ เป็ นสิง่ สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรดำเนินงำน
ของบริ ษั ท ฯ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ นโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรของบริ ษั ท ฯ ถูก ก ำหนดจำกคณะกรรมกำรบริษั ท
โดยครอบคลุมเนือ้ หำหลักกำรสำคัญตัง้ แต่โครงสร้ำ ง บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึง
หลักกำรในกำรบริหำรงำนของผูบ้ ริหำรอย่ำงโปร่งใส ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบริหำร
องค์กรทำให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำกำรดำเนินงำนใดๆ ของบริษัทฯ เป็ นไปด้วยควำมเป็ นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ำย ตำมประกำศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 เป็ นต้นมำ และฉบับปรับปรุ ง
ประกำศใช้ ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561 โดยได้ทำกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และบุคคลภำยนอก
ได้รบั ทรำบ ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรบริษัท ได้สื่อสำรนโยบำยดังกล่ำวให้ภำยในองค์กรรับทรำบผ่ำนอินทรำเน็ต แผ่นป้ำย
ประกำศ และกำรรณรงค์ภำยในบริษัทฯ เป็ นต้น เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยของ
บริษัทฯ พร้อมทัง้ กำหนดให้มีช่องทำงสำหรับบุคคลทัง้ ภำยในและภำยนอกเพื่อแจ้งเรื่องกำรพบเห็นกำรกระทำที่เ ป็ น
กำรละเมิดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท ได้กำหนดนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำรโดยครอบคลุมหลักกำรสำคัญ ตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริษัทฯ ให้ควำมเคำรพต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ในฐำนะของนักลงทุนและในฐำนะเจ้ำของบริษัทด้วย
กำรปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียม บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อกำกับดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. บริษัทฯ กำหนดให้ส่งหนังสือเชิ ญประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้ และวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่
ประชุ ม ให้ชัด เจนพร้อ มรำยละเอี ย ดระเบี ย บวำระกำรประชุ ม ข้อ มูล ส ำคัญ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรพิ จ ำรณำควำมเห็ น
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจำปี หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งสำมำรถเลือกใช้ได้ทงั้ แบบ ก
แบบ ข และแบบ ค อีกทัง้ ระบุวิธีกำรมอบฉันทะให้ชดั เจนเพื่ออำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ รวมทัง้ นักลงทุน
สถำบันเข้ำร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 21 วัน
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่ำวล่วงหน้ำในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ http://www.principalcapital.co.th
ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรสำหรับกำรตัดสินใจใน
กำรลงมติอย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและสำมำรถเตรียมกำรมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุม
ด้วยตนเอง
2. บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนสถำบันในกำรเข้ำร่วมประชุม
ผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทฯ จะกำหนดวัน เวลำ ประชุมที่เหมำะสม จัดให้มีสถำนที่จัดกำรประชุมที่มีขนำดเพียงพอสำมำรถ
รองรับจำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้ำถึงและสะดวกเพียงพอให้สำมำรถเข้ำร่วมประชุม จัดส่ง
แผนที่สถำนที่จดั ประชุม รวมทัง้ จัดให้มีบคุ ลำกรและเทคโนโลยีเพียงพอสำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรและกำรลงมติ
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3. บริษัทฯ กำหนดให้มีกำรประกำศรำยละเอียดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ โดยโฆษณำลงหนังสือพิมพ์ทงั้ ฉบับ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วัน และเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่ำวในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อเป็ นกำรบอกกล่ำวกำรเรียกประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำ
4. บริษัทฯ จะไม่ทำกำรใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรจำกัดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคน
ย่อมมีสทิ ธิเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลำกำรประชุม มีสทิ ธิซกั ถำมข้อสงสัย เสนอควำมคิดเห็นต่อที่ประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุม ประธำนที่ประชุมควรจัดสรรเวลำให้
อย่ำงเหมำะสม และส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมเห็นและซักถำมในที่ประชุม
5. บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เพื่อให้เป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี ้
5.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ผำ่ นมำ
5.2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี ที่ผำ่ นมำ
5.3 พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ประจำปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี ที่ผำ่ นมำ
5.4 พิจำรณำอนุมตั จิ ดั สรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนปี ที่ผำ่ นมำ
5.5 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
5.6 พิจำรณำอนุมตั จิ ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร
5.7 พิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจำปี
5.8 เรือ่ งอื่นๆ
โดยเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถำมประเด็นสำคัญที่อยู่ในควำมสนใจ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท ตอบข้อ
ซักถำม และ/หรือชีแ้ จงผูถ้ ือหุน้ ทรำบโดยไม่มีกำรลงมติ
6. บริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ และ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมกำร
บริษัท เป็ นระยะเวลำ 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เดือน โดยส่งต้นฉบับทำงไปรษณีย ์
ถึงเลขำนุกำรบริษัท ตำมรำยละเอียดที่แจ้งทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคำถำมที่เกี่ยวกับวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ถึงคณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 10 วัน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทำงโทรสำร หรือทำงอีเมล์ของ
เลขำนุกำรบริษัท
8. บริษัทฯ ได้จดั ทำและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วัน
หลังวันประชุมตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้วนเหมำะสม ประกอบด้วยกำรบันทึก
รำยงำนกำรประชุม กำรออกเสียงและข้อซักถำมของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวำระอย่ำงละเอียด
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9. กรรมกำรบริษัททุกคน รวมทัง้ คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง/คณะอนุกรรมกำร / คณะทำงำน ผูบ้ ริหำรสูงสุด
ด้ำนกำรเงินหรือบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ต้องเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ หำกไม่ติดภำรกิจสำคัญเพื่อตอบข้อซักถำม
และรับฟั งควำมคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูบ้ ริหำรระดับสูงทุกคนควรเข้ำร่วมกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบข้อซักถำม

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกำรปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่และผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยอย่ำงเท่ำเทียมและ
เป็ นธรรม และได้รบั กำรปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนอย่ำงเท่ำเทียม บริษัทฯ มีจริยธรรมว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับ
และกำรใช้ขอ้ มูลภำยในแนวปฏิบตั ิในกำรกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิ ขั้นพืน้ ฐำนของผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็ น
ธรรมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรลงทุนกับบริษัทฯ ดังนี ้
1. เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ มีสทิ ธิเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำร
เลื อ กตั้ ง เป็ นกรรมกำรตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก ำหนด ซึ่ ง ได้ เ ผยแพร่ ร ำยละเอี ย ดในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
http://www.principalcapital.co.th โดยให้เสนอมำยังบริษัทฯ เป็ นระยะเวลำ 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เดือน โดยส่งต้นฉบับทำงไปรษณียถ์ ึงเลขำนุกำรบริษัท ตำมรำยละเอียดที่แจ้งทำงเว็บไซต์
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะเปิ ดเผยผลกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ
3. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นมำประชุมและลงมติแทนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ ได้รบั เอกสำรและ
คำแนะนำในกำรมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะที่ถกู ต้องตำมกฎหมำยยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมกำรในที่ประชุมแล้วมี
สิทธิเข้ำร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับผูถ้ ื อหุน้ ทุกประกำร ผูถ้ ือหุน้ อำจมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มำ
ประชุมและลงมติแทนได้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ ได้รบั ประวัติและข้อมูลกำรทำงำนของกรรมกำรอิสระแต่ละคนอย่ำงครบถ้วน
เหมำะสม
4. คณะกรรมกำรบริษัทเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยคน และสนับสนุนให้มี
กำรใช้วิธีและอุปกรณ์กำรออกเสียงผลกำรนับคะแนนเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพสำมำรถแสดงผล
กำรลงมติได้รวดเร็วและผูถ้ ือหุน้ มีสทิ ธิทรำบผลกำรลงมติอย่ำงทันท่วงที
5. คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย และผูเ้ กี่ ยวข้องเพื่อให้คณะ
กรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรเกี่ยวโยงกัน และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทัง้ นี ้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่มีสว่ นได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีสว่ นร่วมใน
กำรตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่ำว ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตำมขัน้ ตอนหรือมำตรกำรเกี่ยวกับกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของ
บริษัท
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทฯ มีกำรดูแลและคำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยหรือ
ข้อตกลงที่มีกบั บริษัทฯ และกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อกำกับดูแลผูม้ ีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ไว้อย่ำงชัดเจนดังนี ้
1. ผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้ำ พนักงำน คู่คำ้ ผูถ้ ือหุน้ หรือนักลงทุน เจ้ำหนี ้ คู่แข่ง หรือหน่ วยงำน
รำชกำรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรและกำรตอบสนองควำมต้องกำรจำกบริษัทฯ
อย่ำงเพียงพอในแต่ละกลุม่
2. บริษัทฯ มีพนั ธสัญญำต่อลูกค้ำในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ดีขนึ ้ อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรกำหนด รำคำให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยไม่กระทำกำรใดเป็ นกำรเอำเปรียบลูกค้ำ ในกำรปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจ
อย่ำงเป็ นกลำงและเป็ นธรรม
3. บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภำพของพนักงำนโดยไม่เอำเปรียบในกำรทำสัญญำจ้ำง มีกำรกำหนดค่ำตอบแทน
ให้เหมำะสมกับศักยภำพ เพื่อกระตุน้ ให้พนักงำนมีแรงจูงใจในกำรทำงำน มีกำรฝึ กอบรม ให้กำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพของพนักงำน มีสิ่งแวดล้อมในกำรทำงำนที่ดี มีกำรกำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัย สร้ำงวินยั ในกำรทำงำน
ได้รบั กำรเอำใจใส่อย่ำงทั่วถึง บริษัทฯ กำหนดแผนกำรแก้ไขปั ญหำต่อผูไ้ ด้รบั ผลกระทบดังกล่ำวหำกมีเหตุให้พนักงำน
ต้องยุติกำรทำงำนด้วยสำเหตุใดก็ตำม
4. บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์สอื่ ถึงควำมตระหนักและควำมเอำใจใส่ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
นโยบายการแจ้งข้อสงสัย การรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ (Whistle Blowing)
เพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรม และมีกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกันตำม “นโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำร” ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีช่องทำงรับแจ้งข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่แสดงว่ำผูม้ ีสว่ น
ได้สว่ นเสียได้รบั ผลกระทบ หรือมีควำมเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุก
กลุม่ จำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจำกกำรปฏิบตั ิของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำร
กระทำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริต กำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน หรือกำรกระทำที่
ขำดควำมระมัดระวัง และขำดควำมรอบคอบ โดยกำรแจ้งข้อสงสัยโดยตรง หรือส่งจดหมำยมำที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 28 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพ 10110
Secretarywhistle@principalcapital.co.th โทรศัพท์ +66 (2) 714-2173
กรณีพนักงำนมีขอ้ สงสัย เรือ่ งร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
สำมำรถแจ้งที่ Hrwhistle@principalcapital.co.th หรือ Secretarywhistle@principalcapital.co.th
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสียใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจ กำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นดัชนีชีว้ ดั ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรซึ่งเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่
ผู้ถื อ หุ้น นัก ลงทุน และผู้มี ส่ว นได้เ สีย ถึ ง ควำมซื่ อ สัต ย์สุจ ริต ในกำรด ำเนิ น งำนและเป็ น กลไกในกำรตรวจสอบกำร
ดำเนินงำน บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อกำกับดูแลกำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริษัท หรือผูท้ ี่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยมีหน้ำที่ในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ ทัง้ ที่เป็ น
สำรสนเทศทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลำ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียของ
บริษัทฯ ได้รบั สำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมที่กำหนดโดยกฎหมำย และข้อบังคับของบริษัทฯ และมีกำรปรับปรุงข้อมูล
บนเว็บไซต์ให้มีควำมครบถ้วนอย่ำงสม่ำเสมอและรวดเร็วทันสถำนกำรณ์เพื่อให้แน่ใจว่ำผูถ้ ือหุน้ สำมำรถหำข้อมูลประกอบ
กำรพิจำรณำเพิ่มเติมและติดต่อกับหน่วยงำนที่รบั ผิดชอบต่อกำรให้ขอ้ มูลได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
2. ระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ ได้รบั กำรจัดทำขึน้ อย่ำงรอบคอบ มีควำมชัดเจนถูกต้องและโปร่งใสด้วยภำษำ
ที่กระชับ เข้ำใจง่ำย มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญ และจำเป็ นอย่ำงสม่ำเสมอไม่ว่ำจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อ
บริษัทฯ
3. จัดให้มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ทำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำนและผลงำนของ
บริษัทฯ ที่เป็ นประโยชน์ให้กับผูถ้ ื อหุน้ นักลงทุน พนักงำน ผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง และสำธำรณชนทั่วไปอย่ำงสม่ ำเสมอและมี
ประสิทธิภำพขจัดควำมเข้ำใจผิด รวมทัง้ มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ทำหน้ำที่เป็ นหน่วยงำนประสำนกับนักลงทุน สถำบัน เจ้ำหนี ้
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในกำรให้ขอ้ มูลกำรดำเนินกำรและกำรลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทำงกำร
ติดต่อที่สะดวก รวดเร็วและเข้ำถึงได้ง่ำย
4. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและรำยงำนกำร
ตรวจสอบบัญชี พร้อมทัง้ รำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิ
5. คณะกรรมกำรบริษัท จัด ท ำรำยงำนกำรประเมิ นสถำนะและแนวโน้มบริษัทฯ โดยสรุ ป ที่เข้ำใจได้ง่ำย
รำยงำนอธิบำยถึงควำมรับผิดชอบของตนในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รำยงำนของผูส้ อบบัญชี
รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบในแต่ละปี ไว้ในรำยงำนประจำปี
6. คณะกรรมกำรบริษัท ได้จดั ให้มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ของบริษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้จดั โครงสร้ำงบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ อยูภ่ ำยใต้กำรดูแลของ
ผูบ้ ริหำรแต่ละสำยงำน โดยมีคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง คอยกำกับดูแลในเบือ้ งต้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจหน้ำที่ตดั สินใจและดูแลกำร
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กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมข้อกำหนดบริษัทฯ และตำมที่ได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีข้ อบเขตหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ จะถูกกำหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรทำงำน
- บทบาทและหน้าทีข่ องประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ กำหนดให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ ไม่ได้เป็ นบุคคล
เดียวกัน โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี ้
1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ มี
บทบำทในกำรกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
2. มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ให้มีประสิทธิภำพจนสำเร็จลุลว่ ง เป็ นไป
ตำมระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
3. สนับสนุนและเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรบริษัท แสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ และเท่ำเทียมกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5. ดูแล ติดตำม กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุต ำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. เป็ นผูล้ งคะแนนชีข้ ำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทัง้ สอง
ฝ่ ำยเท่ำกัน
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำร ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำร
บริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตาแหน่ง

ดร. สำธิต วิทยำกร
นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ1/
นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
ดร.อัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี
นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร1/
นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช

หมำยเหตุ :

เข้าร่วมประชุม/จานวนครั้งทีป่ ระชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการบริหาร
ประชุม

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
10/10
กรรมกำรบริหำร
10/10
กรรมกำรบริหำร
3/10
กรรมกำรบริหำร
10/10
กรรมกำรบริหำร
10/10
กรรมกำรบริหำร
7/10
กรรมกำรบริหำร
10/10
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
1/ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2563
นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน 2563
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อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบกำรบริหำรงำนในเรือ่ งเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบริษัท ฯ พิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำย ทิ ศ ทำง และกลยุท ธ์ในกำรดำเนิ นธุร กิ จของบริษัท ฯ ก ำหนดแผนกำรเงิ น งบประมำณ กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประชำสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมตั ิและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมที่
นโยบำยกำหนด
2. ดำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง
และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ทุกประกำร
3. มีอำนำจแต่งตัง้ และควบคุมกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนที่แต่งตัง้ บรรลุตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยที่กำหนด
4. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรใช้จ่ำยทำงกำรเงินในด้ำนสินทรัพย์ฝ่ำยทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน
(แต่ละรำยกำร) ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ เรือ่ งดังกล่ำวต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ/
ให้สตั ยำบันต่อไป
5. อนุมตั ิกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักกำรไว้แล้ว
6. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุนระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) และกำรลงทุนทำงกำรเงิน (Portfolio Investment)
ระยะเวลำ 2-5 ปี ของบริษัทฯ ในวงเงินสำหรับ (แต่ละรำยกำร) ไม่เกิน 300 ล้ำนบำท ทัง้ นีเ้ รื่องดังกล่ำวต้องนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ ให้สตั ยำบันต่อไป
7. พิจำรณำกำรเสนอจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลหรือเงินปั นผลประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
และอนุมตั ิ
8. กำหนดโครงสร้ำงองค์กร อำนำจกำรบริหำรองค์กรรวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรกำหนด
เงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดับผูบ้ ริหำรซึง่ มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำรและกำรเลิกจ้ำง
ทัง้ นี ้ อำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้ง หรือรำยกำรใดที่
คณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ฯ
หรือบริษัทย่อยตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ กำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อย 1 คน ที่มีควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอเพื่อทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน โดย
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คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับควำมเป็ นอิสระ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ำที่
ตรวจสอบกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัท ฯ ดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผูต้ รวจสอบ
บัญชี กำรพิจำรณำข้อขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ และได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท
2. เป็ นกรรมกำรที่ไม่เป็ นลูกจ้ำง พนักงำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รบั เงินเดือนประจำจำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. เป็ นผูท้ ี่ได้รบั ควำมเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หมายเหตุ : คุณสมบัตทิ สี่ าคัญอืน่ ๆ เป็ นไปตามคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ ตามที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กาหนด (คู่มือฯ หน้า
26) และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ
โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งมีควำมรู ค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เพียงพอเพื่อทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ
1. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
2. นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
3. ดร.จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
4. นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เข้าประชุม/จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุม
4/4
4/4
4/4
4/4
-

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำง
เพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต และผูบ้ ริหำรที่รบั ผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตรมำส
และประจำปี
2. สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิ ผล และอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบ
รำยกำรใดที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นสิ่งสำคัญ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุ งแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยใน
ระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ รำยงำนผลกำรสอบทำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ส่วนที่ 2 หน้ำ 76

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

4. สอบทำนหลักฐำนหำกมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิน
และ ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ หรือ มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
5. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยง หรือ รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
6. พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่ อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตของ
บริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ร ับอนุญำต โดยคำนึงถึงควำมน่ำเชื่ อถื อ ควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกรและปริมำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั้ รวมถึงประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสอบ
บัญชีที่ได้รบั มอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตโดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
7. สอบทำนควำมถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงิน และกำร
ควบคุมภำยใน
8. ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ทดั เทียมกับมำตรฐำนบัญชีสำกล
9. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือกำรว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกให้เป็ นผูต้ รวจสอบ
ภำยใน รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมำณ และ กำลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี
ของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบระบบงำนภำยใน
11. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ใน
รำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
12. คณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่ำจำเป็ น
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้ นีก้ ำรดำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็ นไปตำมระเบี ยบ
ข้อกำหนดของบริษัทฯ
13. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรตรวจสอบ ต้องเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อ
ชีแ้ จงในเรือ่ งเกี่ยวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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16. สอบทำน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น” โดยสอบทำนควำมเหมำะสมของกำร
ปฏิบตั ิตำมแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น และข้อมูลในแบบประเมินตนเองนี ้ มีควำมถูกต้องและ
เพียงพอต่อกำรจัดส่งให้คณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำสู่
กระบวนกำรรับรอง (Certification Process)
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวนอย่ำงน้อย 3 คนและมี
กรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อย 1 คน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ มีจำนวน 6 คน
ประกอบด้วย
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

ตาแหน่ง

ดร. สำธิต วิทยำกร
นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
นำงอัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี
นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ1/
นำงเตือนใจ แก้ววรรณำ1/
นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช

เข้าร่วมประชุมจานวนครัง้ ทีป่ ระชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการ
ประชุม
บริหารความเสี่ยง
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
1/4
โปรดดูหมำยเหตุ 1
2/4
โปรดดูหมำยเหตุ 1

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
5.
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
6.
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
7.
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4/4
8.
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หมำยเหตุ : 1/ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ ลำออกจำกกำรเป็ น กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2563
นำงเตือนใจ แก้ววรรณำ ลำออกจำกกำรเป็ น กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถนุ ำยน 2563

-

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจำรณำและนำเสนอนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกณฑ์ควำมที่
ยอมรับได้ และกรอบปฏิบตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท
2. พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทัง้ องค์กรให้มีประสิทธิ ภำพและผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
3. สอบทำนรำยงำนควำมเสีย่ งของหน่วยงำนต่ำงๆ พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข
4. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสีย่ งที่สำคัญและมำตรกำรจัดกำรที่เหมำะสม
5. กำกับดูแลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
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6. รำยงำนควำมเสีย่ งและผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตำมวำระที่กำหนด
7. ปฏิบตั ิงำนกำรจัดกำรควำมเสีย่ งอื่นตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
9.2

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จะกำหนดขึน้ ล่วงหน้ำในแต่ละปี เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำ และเข้ำร่วม
ประชุมได้ โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นชอบในกำรบรรจุวำระกำรประชุม โดยจะปรึกษำหำรือกับ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประกอบกับกำรพิจำรณำคำขอของกรรมกำรที่จะบรรจุเรือ่ งอื่นที่สำคัญเป็ นวำระกำรพิจำรณำใน
กำรประชุมแต่ละครัง้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสำรกำรประชุมให้กรรมกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ เพื่อ จะมีเวลำเพียงพอใน
กำรศึกษำพิจำรณำและตัดสินใจอย่ำงถูกต้องในเรือ่ งต่ำงๆ โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมกำรจะต้องประชุมกันอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้ นีก้ รรมกำร
บริษัท ต้องมำประชุมอย่ำงน้อยกึ่งหนึง่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
2. บริษัทฯ ควรกำหนดให้มีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำ ก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำศึกษำ พิจำรณำและตัดสินใจอย่ำงถูกต้องในเรื่องต่ำงๆ อย่ำง
เพียงพอและสำมำรถจัดเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมได้
3. ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นชอบในกำรจัดเรือ่ งที่จะเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทโดยปรึกษำหำรือกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร พิจำรณำคำขอของกรรมกำรที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็ นวำระ
พิจำรณำในกำรประชุมครัง้ ต่อไป
4. ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท ควรจัด สรรเวลำให้เพี ยงพอสำหรับ กำรนำเสนอเอกสำรและข้อมูลของ
ผูบ้ ริหำรและกำรพิจำรณำสอบถำม และอภิปรำยในประเด็นสำคัญของคณะกรรมกำรบริษัท
5. คณะกรรมกำรบริษัท ต้องอุทิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่ำงเต็มที่และพร้อมที่จะเข้ำร่วม
ประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ
6. คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่จำเป็ น เพื่อขอเอกสำรและข้อมูลคำปรึกษำและบริกำร
ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ จำกผูบ้ ริหำรระดับสูงและอำจขอควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำภำยนอก
เมื่อจำเป็ นเพื่อประกอบกำรประชุมในแต่ละครัง้
7. คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถเชิญผูบ้ ริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้รำยละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
8. กรรมกำรบริษัท ที่อำจมีสว่ นเกี่ยวข้องหรือมีสว่ นได้เสียในแต่วำระกำรประชุมต้องงดออกเสียงหรือให้ควำม
คิดเห็นในวำระนัน้ ๆ
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9. จำนวนครัง้ ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ควรกำหนดตำมควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
10. กำรจดบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ผลกำรประชุมและควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
ต้องมีควำมชัดเจนเพื่อใช้อำ้ งอิง
11. โดยเฉลี่ยกรรมกำรบริษัทแต่ละคนควรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของกำร
ประชุมทัง้ หมดในรอบปี
12. กรรมกำรบริษัททุกคนควรมีสดั ส่วนของกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยร้อยละ 75 ของกำร
ประชุมทัง้ ปี
13. คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขัน้ ต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริษัท
จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยต้องมีกรรมกำรบริษัทอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริษัท
ทัง้ หมด ในกรณีที่เป็ นกำรลงมติเฉพำะกรรมกำรบริษัทผูไ้ ม่มีสว่ นได้สว่ นเสียก็ตอ้ งต้องมีกรรมกำรบริษัทผูไ้ ม่มีสว่ นได้สว่ น
เสียอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริษัทที่ไม่มีสว่ นได้สว่ นเสีย
14. จัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมจำนวน 1 ครัง้
ทุกปี
9.3

การแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งกรรมการ
- การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระ โดยสรรหำจำกผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขอ้ กำหนดขัน้ ต่ำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษัท ฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ ี่มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รบั เงินเดือนประจำ
หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ ผูท้ ี่มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ พี่นอ้ ง คู่สมรส และ บุตรของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือ บุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็ นผูบ้ ริหำร หรือ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่
เกี่ยวข้อง
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4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ ี่มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำง กำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เคยเป็ นหรือ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั รวมถึงผูม้ ีอำนำจควบคุมผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ ผูท้ ี่มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือ หุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็ น หรือ เคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำทำงกฎหมำย หรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงินที่ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่หรือ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ฯ และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำง
วิชำชีพนัน้ ด้วย
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกับกิจกำรของบริษัท ฯ บริษัทย่อย
หรือ ไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ของห้ำงหุน้ ส่วน หรือ เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รบั
เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกัน และ มีกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ภำยหลังได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ หรือ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีที่บคุ คลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนดตำมวรรคหนึง่ ให้บริษัทได้รบั กำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีตำมข้อ 4
หรือ 6 หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จหรือ กำรให้บ ริกำรทำงวิชำชี พเกิ ดมูลค่ำ ดังกล่ำว ก็ ต่อเมื่อบริษัทได้จัด ให้มี
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทที่แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำกำรแต่ง ตัง้ บุคคลดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในวำระพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระด้วย
(ก) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ทำให้บคุ คลดัง กล่ำวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(ข) เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
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เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมให้กรรมกำรอิสระได้มีโอกำสประชุมปรึกษำหำรือระหว่ำงกันเองอย่ำงเป็ นอิสระ สำหรับกำร
เสนอแนะควำมคิดเห็น และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีกำร
ประชุมกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครัง้
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึง่ ของ
จำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย และกรรมกำรของบริษัท ต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตำมกฎหมำย
กำหนด โดยกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกำรพิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
1. กำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัท ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้
จะต้องมีควำมโปร่งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้องมีประวัติกำรศึกษำ และ ประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของ
บุคคลนัน้ ๆ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้
2. กรรมกำรบริ ษั ท ต้อ งเป็ น บุค คลที่ มี ค วำมรู ้ค วำมสำมำรถ มี ค วำมโปร่ง ใส ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี คุณ ธรรม
จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และ มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู ้ ควำมสำมำรถและปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
3. ห้ำมกรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ำเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้ำเป็ นกรรมกำรในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบก่อนจะมีมติแต่งตัง้ และ กรรมกำรต้อง
แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีสว่ นได้เสียในสัญญำที่บริษัทฯ ทำขึน้ หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิ่มหรือลดลงในบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
4. มี คุณ สมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท มหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูท้ ำกำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัท ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถื อ หุ้น แต่ละคนจะใช้ค ะแนนเสียงที่ มีอ ยู่ทั้งหมดตำมข้อ 1 เลือ กตั้ง บุค คลคนเดี ยวหรือ หลำยคนเป็ น
กรรมกำร ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีให้ประธำนที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด
การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
ในกำรสรรหำผูม้ ำดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำเพื่อ
กลั่นกรองสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเหมำะสม มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์
−
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ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงต้องเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นอย่ำงดี สำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดไว้ได้ และเมื่อแต่งตัง้ แล้วจะรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบในลำดับ
ต่อไป
- การถอดถอนและการพ้นจากตาแหน่งกรรมการ
1. ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สดุ กับ
จำนวนหนึ่งในสำม (1/3) และ กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งอำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมกำรที่
จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจำกจดทะเบียนแปรสภำพบริษัท ฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลำกกันว่ำผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
2. นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกตำแหน่งเมือ่ ตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรือ
มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด และ/หรือ กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกหรือศำลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท ฯ โดยกำรลำออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้ นี ้ กรรมกำรซึง่ ลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
4. ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ
สำมในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
หุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัท
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้
นัน้ จะเหลือน้อยกว่ำสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำ
วำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน
มติของคณะกรรมกำรบริษัท จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมกำรที่
ยังเหลืออยู่
9.4

การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท

9.4.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
1. บริษัทฯ กำหนดให้มีกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นประจำทุกปี โดยเป็ นกำรประเมินแบบองค์คณะ
2. บริษั ท ฯ มี ก ำรรำยงำนผลประเมิน และข้อ คิด เห็ นต่ำงๆ ต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริษั ท เพื่ อร่วมกัน
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้ดียิ่งขึน้
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3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ควรมีสว่ นร่วมในกำรอธิบำยถึงควำมคำดหวังของตนเอง ที่จะได้รบั กำรสนับสนุน
จำกคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
9.4.2 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. บริษัทฯ กำหนดให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทุกสิน้ ปี โดยคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อขอควำมเห็นชอบ
2. บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็ น 3 ส่วนและให้นำ้ หนักกำรประเมินในแต่ละระดับในสัด ส่วนที่
แตกต่ำงกันดังนี ้
2.1 กำรประเมินผลจำกดัชนีชวี ้ ดั ผลกำรดำเนินงำน
2.2 กำรประเมินด้ำนควำมเป็ นผูน้ ำ
2.3 กำรประเมินด้ำนกำรบริหำรงบประมำณและโครงกำรต่ำงๆ
3. ผลกำรประเมินดังกล่ำวจะถูกนำไปพิจำรณำกำหนดอัตรำกำรปรับขึน้ เงินเดือนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ อ่ ไป
9.5

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

1. บริษัทฯ มีนโยบำยกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรให้อยู่ในระดับที่
สำมำรถจูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกันโดยกำรพิจำรณำจะเชื่อ มโยงกับผลงำน
และควำมรับ ผิ ด ชอบของกรรมกำรรวมทั้ง ผลกำรด ำเนิ น งำนของบริษั ท ฯ โดยทุก ปี ค ณะกรรมกำรบริษั ท พิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็ นผูก้ ำหนดค่ำตอบแทนดังกล่ำวและนำเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
2. คณะกรรมกำรบริ ษั ท ที่ ไ ด้ร ับ มอบหมำยให้มี ห น้ำ ที่ แ ละควำมรับ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ น้ เป็ นพิ เ ศษจะได้ร ับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มและเชื่อมโยงกับควำมรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยนัน้ ผูท้ ี่เป็ นประธำนอำจได้รบั ค่ำตอบแทนเพิ่มจำกที่
กรรมกำรได้รบั
3. คณะกรรมกำรบริษัทจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำรเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ของนโยบำยโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี และงบกำรเงินของบริษัทฯ
4. คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูป้ ระเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็ นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในกำร
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยใช้บรรทัดฐำนที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ำกับ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรตำมเกณฑ์ที่เป็ นรูปธรรม รวมถึงผลปฏิบตั ิงำนทำงกำรเงิน ผลงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ในระยะยำว กำรพัฒนำผูบ้ ริหำร ฯลฯ ผลประเมินข้ำงต้นจะเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นผูส้ อื่ สำรผลกำรพิจำรณำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบ
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5. คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดโครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหำร คือค่ำ
เบีย้ ประชุม ค่ำบำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนอื่นคือ กำรประกันควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่และกำร
ชดใช้คืนให้กบั บริษัทฯ (Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O)
9.6

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. บริษัทฯ ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกำรฝึ กอบรมและให้ควำมรู ใ้ นเรื่องหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ
ให้กับกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ผูบ้ ริหำร เลขำนุกำรบริษัท เป็ นต้น เพื่อเป็ นกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ ได้จดั ทำเอกสำรปฐมนิเทศสำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิงำน
รวมถึงกำรจัดปฐมนิเทศแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่ดว้ ย
โดยกรรมกำรบริษัทได้ผำ่ นกำรอบรมหลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
3. บริษัทฯ มีกำรพัฒนำผูบ้ ริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรหมุนเวียนตำแหน่งภำยใน
องค์กร รวมทัง้ เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรสืบทอดตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยจัดให้มีกำรประเมินศักยภำพ
ผูบ้ ริหำรระดับสูง
4. บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรระดับสูงเข้ำสัมมนำหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ รวมทัง้ พบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริษัท และผูบ้ ริหำรระดับสูงขององค์กรต่ำงๆ
อยูเ่ สมอ เพื่อนำควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์มำพัฒนำบริษัทฯ ต่อไป
9.7

การดูแลให้มกี ารปฏิบัตติ ามและการทบทวน

คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้กรรมกำรบริษัท กรรมกำรเฉพำะเรื่อง ผูบ้ ริหำร และพนักงำนปฏิบตั ิตำมแนว
ปฏิบตั ิที่ดีของ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” อย่ำงเคร่งครัดเพื่อยกระดับและพัฒนำคุณภำพกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริ ษั ท ฯ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ำ งควำมมั่น คงและควำมยั่ง ยื น ให้ กับ องค์ก ร ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้เ สี ย ทุก กลุ่ม
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนดให้มีกำรทบทวนคู่มือ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” เป็ น
ประจำทุกปี
9.8

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับนโยบำยและทิศทำง
ของบริษัทคณะกรรมกำรบริษัท จึงได้มีกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี ้
1. ส่งบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัท /คณะกรรมกำรบริหำรเห็นว่ำมีควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เพื่อไป
เป็ นกรรมกำรบริษัทย่อยนัน้ ๆ
2. มีกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำทุกไตรมำส
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3. มีกำรจัดให้หน่วยงำนภำยนอกรับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พร้อมทัง้ รำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบริษัท
รับทรำบ
4. มีกำรชีแ้ จงนโยบำยที่สำคัญของบริษัท ฯ เป็ นต้นว่ำ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ให้บริษัทย่อยรับทรำบและนำไปปฏิบตั ิ
9.9

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจริยธรรมองค์กรในกำรควบคุมมิให้บุคลำกรนำข้อมูลภำยในองค์กรไป
เปิ ดเผยให้แก่ผอู้ ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์สว่ นตน โดยแนวปฏิบตั ิหลักได้แก่ จะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์
ให้กับตนเองหรือผูอ้ ื่นเช่น กำรซือ้ หุน้ บริษัทฯ ในเวลำที่จะประกำศผลกำรดำเนินงำน กำรซือ้ ที่ดินหรือลงทุนในธุรกิจใน
บริเวณที่ใกล้กบั บริเวณที่บริษัทฯ จะขยำยกิจกำรไป นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลผูบ้ ริหำร ดังนี ้
1. ให้ควำมรู แ้ ก่กรรมกำรรวมถึงผูบ้ ริหำรฝ่ ำยต่ำงๆ รับทรำบเกี่ยวกับหน้ำที่ที่ตอ้ งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผูบ้ ริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ และจัด ส่ง สำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้แ ก่ บ ริษัท ฯ ในวัน เดี ย วกับ วัน ที่ ส่งรำยงำนต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ทัง้ นี ้ หำกผูท้ ี่เกี่ยวข้องฝ่ ำฝื นข้อกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับกำรใช้ขอ้ มูลภำยในดังกล่ำว ถือว่ำได้กระทำผิดข้อบังคับ
ของบริษัทฯ จะมีโทษทำงวินยั อย่ำงเคร่งครัด และหำกมีกำรกระทำที่เชื่อได้ว่ำทำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของภำครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรือ่ งให้เจ้ำหน้ำที่รฐั ดำเนินกำรต่อไป
9.10

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่ำตอบแทนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล และกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี 2563 ของบริษัทฯ คิด
เป็ นเงิน 3.35 ล้ำนบำทและ บริษัทย่อยอีก 19 แห่ง จำนวน 11.24 ล้ำนบำท รวมทัง้ สิน้ 14.59 ล้ำนบำท
9.11

การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ

9.11.1 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และยึดหลักจริยธรรมทำงธุรกิจที่โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้เข้ำ
ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต ” เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ โดยมีนโยบำยดังนี ้
1.1 ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กระทำกำร
หรือยอมรับหรือให้กำรสนับสนุนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นในทุกรู ปแบบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมแก่บคุ คล หรือ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ไม่วำ่ จะด้วยกำรเสนอให้ (Offering) กำรให้คำมั่นสัญญำ (Promising) กำรเรียกร้อง (Soliciting) กำรร้อง
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ขอ (Demanding) กำรให้ หรือ รับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือ มีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทำงทุจริตหรือ
คอร์รปั ชั่น โดยให้สนับสนุนทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ำ คู่คำ้ ผูร้ บั จ้ำง ผูร้ บั จ้ำงช่วงให้มีกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และให้มีกำรสอบทำนแนวทำงปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกำหนด ข้อบังคับ
ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ
1.2 บริษัทฯ มีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำ บริษัทฯ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึง่ หรือกลุ่มพลังกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยจะวำงตัวเป็ น
กลำง ไม่ฝักใฝ่ พรรค หรือ กลุ่มกำรเมืองใด และจะไม่ใ ช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อ สนับสนุนพรรคกำรเมืองใดพรรค
กำรเมืองหนึง่ หรือให้ควำมช่วยเหลือผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทำงกำรเมืองคนหนึง่ คนใดโดยเฉพำะ และบริษัทฯ ถือว่ำ พนักงำน
สำมำรถใช้สทิ ธิของตนเองในฐำนะพลเมืองดีตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
1.3 บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้หรือรับสินบนทุกรู ปแบบในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำรดำเนินธุรกิจและ กำร
ติดต่อภำครัฐและเอกชนจะต้องเป็ นอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์และดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.4 บริษัทฯ จะควบคุมกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรให้เงินสนับสนุน กำรให้ของขวัญทำงธุรกิจและกำรสนับสนุน
กิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมโปร่งใสถูกต้องตำมกฎหมำย
1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้พนักงำนทุกคน
รวมถึงบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ปฏิบตั ิขดั กับนโยบำยนี ้
1.6 บริษัทฯ จัดให้ควำมรู ด้ ำ้ นกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชั่นแก่คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรับผิด ชอบต่อหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ รวมถึงสือ่ ให้ทรำบถึงควำมมุง่ มั่นของบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. กรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร พนักงำนทุกคนของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รปั ชั่น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริยธรรมของคณะกรรมกำรบริษัท (Director Code of
Conduct) จริยธรรมของผูบ้ ริหำรและพนักงำน (Executive and Employee Code of Conduct) และ นโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิ จกำรที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงำนของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบตั ิอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึน้ ต่อไป
2. พนักงำนของบริษัทฯ จะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชำหรือบคุคลที่รบั ผิดชอบหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบและให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีขอ้ สงสัยให้ปรึกษำกับผูบ้ งั คับบัญชำ หรือฝ่ ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลและ
พัฒนำองค์กรผ่ำนช่องทำงกำรสือ่ สำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ โดยพนักงำนที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบำะแสจะได้รบั ควำมคุม้ ครองโดยไม่ถกู ลงโทษ โยกย้ำยไม่ เป็ นธรรมหรือโดย
กลั่นแกล้งและรวมถึงกำรแต่งตัง้ บุคคลเพื่อตรวจสอบทุกเบำะแสที่แจ้งมำ
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4. ผูก้ ระทำกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมข้อบังคับใน
กำรทำงำนของบริษัทฯ และอำจได้รบั โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนัน้ ผิดกฎหมำย
5. กำรให้หรือกำรรับเงินสนับสนุนจะต้องเป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ มีควำมถูกต้องโปร่งใส มีหลักฐำน
และบันทึกบัญชีได้ โดยจะมีควบคุม ตรวจสอบเพื่อให้ม่นั ใจว่ำเงินสนับสนุนไม่ได้เป็ นกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น มีขนั้ ตอน
กำรอนุมตั ิและกำรใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนกำรควบคุมภำยใน
6. บริษัทฯ จะบริจำคเพื่อกำรกุศลทัง้ ทำงด้ำนกำรเงินหรื อในรู ปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือรู ปแบบอื่นๆ
เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ กิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดย
ไม่ได้มงุ่ หวังผลทำงธุรกิจเป็ นกำรตอบแทน
7. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ ต้องได้รบั กำรอนุมตั ิจำกผูม้ ีอำนำจของบริษัทฯ
ตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
7.1 จะต้องเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้องและสัมพันธ์กบั นโยบำยและแผนงำนของบริษัทฯ
7.2 มีบคุ คลหรือองค์กรที่เฉพำะในกำรรับเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไปใช้อย่ำงชัดเจน
7.3 มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนในกำรใช้เงินบริจำคและเงินสนับสนุนนัน้ ซึง่ สำมำรถปฏิบตั ิและวัดประเมินผลได้
7.4 เป็ นกิจกรรมที่มีระยะเวลำเริม่ ต้นและสิน้ สุด
7.5 ระบุสถำนที่ในกำรนำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ชดั เจน
7.6 จะต้อ งระบุถึง ประโยชน์ที่ ค ำดว่ำจะได้ร ับจำกกำรน ำเงิ น บริจำคหรือ เงิ น สนับ สนุน ไปใช้ว่ำ มี ใ ครได้รบั
ประโยชน์บำ้ ง ได้รบั ประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงไร ทัง้ เชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพ
7.7 มีหลักฐำนหรือใบเสร็จระบุจำนวนเงินที่สำมำรถตรวจสอบกำรใช้เงินและกำรดำเนินงำนได้
7.8 กำรให้หรือรับของกำนัล กำรเลีย้ งรับรองและค่ำใช้จ่ำย ให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมที่กำหนด
ในจริยธรรมว่ำด้วยกำรให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สนิ หรืประโยชน์อื่นใด
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผถู้ ือหุน้ ผูบ้ ริหำร ลูกค้ำ พนักงำน ผูม้ ีสว่ นได้เสียและผูท้ ี่เกี่ยวข้องผ่ำนทำงรำยงำน
ประจำปี (annual report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมเพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท มีหน้ำที่รบั ผิดชอบ ดังนี ้
(1) กำหนดนโยบำย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นที่มีประสิทธิภำพ
ให้เ กิ ดขึน้ ในบริษัทฯ เพื่ อ ให้ม่ นั ใจว่ำทุกคนในบริษัท ฯ ได้ต ระหนัก และให้ควำมสำคัญ กับกำรต่อ ต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชั่น
(2) พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลีย่ นแปลง นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชั่นที่ได้รบั จำก
ผูบ้ ริหำรให้มีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร
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(3) มีควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนถึงปั จจัย และสำเหตุที่อำจทำให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นที่
สำคัญของบริษัทฯ พร้อมทัง้ ให้ควำมมั่นใจต่อวิธีกำรที่ผบู้ ริหำรใช้จดั กำรควำมเสีย่ งนัน้
(4) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำง โดยกำรแสดงควำมซื่อสัตย์ มุง่ มั่น ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
(5) สร้ำงและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อช่วยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
(6) สนับสนุนหน่วยงำนอิสระในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ซึ่ง
ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง ผูต้ รวจสอบภำยใน หน่วยงำนอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
และหน่วยงำนกำกับดูแลจำกภำยนอก
(7) สื่อ สำรและเน้น ย ำ้ ควำมมุ่ง หวัง ของคณะกรรมกำรบริษั ท และผู้บ ริห ำรในกำรต่อ ต้ำ นกำรทุจ ริต และ
คอร์รปั ชั่น ให้พนักงำนทุกระดับ รวมถึงบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษัทฯทรำบและดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่รบั ผิดชอบ ดังนี ้
(1) สอบทำนนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชั่น ที่ได้รบั จำกผูบ้ ริหำรให้มีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ
สภำพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร
(2) สอบทำนทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชั่นที่ได้รบั จำก
คณะผูบ้ ริหำร
(3) สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และ
กำรประเมินควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ตำมที่ผตู้ รวจสอบภำยในได้เสนอ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำระบบดังกล่ำวมี
ควำมเสีย่ งที่จะทำให้เกิดโอกำสกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
น้อยที่สดุ และมีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุม เหมำะสม ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ
คณะทางานบริหารความเสี่ยง มีหน้ำที่รบั ผิดชอบ ดังนี ้
(1) พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนทุจริตและคอร์รปั ชั่น
(2) ติดตำมกระบวนกำรบ่งชีแ้ ละประเมินควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตและคอร์รปั ชั่นเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เกี่ยวกับควำมเสีย่ งและกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
ผู้บริหาร มีหน้ำที่รบั ผิดชอบ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตนและส่งเสริมจริยธรรม เพื่อเป็ นแบบอย่ำงให้กบั พนักงำน รวมถึงบุคคลที่สำมที่ มีควำมเกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบและให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น เพื่อสื่อสำรไปยัง
พนักงำนและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ กำหนดขัน้ ตอนกำร
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ปฏิบตั ิงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น เช่น กำรแบ่งแยกหน้ำที่ของผูป้ ฏิบตั ิงำน เพื่อให้มีกำรสอบยันควำมถูกต้อง
สมบูรณ์ระหว่ำงกันและกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำน
(2) จัดให้มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นในหน่วยงำนและกระบวน
กำรปฏิบตั ิงำนที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ
(3) สอบทำนและติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน เพื่อให้ม่นั ใจว่ำเป็ นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ประกำศและคำสั่งต่ำงๆ ของบริษัทฯ
(4) รำยงำนกรณี ทุจริตและคอร์ร ัป ชั่น ต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ คณะกรรมกำรบริษั ท ตำมควำม
เหมำะสมแล้วแต่กรณี
(5) ส่งเสริม สร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สว่ นรวม เชิด
ชูคนดีและต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น
(6) สร้ำงควำมตระหนัก และสื่อสำรช่องทำงกำรรำยงำน กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและคอร์ร ัปชั่น ให้กับ
พนักงำนทรำบ
(7) ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่ป รำศจำกกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ปกป้องพนักงำนที่ปฏิเสธกำร
ทุจริตและคอร์รปั ชั่น เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น แม้วำ่
กำรกระทำนัน้ จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม
พนักงาน มีหน้ำที่รบั ผิดชอบ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตำมนโยบำย กฎระเบียบข้อบังคับและคำสั่งต่ำงๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชั่น รวมทัง้ จริยธรรมและจริยธรรมของพนักงำน
(2) รำยงำนเหตุกำรณ์ที่นำ่ สงสัย หรือพฤติกรรมกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นของคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำรและ
พนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอก เช่น คูค่ ำ้ ลูกค้ำ ผูเ้ กี่ยวข้อง ฯลฯ ตำมกระบวนกำรที่บริษัทฯ กำหนด
(3) สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น
(4) สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ปรำศจำกกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ตลอดจนเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบตั ิตน
ตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
(5) พนักงำนทุกคนทุกระดับต้องเปิ ดเผยรำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
หมำยเหตุ : นักลงทุนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชั่น จริยธรรมธุรกิจ และ
กฎบัตรคณะกรรมกำรในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance
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9.11.2 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ กำหนดให้มีจริยธรรมด้ำนกำรปฏิบตั ิงำนและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจที่ ดี
สำหรับคณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน ถือปฏิบตั ิ โดยมุง่ เน้นหลักกำรสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำร ควำมสำคัญ
กับกำรปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่ำงเสมอภำค เป็ นธรรม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ฝ่ ำยบริหำรจึง
คัดเลือกจริยธรรมหลักขึน้ มำให้ผบู้ ริหำรยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ซึ่อสัตย์สจุ ริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ และนโยบำยของ
บริษัทฯ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ
2. รักษำควำมลับของลูกค้ำ คูค่ ำ้ และบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสำรหรือข่ำวสำรอัน
เป็ นควำมลับของบริษัทฯ รั่วไหล
3. เคำรพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงำนอื่น ไม่นำเอำข้อมูลหรือเรื่องรำวของพนักงำนอื่น ทัง้ ในเรื่องส่วนตัว
และเรือ่ งอื่นๆ ไปเปิ ดเผย หรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่พนักงำน หรือภำพลักษณ์โดยรวม
ของบริษัทฯ
4. ไม่กล่ำวร้ำยหรือกระทำกำรใด อันนำไปสูค่ วำมแตกแยก หรือควำมเสียหำยภำยในบริษัทฯ หรือของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
5. รักษำและร่วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมัคคีในหมูค่ ณะ
6. ปฏิบตั ิตอ่ ผูร้ ว่ มงำนด้วยควำมสุภำพ มีนำ้ ใจ มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี และรักษำคำมั่นสัญญำ
7. ประพฤติปฏิบตั ิและพัฒนำตนเองไปในทำงที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและบริษัทฯ ตำมค่ำนิยมขององค์กร
8. ยึดมั่นในคุณธรรมและละเว้นจำกอบำยมุขทัง้ ปวง ไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของ
ตนเองและบริษัทฯ
9. เอำใจใส่และช่วยดำเนินกำรใดๆ ที่จะรักษำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำรในกำรทำงำน รวมทัง้ กำรพัฒนำ
องค์กรไปสูค่ วำมเป็ นเลิศ
10. หลีกเลี่ยงกำรให้ และ/หรือ รับสิ่งของ กำรให้ และ/หรือ รับกำรเลีย้ งรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จำกคู่คำ้ หรือ
ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับธุรกิ จของบริษัทฯ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจในทำงที่ชอบธรรมของบริษัทฯ หรือใน
เทศกำล หรือประเพณีนิยมในมูลค่ำที่เหมำะสม หำกของขวัญที่ได้รบั ในรู ปของเงินหรือสิ่งของมีมลู ค่ำเกิน 3,000 บำท
ให้ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน กรณีที่เป็ นกำรให้ของขวัญ ของชำร่วย มีมลู ค่ำไม่เกิน 3,000 บำท กำรเลีย้ งรับรอง คู่คำ้ หรือ
ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำมจริงตำมปกติธุรกิจและประเพณีนิยม
11. หลีกเลีย่ งพฤติกรรมทีเ่ ป็ นกำรคุกคำมทำงเพศ
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หมำยเหตุ : นักลงทุนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยต่ำงๆ รวมถึงนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชั่น
จริ ย ธรรมต่ ำ งๆ และกฎบัต รคณะกรรมกำรในเว็ ป ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ http://www.principalcapital.co.th/corporategovernance
9.11.3 การเปิ ดเผยนโยบายสาคัญของบริษัทฯ
หลังจำกที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้จดั ทำและกำหนดนโยบำยสำคัญ อันได้แก่ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ ง นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
แล้ว เสร็จ เมื่อ วัน ที่ 26 พฤศจิ ก ำยน 2558 และฉบับ ปรับ ปรุ ง วัน ที่ 21 มี น ำคม 2560 และฉบับ ปรับ ปรุ ง ล่ำ สุดวัน ที่ 24
กรกฎำคม 2561 บริษัท ฯ ได้นำนโยบำยดังกล่ำวขึน้ แสดงบนเว็ บไซต์ของบริษัท ฯ www.principalcapital.co.th และ
เว็บไซต์ภำยในของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงำนบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รบั ทรำบ นอกจำกนีย้ งั ได้ทำกำรจัดประชุมเพื่อชีแ้ จง
นโยบำยดังกล่ำว และเปิ ดโอกำสให้พนักงำนได้ซกั ถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม และลงนำมเพื่อรับทรำบนโยบำยเหล่ำนี ้
9.11.4 การกาหนดขอบเขตหน้าทีข่ องผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท
อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
2. กำหนดนโยบำยของบริษัทฯ รวมถึงกำรสั่งกำรและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรบริหำรงำน
3. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกปั จจัยต่ำงๆ
ทัง้ จำกภำยในและภำยนอกบริษัทฯ
4. มีอำนำจพิจำรณำว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำรและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนกำรโอน โยกย้ำยข้ำมสำยงำน
หรือกำรพ้นจำกกำรเป็ นเจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำร
5. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นครำวๆ ไป
6. วงเงินอนุมตั ิของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็ นไปตำมคูม่ ืออำนำจดำเนินกำรที่บริษัทฯประกำศใช้
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรสำคัญของบริษัทฯ
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสีย และดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
3. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร เฉพำะเรือ่ ง
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4. จัดทำรำยงำนกำรประชุม และเอกสำรสำคัญต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดหำสถำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรกำหนดวำระกำรประชุม พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม กำรจดบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมทัง้ หมด
5. จัดทำรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
6. จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ดูแลผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนร่ำงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรต่ำงๆ
7. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
8. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีมำตรฐำนด้ำนบรรษัทภิบำลที่เหมำะสม
9. เป็ นหรือประสำนงำนนำยทะเบียนของบริษัทและกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปั นผล
10. ดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมกรรมกำร หรือมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
9.11.5 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรทัง้ สิน้ 8 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
• กรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร
• กรรมกำรทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหำร
• กรรมกำรอิสระ

จำนวน 3 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 3 คน
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนนัน้ ปั จจัยหนึ่งที่สำคัญคือกำรสร้ำง
สมดุลของกำไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ นอกจำกควำมมุง่ มั่นในกำรขยำยกิจกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำย
แล้ว บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องมำกขึน้ และทำให้เห็นผลอย่ำง
เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนขึน้ โดยเน้นกำรสร้ำงรำกฐำนของควำมเข้ำใจและรับรู ร้ ว่ มกันให้เกิดขึน้ ในองค์กรเป็ นลำดับแรก เมื่อ
หน่วยย่อยขององค์กรเข้ำใจแล้ว จึงจะเกิดกำรสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงต่อเนื่องตำมที่คำดหวังไว้ โดยบริษัทฯ ได้ยดึ ตำมแนวทำง
ปฏิบตั ิใน 7 หัวข้อหลักตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดขึน้
และ ISO 26000 มำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี ้
การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิ จอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญ และไม่ขัดต่อหลัก
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ กับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ำย ดังนัน้ เพื่อให้
พนักงำนของบริษัทฯ ได้มีควำมเข้ำใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบตั ิ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
นโยบำยที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ บนอินทรำเน็ตของบริษัทฯ และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนได้รบั ทรำบข้อมูลและปฎิบตั ิตำม
1.

2.

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
เพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นไว้
เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำน อันจะช่วยลดปั ญหำของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือกำรละเมิดกฎหมำยได้ และ
นโยบำยทำงสำรสนเทศที่ครอบคลุมถึงกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้อง เพื่อขจัดปั ญหำกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ
โดยมีกำรกำหนดบทลงโทษกำกับไว้บนอินทรำเน็ตของบริษัทฯ และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนได้รบั ทรำบข้อมูลและ
ปฏิบัติตำม นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ มีกำรทบทวนมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิ จกำรและปรับ ปรุ งนโยบำยให้สอดคล้อ งกับ
มำตรฐำนสำกล บริษัทฯ ได้รบั ใบรับรองกำรมีนโยบำยและแนวปฏิบตั ิตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) สะท้อนควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชั่นมำใช้จริงในองค์กรได้ และประกำศตนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
เมื่ อ วัน ที่ 7 มิ ถุ น ำยน 2561 บริ ษั ท ฯ ผ่ ำ นกำรรับ รอง Anti-Corruption จำก โครงกำรแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
3.

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ ่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม มีสวัสดิกำร ควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนแรงงำน มีกำรตอบแทนพนักงำนในลักษณะที่นอกเหนือจำกค่ำจ้ำงและโบนัส และจัดฝึ กอบรม
สร้ำงเสริมพัฒนำศักยภำพของพนักงำน เพื่อให้พนักงำนได้เสริมศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ และพัฒนำควำมสัมพันธ์ในองค์กร
และพัฒนำศักยภำพ ยกระดับควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถของพนักงำน อีกทัง้ สร้ำงเสริมกำรสือ่ สำรที่มีประสิทธิภำพและกำร
ทำงำนเป็ นทีม และหลักสูตรเฉพำะของส่วนงำนอื่น ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น จัดอบรมหลักสูตร Senior Supervisor ให้แก่
หลัก สูต รกำรพัฒ นำทัก ษะส ำหรับ หัว หน้ำ งำน Leadership Skill Development เจ้ำ หน้ำ ที่ แพทย์แ ละพยำบำลของ
โรงพยำบำลพิษณุเวช เป็ นต้น
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นอกจำกนีย้ งั ได้สนับสนุนให้กรรมกำรบริษัทเข้ำรับกำรฝึ กอบรมกับ “สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย”
อีกด้วย
4.

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สำหรับธุรกิจ เพื่อเป็ นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ลกู ค้ำระดับบนสำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์
บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุ่มแมริออท ซึ่งเป็ นกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียง เพื่อให้บริหำรงำน
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้ติดตำมผลกำรดำเนินงำนทุกไตรมำส
เพื่อให้ม่นั ใจว่ำผูบ้ ริโภคจะได้รบั สิง่ ที่ดีที่สดุ ซึง่ ที่ผำ่ นมำโครงกำรนีไ้ ด้รบั รำงวัล ยอดเยี่ยมซึง่ ผูบ้ ริโภคเป็ นผูใ้ ห้คะแนนมำโดย
ตลอด นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ได้ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริษัท แอสคอทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทผูน้ ำตลำดด้ำนกำรบริหำรเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์รำยใหญ่ที่สดุ ในภูมิภำคเอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และ
ตะวันออกกลำง มำเป็ นผูบ้ ริหำรโครงกำรซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษัทฯ มีกำรจัดซ้อมดับเพลิงให้แก่อำคำรที่บริษัท ฯ ได้เข้ำไปบริหำร และยังได้สง่ พนักงำนไปเข้ำร่วมกำรอบรม
กำรช่วยชีวิตขัน้ สูงร่วมกับโรงพยำบำลบีเอ็นเอช เพื่อเรียนรู ก้ ำรปฏิบตั ิตนหำกมีเพื่อนพนักงำนหรือลูกค้ำจำเป็ นต้องได้รบั
ควำมช่วยเหลือเร่งด่วน
5.

6.

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรม CSR- In process ซึง่ เป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีม่ ีผลต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ น
เสียและสิง่ แวดล้อมขององค์กร นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรม CSR - After process ซึง่ เป็ นกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนขององค์กรโดยตรงมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรม
ดังต่อไปนี ้
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมูบ่ ำ้ น (อสม.) ให้บริกำรตรวจอำกำร
ต้อกระจกฟรีให้กบั ประชำชนในชุมชน และหำกผูป้ ่ วยคนใดต้องทำกำรรักษำต้อกระจกต่อเนื่องหรือจำเป็ นต้องเข้ำรับกำร
ผ่ำตัดต้อกระจก ทำงโรงพยำบำลมีบริกำรผ่ำตัดต้อกระจกโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ให้บริกำรตรวจโควิด –19 แบบ Drive-Thru โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
ผูป้ ่ วยที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI)
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พิษณุเวช จากัด
• โรงพยำบำลพิษณุเวช ได้จดั กิจกรรมอำสำ ต้นกล้ำแห่งควำมดี โดยในปี 2563 ได้ปรับปรุงโรงอำหำร ห้องนำ้
สร้ำงห้องพยำบำล มอบเครื่องมือทำงกำรแพทย์ มอบทุนกำรศึกษำให้แก่นกั เรียนทุกคน ณ โรงเรียนหนองไม้ยำงดำ
จังหวัดพิษณุโลก
• โรงพยำบำลพิษณุเวช ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จั งหวัดพิษณุโลก ในกำรออกหน่วยแพทย์
เคลือ่ นที่เพื่อตรวจสุขภำพเบือ้ งต้นและแจกอำหำรให้แก่ประชำชน
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• โรงพยำบำลพิษณุเวช ได้จัดกิจกรรมเสวนำเพื่อให้ควำมรู แ้ ก่ประชำชนในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเสวนำเพื่อ
เตรียมพืน้ ฐำนที่ดีให้ลกู รัก และโภชนำกำรที่ดีสำหรับคุณแม่ตงั้ ครรภ์ เป็ นต้น
• โรงพยำบำลพิษณุเวช มอบเงินสมทบทุนโรงพยำบำลจิตเวช อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
• โรงพยำบำลพิษณุเวช แจกเจลแอลกอฮอล์แบบเท้ำเหยียบให้กบั วัดและสถำนที่ทอ่ งเที่ยว
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลปากน้าโพ จากัด
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ ได้เป็ นส่วนหนึ่งในกำรให้ควำมรู ้ เป็ นสถำนศึกษำดูงำน ในกำรตัดสินใจ
วำงแผนศึกษำต่อทำงสำยกำรแพทย์และกำรประกอบอำชีพทำงกำรแพทย์ในอนำคต ซึ่งทำงโรงพยำบำลให้กลุม่ เยำวชน
ได้เข้ำมำศึกษำเรียนรูว้ ิธีกำรทำงำนและควำมสำคัญของบุคลำกรทำงกำรแพทย์
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ สอนกำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้นให้แก่ทีมกูช้ ีพกูภ้ ยั
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกน ำ้ โพ ออกหน่ว ยตรวจสุข ภำพเบื อ้ งต้น ณ โรงเรีย นส่ง เสริม ผู้สูง วัย เทศบำล
นครสวรรค์ พร้อ มกับ กำรบรรยำยให้ค วำมควำมรู ้ กำรดูแ ล รัก ษำและกำรปฏิ บัติ ต นส ำหรับ ผู้ที่ มี ค วำมเสี่ ย งเป็ น
โรคเบำหวำน
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 2 มอบหน้ำกำกและ Face Shield ให้สถำนศึกษำในจังหวัดนครสวรรค์
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 2 จัดอบรมพัฒนำกำรเด็กตำมวัยให้อำจำรย์ในโรงเรียน และจัดอบรมคุณแม่
ตัง้ ครรภ์มือใหม่ให้แก่คณ
ุ แม่ที่กำลังตัง้ ครรภ์
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท สหแพทย์พิจิตร จากัด
• โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร นำโดยคณะแพทย์ พยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อ
ตรวจสุขภำพเบือ้ งต้น ร่วมกับหน่วยงำนของภำครัฐและเอกชน ตำมสถำนที่ต่ำงๆ เช่น อบต.บำงไผ่ สนำมกีฬำกลำง
จังหวัดพิจิตร
• โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร ได้มอบนำ้ ดื่ม และ Face Shield ให้แก่หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เช่น สถำนี
ตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิจิตร วัดท่ำหลวง จ.พิจิตร และมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กบั หน่วยกูช้ ีพ กูภ้ ยั
• โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร จัดอบรมกำรช่วยชีวิตขัน้ พืน้ ฐำน ณ โรงเรียนย่ำนยำว และจัดอบรมกำรปฐม
พยำบำลเบือ้ งต้น ให้แก่พนักงำนบริษัท นันยำง จำกัด
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
• โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น
หน่วยกูภ้ ยั มูลนิธิอตุ รดิตถ์สงเครำะห์ สมำคมกูภ้ ยั วัดหมอนไม้ สมำคมกูภ้ ยั วัดวังโป่ ง เป็ นต้น
• โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ มอบนำ้ ดื่มจำนวน 200 แพ็ค ให้กบั สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์
สำหรับใช้ในพันธกิจของสำนักงำนต่อไป และมอบนำ้ ดื่มจำนวน 1,200 ขวดให้กบั มูลนิธิอตุ รดิตถ์สงเครำะห์เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบอุทกภัย
• โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ บริจำคหน้ำกำกอนำมัยจำนวน 3,000 ชิน้ และนำ้ ดื่มจำนวน 1,200 ขวด
และสอนขัน้ ตอนกำรล้ำงมือและกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยที่ถกู ต้องรวมถึงแจกถุงยังชีพ เครือ่ งอุปโภค บริโภค จำนวน 600
ชุด แก่ประชำชนที่ได้รบั ผลกระทบจำกวิกฤติโควิด-19
ส่วนที่ 2 หน้ำ 96

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

• ที ม พยำบำลของโรงพยำบำลร่วมกับ กู้ภัย มูลนิ ธิอุตรดิตถ์สงเครำะห์ ได้เ ข้ำ ไปให้ควำมรู เ้ รื่อ งกำรปฐม
พยำบำลเบือ้ งต้น สอนขัน้ ตอนกำรล้ำงมือและวิธีกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยที่ถูกต้องแก่บุคลำกรและนักเรียนโรงเรียน
อนุบำล อุตรดิตถ์ โรงเรียนวัดนำ้ ใส โรงเรียนวัดห้องสูง โรงเรียนวัดนำทะเล
• โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “โครงกำรหนึ่งผูใ้ ห้ เติมเต็มใจผูร้ บั ” โดยมีผบู้ ริหำร แพทย์
พยำบำลและพนักงำนของโรงพยำบำลร่วมบริจำคโลหิตให้แก่สภำกำชำดไทย และมอบตูย้ ำสำมัญประจำบ้ำนให้แก่
โรงเรียนที่ขำดแคลน
• ทีมแพทย์และพยำบำลโรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ออกหน่วยตรวจสุขภำพเบือ้ งต้นให้แก่ประชำชนโดย
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในงำนต่ำงๆ เช่น งำนวันเด็กแห่งชำติปี 2563 ประเพณีตกั บำตรเทโว คนพิกำรสำกลจังหวัดอุทยั ธำนี งำน
แข่งกีฬำแบดมินตันของจังหวัด เป็ นต้น
• โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมสัมมนำให้ควำมรู แ้ ก่ประชำชนในหัวข้อต่ำงๆ เช่น กำรเลีย้ งลูก
ในเชิงบวก มะเร็งร้ำยใกล้ตวั ผูห้ ญิง เป็ นต้น
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์-ลาพูน จากัด
• โรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน ร่วมกิจกรรมมอบของในงำนวันรวมนำ้ ใจให้กำชำด ณ บริเวณสนำมจวนผูว้ ่ำ
รำชกำรจังหวัดลำพูน เพื่อหำรำยได้สำหรับใช้ในกำรดำเนินงำนตำมพันธกิ จของสภำกำชำดไทย ในกำรบรรเทำทุกข์
ผูป้ ระสบภัย ให้กำรสังคมสงเครำะห์และส่งเสริมคุณภำพชีวิตผูย้ ำกไร้ดอ้ ยโอกำส
• โรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน จัดกิ จกรรมสร้ำงกำลังใจสู่ชุมชนและสัง คม ในโครงกำรสนับ สนุนกำรดูแ ล
ผูส้ งู อำยุกบั ผูพ้ ิกำร
• โรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน ออกหน่วยตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ แก่ประชำชน ร่วมกับ กองสำธำรณสุขและ
สิง่ แวดล้อมเทศบำลตำบลวังผำง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
• โรงพยำบำลศิรเิ วช ลำพูน ได้จดั กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกแก่ประชำชน
• โรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน ร่วมใจสูภ้ ยั โควิด -19 ด้วยควำมห่วงใย มอบของอุปโภค บริโภค ให้กบั ผูท้ ี่ได้รบั
ผลกระทบและเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนคัดกรอง Covid-19 ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์-อุทัยธานี จากัด
• ทีมพยำบำลของโรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี ออกหน่วยตรวจสุขภำพให้แก่ประชำชนฟรี ในหลำยๆ โอกำส
เช่น งำนประชุมกำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น ในหลำยๆอำเภอของจังหวัดอุทยั ธำนี งำนอุทยั ธำนีเกมส์ เป็ นต้น
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี จัดสัมมนำอบรมให้ควำมรูแ้ ก่ประชำชน ในหัวข้อต่ำงๆ เช่น มะเร็งร้ำย ใกล้ตวั
ผูห้ ญิง กำรเลีย้ งลูกเชิงบวก สุขกำยสุขใจไร้โรคำ เป็ นต้น
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์-อุบลราชธานี จากัด
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุบลรำชธำนี มีโครงกำรตรวจรักษำอำกำรนิว้ ล็อคเบือ้ งต้นให้แก่ประชำชน โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จากัด
• โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ จัดทำโครงกำรแพทย์ผใู้ ห้ โดยให้บริกำรรักษำก้ำงปลำติดคอ ให้แก่ประชำชนฟรี โดย
ไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
• โรงพยำบำลวิ ร ัช ศิ ลป์ มอบหน้ำ กำกอนำมัย และ Face Shield ให้แ ก่ ห น่ว ยงำนรำชกำร นอกจำกนีย้ ัง
ให้บริกำรตรวจสุขภำพฟรี และ แจกคูปองส่วนลดให้แก่ประชำชน และตรวจคัดกรองเบำหวำนให้กบั ชุมชนร่วมกับ รพ.สต.
• โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ มอบชุดปฐมพยำบำลเบือ้ งต้นให้สนำมบินชุมพร มอบอำหำรแห้ง และนำ้ ดื่ม ให้
ผูป้ ระสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท วีเอ็มอีเอ จากัด
• โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมริออท”) และโรงแรมแมริ
ออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพำร์ทเมนท์สุขุมวิท พำร์ค ร่วมกันจัดกิจกรรม Wish upon a Star ณ โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ และ
โรงเรียนวัดสันติวฒ
ั นำรำม จังหวัดนครนำยก โดยทัง้ สองโรงแรมร่วมกันเป็ นเจ้ำภำพในกำรเลีย้ งอำหำรกลำงวัน มอบ
ทุนกำรศึกษำให้เด็กที่เรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงกำรมอบของขวัญให้แก่เด็ กๆ เพื่อสำนต่อควำมฝั น และส่งต่อ
ควำมสุขผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่ได้จดั ขึน้ ให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กประจำปี พ.ศ.2563
• โรงแรมแมริออท ได้สง่ มอบปฏิทินตัง้ โต๊ะที่ใช้แล้วจำนวน 70 ฉบับ ให้แก่มลู นิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมรำชินปู ถัมภ์ โดยทำงมูลนิธิจะนำปฏิทินดังกล่ำวมำใช้ผลิตเป็ นสือ่ กำรเรียนกำรสอนสำหรับนักเรียนตำบอด
ที่อยูท่ งั้ ในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัดต่อไป
• พนักงำนของโรงแรมแมริ ออท ได้ร่วมกันบริจำคผ่ำนกำรซื อ้ กระเป๋ ำผ้ำ ภำยใต้โครงกำร “LET’S SAVE
AUSTRALIA” ซึง่ เป็ นกำรระดมทุนเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในประเทศออสเตรเลีย โดยทำงโรงแรมแมริออท
ฯ ร่วมบริจำคเงินสมทบทุนเป็ นจำนวนเงิน ทัง้ สิน้ 8,100 บำท
• โรงแรมแมริออท ได้จดั ทำโครงกำรรับบริจำควัสดุที่ทำมำจำกอะลูมิเนียมเพื่อนำมำใช้ในกำรทำขำเทียมโดย
ส่งมอบให้แก่มลู นิธิขำเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ทัง้ นี ้ ได้มีกำรส่งมอบวัสดุดงั กล่ำวให้แก่มูลนิธิเมื่อ
เดือนมิถนุ ำยน พ.ศ.2563
• โรงแรมแมริออท ได้รว่ มกันทำบุญโดยกำรเปลี่ยนสิ่งของเป็ นค่ำเทอมให้แก่เด็กด้อยโอกำส โดยทำงโรงแรม
ได้ทำกำรรับบริจำคสิ่งของเครื่องใช้ เสือ้ ผ้ำมือสอง รวมถึงอุปกรณ์กำรเรียน และอุปกรณ์กีฬำ และได้สง่ มอบให้แก่ มูลนิธิ
นกขมิน้ ภำยใต้โครงกำร “เหลือ-ขอ โดย ครูอ๊อด ขออำสำ”
• โรงแรมแมริออท ส่งมอบหมอนจำนวน 250 ชิ น้ ให้แก่วัดสวนแก้ว เพื่อให้ทำงมูลนิธินำไปดำเนินกำรจัด
จำหน่ำยหำรำยได้เพื่อช่วยเหลือชุมชนและผูย้ ำกไร้ตอ่ ไป
• โรงแรมแมริออท ได้ทำกำรส่งมอบผ้ำลินินเพื่อนำไปใช้จดั ทำหน้ำกำกผ้ำ ซึ่งกิจกรรมครัง้ นีเ้ ป็ นควำมร่วมมือ
ระหว่ำงโรงแรมต่ำงๆ ในเครือแมริออท กรุ งเทพฯ ทัง้ นี ้ กิจกรรมดังกล่ำวสำมำรถจัดทำหน้ำกำกผ้ำได้ถึง 4,800 ชิน้ โดยได้
ส่งมอบหน้ำกำกดังกล่ำวให้แก่หน่วยงำน SOS Bangkok เพื่อนำไปมอบให้แก่ผทู้ ี่ขำดแคลนและต่อกำรควำมช่วยเหลือ
ต่อไป
• พนักงำนโรงแรมแมริออท ได้เข้ำร่วมกิจกรรมบริจำคโลหิตภำยใต้โครงกำร “ให้เลือดเพื่อช่วยชีวิต” (Give
Blood to Save Lives) ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิดเชอรำตัน โดยกิจกรรมดังกล่ำวได้จดั ขึน้ ภำยใต้ควำมร่วมมือของโรงแรม
ในเครือแมริออท กรุงเทพฯ
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท วี เรสซิเดนท์ จากัด
• โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก (“โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท”) ได้สง่ มอบปฏิทินตัง้ โต๊ะทีใ่ ช้แล้ว ให้แก่มลู นิธิ
ช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินปู ถัมภ์ โดยทำงมูลนิธิจะนำปฏิทินดังกล่ำวมำใช้ผลิตเป็ นสือ่ กำรเรียนกำร
สอนสำหรับนักเรียนตำบอดที่อยูท่ งั้ ในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัดต่อไป นอกจำกนีย้ งั ได้บริจำคหน้ำกำกผ้ำจำนวน 111 ชิน้
ให้แก่มลู นิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินปู ถัมภ์อีกด้วย
• โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท มอบถุงยังชีพให้แก่ประชำชนที่อำศัยอยูใ่ นชุมชนแออัดคลองเตย
• โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท บริจำคขวดพลำสติกใช้แล้วจำนวน 2,600 ขวดให้แก่วดั จำกแดง เพื่อนำเข้ำสู่กำรรี
ไซเคิลเพื่อผลิตจีวรพระ ซึง่ จำนวนขวดที่บริจำคสำมำรถผลิตผ้ำบังสุกลุ จีวรได้ถึง 65 ผืน
• โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท ร่วมบริจำคสิง่ ของ และอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มลู นิธิกระจกเงำ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้
ที่ขำดแคลนในต่ำงจังหวัดต่อไป
• พนักงำนของโรงแรมซัมเมอร์เซ็ท ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมโดยกำรช่วยทำควำมสะอำดวัด
ธำตุทอง
7.

การให้ความสาคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีควำมตัง้ ใจที่จะพัฒนำกำรรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดควำมยั่งยืนมำกขึน้ จึงได้เริ่มให้ควำมสำคัญกับ
กำรจัดทำรำยงำนควำมยั่งยืน (Sustainability Report) ขึน้ เพื่อประกำศจุดยืนของบริษัท ฯ และเพื่อให้เป็ นจุดเริ่มต้นของ
กำรสร้ำงควำมยั่งยืนอย่ำงสมดุลให้กบั ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
หมำยเหตุ : โปรดอ่ ำ นรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในรำยงำนกำรพัฒ นำธุ ร กิ จ อย่ ำ งยั่ง ยื น ในเว็ ป ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ
http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance
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11 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11.1 นโยบายด้านการควบคุมภายใน
บริษั ท ฯ มี น โยบำยให้ทุก หน่ว ยงำนท ำงำนอย่ำ งมี ร ะบบ มี ป ระสิท ธิ ภำพ และประสิท ธิ ผล เป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของบริษัทฯ มีกำรดูแลรักษำและใช้ทรัพย์สนิ อย่ำงประหยัดและเหมำะสม มีระบบกำรควบคุม
ภำยในรวมทัง้ กำรประเมิน และบริหำรควำมเสีย่ งที่รดั กุมต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ โดยเจ้ำของหน่วยงำนจะต้องมีระบบกำร
ทำงำนที่เป็ นมำตรฐำนที่ดีและมีกำรควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันเหตุกำรณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่อำจจะสร้ำงควำมเสียหำย
ให้กบั บริษัทฯ ได้ และพัฒนำให้พนักงำนในหน่วยงำนมีควำมรู ส้ กึ ร่วมในอันที่จะปฏิบตั ิงำนตำมวิธีปฏิบตั ิงำนที่เหมำะสม
รวมถึงระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบกำรทำงำนได้ตลอดเวลำ
สำหรับกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เห็นชอบให้ว่ำจ้ำงสำนักงำนสอบบัญชี
จำกภำยนอก เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมี
ควำมเป็ นอิสระและมีควำมชำนำญในกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อปรับปรุ ง
ระบบกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ ผูต้ รวจสอบภำยในจะเข้ำมำตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ไตรมำส โดยนำงสำว
กำนติมำ คงสมยุติ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยบริษัทฯ มีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิในกำรควบคุมภำยใน ดังนี ้
1. กำหนดให้เป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริหำรทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบกำร
ทำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิ ภำพ และถูกต้องตำมระเบียบกำรปฏิบตั ิงำน โดยมีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่รดั กุมสำมำรถตรวจสอบได้ ทุกหน่วยงำนจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนเป็ นบรรทัดฐำน
สำหรับกำรดำเนินกิจกำรในส่วนงำนที่อยู่ในควำมดูแลของตน โดยถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุณภำพของบริษัทฯ นโยบำย
สำคัญและระเบียบปฏิบตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. แนวทำงกำรควบคุมภำยในที่มีกำรประเมิน และบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงเป็ นแนวทำงที่จะช่วยให้แต่ละ
หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ และหำทำงควบคุมด้วยกำรลดผลกระทบ หรือลดโอกำสที่
จะเกิดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยบริษัทฯ ต้องกำรให้พนักงำนทุกระดับชัน้ มีสว่ นร่วมในกำรประเมินและควบคุมควำมเสีย่ ง
โดยทั่วกันเพื่อช่วยกันป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึน้
3. ผูต้ รวจสอบภำยในจะเป็ นผูส้ นับสนุนผูบ้ ริหำรทุกหน่วยงำน เพื่อจัดให้มีกำรควบคุมภำยใน ในทุกหน่วยงำน
และ ดำเนินกำรตรวจสอบเป็ นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิ ภำพ และมีกำรปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนที่กำหนดอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ ซึ่งจะนำไปสู่กำรปรับปรุ งระบบงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้
4. แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้ำงสรรค์ และปรับปรุงระบบงำนให้ดีขนึ ้ รำยงำนที่
ผูต้ รวจสอบภำยในจัดทำขึน้ ซึ่งฝ่ ำยที่เป็ นเจ้ำของระบบงำนมีควำมเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้ว จะนำไปพิจำรณำใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบตั ิต่อไป หำกปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดที่
ต้องปรับปรุ งแก้ไขให้มีประสิทธิ ภำพหรือรัดกุมมำกยิ่งขึน้ ขอให้ถือเป็ นหน้ำที่ของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินกำร
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ปรับปรุ งแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่ำหน้ำที่ดงั กล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของงำนที่หน่วยงำนนัน้ ๆ รับผิดชอบและถือเป็ นส่วน
หนึง่ ในกำรประเมินผลงำนของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
11.2 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประกำศ “นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง” และ “กฎบัตร
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง” ในเบือ้ งต้นให้มีคณะทำงำนดำเนินกำรจัดเตรียมแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง และใน
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
วำงแผน จัดอันดับควำมเสีย่ งของบริษัทฯ จัดหำแนวทำงกำรป้องกันควำมเสีย่ ง และบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งของบริษัทฯ
และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุก 6 เดือน
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตัง้ แต่กำรค้นหำ ระบุ วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง กำร
จัดกำรและควบคุมควำมเสีย่ ง ตลอดจนติดตำมและรำยงำนผล โดยนำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งตำมมำตรฐำน ISO
31000 มำพัฒนำกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยอ้ำงอิงแนวทำงปฏิบตั ิดำ้ นกำรควบคุมภำยในของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษัทฯ มีดงั นี ้
1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมเสี่ยง 6 ด้ำนคือ ด้ำนกำรลงทุน ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำน
กำรเมืองและนโยบำยภำครัฐ ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกฎหมำย และด้ำนชื่อเสียงภำพลักษณ์ ดังนัน้ บริษัท ฯ จึง
ต้องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับโครงกำร โดยใช้มำตรฐำนเดียวกัน
ตำมที่บริษัทฯ กำหนด
2. ผูบ้ ริหำรต้องสื่อสำรให้บคุ ลำกรในทุกฝ่ ำยงำนทรำบถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ
ควำมเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบุคลำกรของบริษัทจะต้องสำมำรถแสดงสถำนะควำมเสี่ยงในงำนที่เกี่ยวข้องได้และนำไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจเพื่อบริหำรจัดกำรฝ่ ำยงำน รวมถึงกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนที่เหมำะสมและแผนสำรองฉุกเฉิน
เพื่อรับมือกับควำมเสีย่ งนัน้ ๆ
3. ให้แต่ละฝ่ ำยงำนใช้แผนที่ควำมเสี่ยงและเครื่องมื อบริหำรควำมเสี่ยงตำมคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อ
ดำเนินกำรค้นหำ ระบุปัจจัยเสี่ยง และรู ปแบบของควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน วิเครำะห์ประเมินควำม
เสี่ยงที่คน้ พบ กำหนดระดับควำมเสี่ยงพร้อมทัง้ เกณฑ์ที่ยอมรับได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ /มำตรกำร หรือแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงที่จะป้องกัน บรรเทำ หลีกเลี่ยงหรือ ควบคุมควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ตลอดจนกำกับ ติดตำม ทบทวนและ
ประเมินผลกำรจัดกำรกับควำมเสีย่ งเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึน้ ตำมลำดับ
4. ให้ผรู้ บั ผิดชอบแต่ละฝ่ ำยงำนรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่บริษัทฯ กำหนด
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิรวมถึง
กำกับควำมเสีย่ งภำยในองค์กร และเป็ นผูส้ รุปและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
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โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งและหน้าที่ความรับผิดชอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

(1) คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่รบั ผิดชอบในภำพรวมของกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษัทฯ
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่สนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทด้วยกำรช่วยสอบทำนอย่ำงเป็ นอิสระให้
มั่นใจว่ำระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล
(3) คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรทบทวน กำกับดูแลและติดตำมสถำนะควำมเสี่ยงที่
สำคัญของธุรกิจ และระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
(4) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำกับดูแลให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รบั กำรปฏิบตั ิท่วั ทัง้ องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงควำมมั่นใจว่ำมีแผนจัดกำร
ควำมเสีย่ งที่เหมำะสม
(5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบครอบคลุมในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
(5.1) กำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
(5.2) พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทัง้ องค์กรให้มีประสิทธิภำพและผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือใน
กำรบริหำรควำมเสีย่ งทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
(5.3) ติดตำมและสอบทำนควำมเสีย่ งของหน่วยงำนต่ำงๆ พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข
(5.4) กำกับดูแลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
(5.5) รำยงำนควำมเสี่ยงและผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมวำระ
ที่กำหนด
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ผลลัพธ์ทคี่ าดหวังจากการบริหารความเสี่ยง
(1) สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมจำเป็ นในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในเชิงรุ ก โดยระบุ ประเมิน และจัดกำรกับ
ควำมเสีย่ งอย่ำงจริงจังและทั่วถึงทัง้ องค์กร
(2) เพิ่มช่องทำงในกำรระบุโอกำสที่อำจนำไปสูก่ ำรเติบโตของกิจกำร และมีควำมพร้อมสำหรับภัยคุก คำมที่จะ
เป็ นอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
(3) มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งที่ได้มำตรฐำนตำมค่ำนิยมสำกล
(4) เพิ่มโอกำสและควำมเป็ นไปได้ที่จะมีผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย อันจะนำมำซึ่งควำมมั่นใจและ
ควำมไว้วำงใจของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียต่อกิจกำร
(5) สำมำรถนำข้อมูลควำมเสีย่ งไปประกอบกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
(6) ทำให้กำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์มีควำมชัดเจน และคำดกำรณ์ลว่ งหน้ำได้มำกขึน้
(7) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรบริหำรอุบตั ิกำรณ์ได้ดีขนึ ้
(8) เพิ่มกำรเรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรกับควำมเสีย่ ง
การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งจะต้องทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งและคูม่ ือเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ แล้วรำยงำนควำมเหมำะสมและประสิทธิ ผลของกำรนำไปใช้งำนเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำ ทัง้ นีเ้ พื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 เปิ ดเผยรายการระหว่างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ไม่มีรำยกำรระหว่ำงบุคคลอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้งกับบริษัทฯ มีเพียงรำยกำรระหว่ำง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยทีเ่ ป็ นปกติธุรกิจ ซึง่ ได้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจำปี 2563 แล้ว
12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกัน
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน กับบริษัทย่อยนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นว่ำ มีควำมสมเหตุสมผล
และเป็ นรำยกำรปกติของธุรกิจที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป โดยมีรำคำและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรม
12.3 นโยบายการทารายการระหว่างกัน
เพื่อให้เกิ ดควำมโปร่งใสและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ื อหุน้ ทุกรำยโดยเท่ำเทียมกัน รวมถึงกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี
บริษัทฯ จึงได้จดั ทำ “นโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ” ขึน้ และประกำศไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยยึด
หลักกำรดังนี ้
•

•
•

เป็ นรำยกำรที่ผำ่ นขัน้ ตอนกำรอนุมตั ิที่โปร่งใสโดยกรรมกำรและผูบ้ ริหำร ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สจุ ริต โดยผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียไม่ได้มีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจ
เป็ นรำยกำรที่ดำเนินกำรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
มีระบบกำรติดตำมและตรวจสอบที่ทำให้ม่นั ใจได้วำ่ กำรทำรำยกำรเป็ นไปตำมขัน้ ตอนที่ถกู ต้อง

กรณีที่รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ เกิดขึน้ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนำเสนอ
ให้ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น ผู้ใ ห้ควำมเห็ นเกี่ ย วกับ ควำมจ ำเป็ น และควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณี ที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ บริษัท ฯ จะจัดให้มีผเู้ ชี่ยวชำญ
อิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ทัง้ นีก้ ำรอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัท กฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หำกเกิดรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทฯ จะดำเนินกำรให้มีกำรอนุมตั ิให้ทำรำยกำรดังกล่ำว โดยบุคคลที่มีสว่ นได้เสีย
หรืออำจขัดแย้งจะต้องไม่มีสว่ นในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำ และให้ควำมเห็น
ต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำวทุกครัง้ ซึ่ง ขัน้ ตอนกำรอนุมตั ิกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรให้ทำรำยกำรดังกล่ำวจะดำเนินกำร
ตำมขัน้ ตอนของข้อกำหนดหรือ ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ข้อกำหนดเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด โดยกำรกำหนดรำคำ ค่ำตอบแทน หรือค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกั บรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษัทจะกำหนดโดยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด ตลอดจนมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชี
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อนุญำตแห่งประเทศไทย รวมทัง้ พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท ฯ เป็ น
สำคัญ และจะเปิ ดเผยรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ
12.4 รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

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

นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยจอห์น ลี โกะชุน
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ดร.สำธิต วิทยำกร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ดร.จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงอัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยกิตติชยั อุรุวรรณกุล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยศุภวัส พงษ์ศิรพิ ำนิช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงเสมอแข สัทธำพงศ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสุกนิษฐ์ มหำนุกลู

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
จานวนหุน้ สามัญ
ร้อยละ
821,728,800
10,000,000

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2564
จานวนหุน้ สามัญ
ร้อยละ
-

-

23.73
0.29
-

821,728,800
7,000,000
-

23.73
0.20
-

22,985,100
1,917,852,143
10,120,000
2,136,100
100,000
474,200
100,000
-

0.66
55.39
0.295
0.06
0.003
0.01
0.002
-

22,985,100
1,917,852,143
9,920,000
1,051,100
100,000
474,200
50,000
-

0.66
55.39
0.286
0.03
0.003
0.01
0.001
-
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยธำนี มณีมตุ ร์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวณภัทร์พร รอดชะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวจันทร์เพ็ญ จงจีรงั ทรัพย์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยนฤพล พันธุศ์ ภุ มงคล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยโชติ นิสงู
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์อธิวฒ
ั น์ น้อยประสิทธิ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์ปวิชญ์ วิรชั ศิลป์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงพิมพ์ญดำ บุญเต็ม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงพิมญดำ เรือนอนุกลู
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยภุวเมศฐ์ อัครนิธิอนนต์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยลือฤทธิ์ เจนพิทกั ษ์ชำติ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวอติยำ อำวัชนำกำร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวบุษกร แก้วบุญธรรม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยบุญชนะ เพชรพลอยงำม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวฐิ ติชญำน์ สมดุลยำวำทย์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวสุดำมำศ บุญวรรณ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
จานวนหุน้ สามัญ
ร้อยละ
98,000
0.003
21,000
0.001
2,548,000
0.07
29,600
0.0009
151,700
0.004
220,000
0.006
28,300
0.0008
-
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สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2564
จานวนหุน้ สามัญ
ร้อยละ
98,000
0.003
21,000
0.001
2,575,000
0.07
9,600
0.0003
1,600
0.00
158,200
0.005
220,000
0.006
36,300
0.001
6,100
0.00
-

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

37
38
39
40
41

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยวรทัศน์ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยฐิ สริน ตรรกเมธำ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงกัญจน์นิตำ ตัง้ ศรีวงศ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
จานวนหุน้ สามัญ
ร้อยละ
3,009,800
0.09
150,000
0.004
-

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2564
จานวนหุน้ สามัญ
ร้อยละ
3,012,800
0.09
-

หมำยเหตุ : จำนวนหุน้ ที่ถือโดยนำงสำวสำธิตำ วิทยำกร นับรวมหุน้ ที่ถือโดย Peak Developments Holding Co., Ltd. เนื่องจำกนำงสำว
สำธิตำเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ Peak Developments Holding Co., Ltd. โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 55.39
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
่ าคัญ
13 ข้อมูลทางการเงินทีส
13.1 งบการเงิน
13.1.1 รายงานการสอบบัญชี
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี สำหรับงบกำรเงินปี 2561-2563 ซึ่งตรวจสอบโดย นำยชำญชัย
ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญำตและได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ เลขที่ 3760 จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข โดยมี
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินรวมของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุม่ กิจกำร) และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุม่ กิจกำรของบริษัท และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนิ น งำนเฉพำะกิ จ กำร กระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพำะกิ จ กำร ได้จัด ท ำขึน้ โดยถูก ต้อ งตำมที่ ค วรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และงบกำรเงินนีไ้ ด้ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและได้รบั กำรรับรอง
จำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

13.1.2 ตารางสรุ ปงบการเงิน
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2562

2563
จานวนเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินฝำกประจำระยะสัน้
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีขอ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น – สุทธิ
ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินส่วน
ที่ครบกำหนดในหนึ่งปี – สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจกำรอื่น
สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ร้อยละ

จานวนเงิน

2561

ร้อยละ

จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563
ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

2561
จานวนเงิน

ร้อยละ

176,319

1.14

395,865

2.71

449,319

3.14

20,859

0.16

53,080

0.41

91,810

0.81

34,007

0.22

-

-

-

-

18,000

0.14

-

-

-

-

1,388
5,000

0.01
0.03

525,827
5,000

3.60
0.03

6,064
5,446

0.04
0.04

5,000

0.04

484,568
5,000

3.72
0.04

3,930
5,000

0.03
0.04

342,837
-

2.22
-

233,450
-

1.60
-

267,617
-

1.87
-

49,513
1,670

0.39
0.01

48,066
1,611

0.37
0.01

43,687
-

0.38
-

71,903
18,604
650,058

0.47
0.12
4.22

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

0.27
0.40
0.37
8.98

49,572
96,599
874,616

0.35
0.67
6.11

10
6,013
4,281
105,346

0.00
0.05
0.03
0.83

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

10.42
0.30
0.04
0.10
15.40

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

4.57
0.05
0.08
5.97
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2562

2563
จานวนเงิน

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีขอ้ จำกัดใน
กำรเบิก
ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ำ-สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน – สุทธิ

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ – สุทธิ
สิทธิกำรเช่ำ
ค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

2561

ร้อยละ

จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563
ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

2561
จานวนเงิน

ร้อยละ

2,803

0.02

2,800

0.02

12,166

0.08

-

-

-

-

-

-

300

0.00

411

0.00

-

-

5,074
-

0.04
-

6,744
-

0.05
-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,976,853

62.84

7,963,253

61.17

8,013,254

70.34

330

0.00

-

-

-

-

330

0.00

-

-

-

-

1,155,055
10,987,585
286,875
425,305
1,823,978
11,524
71,298
14,765,053
15,415,111

7.49
71.28
1.86
2.76
11.83
0.07
0.46
95.78
100.00

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

0.00
10.78
67.69
0.64
0.18
11.33
0.16
0.21
91.02
100.00

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

0.00
19.00
62.46
0.49
0.18
11.51
0.03
0.14
93.89
100.00

2,629,296
1,848,742
2,922
116,668
7,723
12,587,608
12,692,954

20.71
14.57
0.02
0.92
0.06
99.17
100.00

330
3,033,819
4,631

0.00
23.31
0.04

330
2,679,825
3,677

0.00
23.52
0.03

3,534
11,012,311
13,017,233

0.03
84.60
100.00

14,492
10,711,578
11,391,747

0.13
94.03
100.00

-

-

50,011

0.34

7,415
1,030,400

0.05
7.20

-

-

-

-

1,000,400

8.78
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2562

2563
จานวนเงิน

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำส่วนที่หมุนเวียน

เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
ส่วนของหนิส้ ินตำมสัญญำเช่ำที่ครบ
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของตั๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำที่หมุนเวียน
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูร้ ะยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำ
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เจ้ำหนีค้ ำ่ ซือ้ กิจกำรโรงพยำบำล

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

2561
จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563
ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

2561
จานวนเงิน

ร้อยละ

921,420
32,882
298,258

5.98
0.23
1.93

485,985
36,797
348,416

3.32
0.25
2.38

463,546
24,502
461,891

3.24
0.17
3.23

100,270
1,846
482,382

0.79
0.01
3.80

91,470
10,560
1,886,111

0.70
0.08
14.49

98,774
6,076
614,851

0.87
0.05
5.40

68,709

0.45

64,812

0.44

26,437

0.18

29,294

0.23

27,249

0.21

9,280

0.08

273,323

1.77

260,325

1.78

184,000

1.29

181,467

1.43

95,611

0.73

32,818

0.29

120,973

0.78

539,338

3.69

530,404

3.70

120,973

0.95

539,338

4.14

530,404

4.66

9,474
29,444
92,596
1,849,079

0.06
0.19
0.60
12.00

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

0.11
0.17
0.63
13.12

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

0.13
0.21
0.53
19.93

720
18,132
935,084

0.01
0.14
7.37

7,187
6,446
2,663,972

0.06
0.05
20.46

9,203
5,830
2,307,636

0.08
0.05
20.26

224,059
3,406,617
19,070
382,868
144,586
46,675

1.45
22.10
0.12
2.48
0.94
0.30

204,918
2,267,471
24,479
333,880
117,847
-

1.40
15.51
0.17
2.28
0.81
-

74,640
2,063,843
3,320
19,193
333,153
85,163
-

0.52
14.41
0.02
0.13
2.33
0.59
-

82,104
2,170,080
300,000
158,365
21,079
-

0.65
17.10
2.36
1.25
0.17
-

90,692
1,457,763
164,789
18,535
-

0.70
11.20
1.27
0.14
-

31,522
915,502
170,322
15,152
-

0.28
8.04
1.50
0.13
-
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2562

2563
จานวนเงิน

หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
กำไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้าของบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

2561
จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563
ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

2561
จานวนเงิน

ร้อยละ

17,240
4,241,115
6,090,194

0.11
27.51
39.51

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

0.29
20.45
33.58

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

0.31
18.32
38.25

7,295
2,739,922
3,675,006

0.06
21.59
28.95

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

0.13
13.44
33.90

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

0.03
9.97
30.23

3,462,337
5,163,517

22.46
33.50

3,462,337
5,163,517

23.68
35.32

3,240,088
4,476,767

22.63
31.27

3,462,337
5,163,517

27.28
40.68

3,462,337
5,163,517

26.60
39.67

3,240,088
4,476,767

28.44
39.30

61,736
(1,155,337)
764,873
8,297,126
1,027,791
9,324,917
15,415,111

0.40
(7.49)
4.96
53.83
6.67
60.50
100.00

44,200
(626,349)
766,023
8,809,728
901,499
9,711,227
14,620,045

0.30
(4.28)
5.24
60.26
6.17
66.42
100.00

44,200
(447,623)
764,130
8,077,561
764,058
8,841,619
14,318,081

0.31
(3.13)
5.34
56.42
5.34
61.75
100.00

61,736
330,358
9,017,948
9,017,948
12,692,954

0.49
2.60
71.05
71.05
100.00

44,200
(66,010)
8,604,044
8,604,044
13,017,233

0.34
(0.51)
66.10
66.10
100.00

44,200
187,112
7,948,166
7,948,166
11,391,747

0.39
1.64
69.77
69.77
100.00
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2562

2563

รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
ต้นทุนจำกกิจกำรโรงพยำบำล
ต้นทุนขำยและให้บริกำร
กำไร(ขำดทุน)ขัน้ ต้น
รำยได้อื่น
กำไรจำกกำรจำหน่ำยส่วนงำน
กำไรจำกกำรต่อรองรำคำซือ้ กิจกำร
โรงพยำบำล
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรจำหน่ำยบริษัท
ย่อย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน) ในบริษัทร่วม
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้

2561

2563

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

2,290,329
360,377
(2,025,166)
(307,009)
318,531
59,685
30,696

86.40
13.60
(76.40)
(11.58)
12.02
2.25
1.16

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

79.97
20.03
(65.45)
(12.30)
22.25
1.63
-

2,084,631
574,240
(1,577,358)
(376,029)
705,484
51,145
82,544

78.40
21.60
(59.32)
(14.14)
26.53
1.92
3.10

17,079

0.64

240,375

8.37

-

(56,160)
(714,666)
(15,780)
(132,591)
(111)
(493,318)

(2.12)
(26.96)
(0.60)
(5.00)
(0.00)
(18.61)

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

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

(60,303)
(725,419)
(16,579)
(126,109)
(89,237)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

จานวนเงิน

2561

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

184,675
167,890
(261,760)
(118,739)
(27,934)
94,047
704,703
-

52.38
47.62
(74.24)
(33.68)
(7.92)
26.68
199.98
-

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

44.05
55.95
(48.77)
(26.70)
24.53
5.95
-

206,947
286,784
(172,493)
(162,004)
159,234
23,846
82,544

41.91
58.09
(34.94)
(32.81)
32.25
4.83
16.72

-

-

-

(45,000)

(8.72)

-

-

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

(13,377)
(207,623)
(115,066)
434,751

(3.79)
(58.89)
(32.64)
123.31

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

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

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

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

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2562

2563
จานวนเงิน

(ค่ำใช้จำ่ ย) รำยได้ภำษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน)สาหรับปี จากการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
กำไร (ขำดทุน)สำหรับปี จำกกำร
ดำเนินงำนที่ยกเลิก
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของกำรวัด
มูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน
รวมรำยกำรที่จะไม่จดั ประเภทรำยกำรใหม่ไป
ยังกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี –
สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม

ร้อยละ

จานวนเงิน

2561

ร้อยละ

จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563
ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

2561

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

(44,174)

(1.67)

(2,434)

(0.08)

(31,211)

(1.17)

(18,019)

(5.11)

5,814

1.13

4,253

0.86

(537,493)

(20.28)

(155,503)

(5.42)

(120,448)

(4.53)

416,732

118.20

(254,247)

(49.26)

(35,235)

(7.14)

-

-

(31,439)

(1.09)

(32,195)

(1.21)

-

-

-

-

-

-

(537,493)

(20.28)

(186,942)

(6.51)

(152,642)

(5.74)

416,732

118.20

(254,247)

(49.26)

(35,235)

(7.14)

293

0.01

4,155

0.14

4,702

0.18

(3,535)

(1.00)

1,406

0.27

2,277

0.46

(59)

(0.00)

(831)

(0.03)

(940)

(0.04)

707

0.20

(281)

(0.05)

(455)

(0.09)

234

0.01

3,324

0.12

3,761

0.14

(2,828)

(0.80)

1,125

0.22

1,822

0.37

234

0.01

3,324

0.12

3,761

0.14

(2,828)

(0.80)

1,125

0.22

1,822

0.37

(537,258)

(20.27)

(183,618)

(6.39)

(148,882)

(5.60)

413,904

117.40

(253,122)

(49.04)

(33,413)

(6.77)

(511,686)
(25,806)

(19.30)
(0.97)

(181,717)
(5,225)

(6.33)
(0.18)

(173,397)
20,754

(6.52)
0.78

416,732
-

118.20
-

(254,247)
-

(49.26)
-

(35,235)
-

(7.14)
-

(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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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2562

2563
จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

2561

ร้อยละ

จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563
ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

117.40
-

(253,122)
-

(49.04)
-

2561
จานวนเงิน

ร้อยละ

การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน(บาท)

(511,452)
(25,806)

(19.29)
(0.97)

(537,258) (20.28)
(0.148)

(178,726)
(4,892)

(6.22)
(0.17)

(183,618)
(6.39)
(0.056)

(168,727)
19,845

(6.35)
0.75

(148,882)
(5.60)
(0.054)
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413,904
-

413,904 117.40
0.12

(253,122)
(49.04)
(0.078)

(33,413)
-

(6.77)
-

(33,413)
(6.77)
(0.011)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สรุ ปงบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ปลายปี

งบการเงินรวม
2563
2562
2561
(158,153) 193,019
15,459
(1,119,975) (400,965) (2,001,298)
1,058,582 161,906 2,057,270
(219,546) (46,040)
71,431
395,865
176,319

441,905
395,865

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2561
(308,586)
(79,702)
(112,893)
994,316 (1,708,802) (2,412,100)
(717,951)
1,749,774 2,545,065
(32,221)
(38,730)
20,072
53,080
20,859

370,474
441,905

91,810
53,080

71,738
91,810

13.1.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ (Activity Ratio)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
อัตรำส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตรำหมุนเวียนของเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
ระยะเวลำชำระหนีเ้ ฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตรำหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
ระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลี่ย
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการ
ทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์

หน่วย

งบการเงินรวม
2563
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2561

เท่ำ
เท่ำ

0.35
0.30

0.68
0.60

0.31
0.25

0.11
0.09

0.75
0.22

0.29
0.06

เท่ำ
วัน
เท่ำ
เท่ำ
วัน
วัน
เท่ำ
วัน

12.44
29
0.26
15.45
24
16
35.60
10

17.76
21
0.34
16.60
22
7
41.08
9

21.46
17
0.35
12.83
28
(2)
40.75
9

8.45
43
0.18
15.90
23
26
68.73
5

14.97
24
0.19
15.00
24
5
71.14
5

25.58
14
0.30
16.89
22
(4)
107.92
3

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

12.02
(18.55)
(5.98)
(3.58)

22.25
(5.75)
(2.15)
(1.29)

26.53
(6.21)
(2.12)
(1.11)

(7.92)
93.31
4.73
3.24

24.53
(46.49)
(3.07)
(2.08)

32.25
(5.87)
(0.44)
(0.34)

เท่ำ
เท่ำ

0.73
0.42

0.56
2.61

0.68
1.90

0.41
(1.01)

0.51
0.06

0.43
(0.74)

บำท
บำท

(0.148)
2.40

(0.056)
2.54

(0.054)
2.49

0.120
2.60

(0.078)
2.49

(0.011)
2.45

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)

อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุน้
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14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึน้ ระหว่างปี 2563
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ทำงอ้อม (บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด) ได้
เข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ชื่อ “โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ ” ซึ่งตัง้ อยู่ใน
จังหวัดชุมพร เพื่อขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุม่ กิจกำรให้ครอบคลุมภูมิภำคต่ำงๆ ในประเทศ
ไทยมำกขึน้ โดยเฉพำะบริเวณภำคใต้ของประเทศไทย อันจะเป็ นกำรช่วยเสริมสร้ำงกำรเติบโตและเพิ่มศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน รวมทั้ง เป็ น แสวงหำรำยได้ข องกล่มุบ ริษั ท ฯ ต่อ ไปในอนำคต โดยบริษั ท ย่อ ยได้ช ำระ
ค่ำตอบแทนในกำรโอนกิจกำรเป็ นจำนวนเงิน 512.2 ล้ำนบำท จำกรำยกำรดังกล่ำวทำให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เกิดขึน้ จำนวน 298.3 ล้ำนบำท ประกอบด้วยค่ำควำมนิยมจำนวน 166.8 ล้ำนบำท เครื่องหมำยกำรค้ำ 101.5 ล้ำนบำท
และควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ 30.0 ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563 บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ชื่อบริษัท พริน้ ซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด เพื่อ
ดำเนินกำรลงทุนในธุรกิจดูแลผูส้ งู อำยุ โดยกำรร่วมทุนดังกล่ำวมีบริษัทฯ ถือหุน้ 51% ในขณะที่บริษัท นิฮอน เคเอ (ไทย
แลนด์) จำกัด จำกประเทศญี่ ปุ่นถื อหุน้ 49% ซึ่งรู ปแบบกำรดูแลผูส้ ูงอำยุจะเน้นกำรดูแลแนวควำมคิด Self-reliance
พัฒนำให้ผสู้ งู อำยุกลับมำแข็งแรงและกลับไปใช้ชีวิตพืน้ ฐำนประจำวัน (ADL - Activities of Daily Living) กับครอบครัว
ได้ และต้องกำรที่จะดูแลผูส้ งู อำยุในรู ปแบบกำรฟื ้ นฟูดูแลช่วยเหลือให้ผสู้ งู อำยุมีร่ำงกำยและจิตใจที่เข้มแข็ง สำมำรถ
พึง่ พำตนเองให้ได้มำกที่สดุ
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563 มีมติอนุมตั ิให้ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป๊
โฮลดิง้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ำยสินทรัพย์คืนให้แก่ นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัท ซึง่ เป็ นไปตำมสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2559 โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
1. หุน้ สำมัญทัง้ หมดที่ถือครองใน บริษัท วี 33 จำกัด และ บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัท
ย่อยที่ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ ๊ป โฮลดิง้ จำกัด ถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 99.99 โดยรำคำขำยมีมูลค่ำสูงกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของบริษัทย่อยทัง้ 2 บริษัท
2. ที่ดินเปล่ำในจังหวัดอ่ำงทอง และจังหวัดสระบุรี ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด
โดยรำคำขำยมีมลู ค่ำสูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์
ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิกำร
จัดตัง้ บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญ 100,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ
10 บำท โดย บริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำกัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษัทย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนจัดตัง้
บริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563 และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน
200,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563
บริษัทย่อยนีไ้ ด้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อรองรับกำรโอนกิจกำรบำงส่วนของโครงกำรแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ
– กรุงเทพฯ จำก บริษัทฯ ตำมมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญ เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563
เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2563 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ทำงอ้อม (บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด) ได้เข้ำซือ้ และรับโอน
กิจกำรบำงส่วนของธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ภำยใต้ชื่อ “โครงกำรแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ –
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กรุ งเทพฯ” จำกบริษัทฯ เพื่อเป็ นกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรให้บรรลุต ำมแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในกำรบริหำรกำรดำเนิน
ธุรกิจแต่ละประเภทให้ชดั เจน และเพื่อสร้ำงธุรกิจที่ย่งั ยืนและเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และเพิ่มโอกำสในกำรขยำยธุรกิจ โดย
บริษัทย่อยได้ชำระค่ำตอบแทนในกำรโอนกิจกำรเป็ นจำนวนเงิน 1,966.0 ล้ำนบำท จำกรำยกำรดังกล่ำวทำให้บริษัทฯ มี
กำไรจำกกำรจำหน่ำยส่วนงำนเกิดขึน้ 704.7 บำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เนื่องจำกรำยกำรนีเ้ ป็ นรำยกำรระหว่ำงกัน
จึงทำให้ไม่กระทบกับผลกำรดำเนินงำนในงบกำรเงินรวม
เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2563 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ทำงอ้อม (บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลรำชธำนี
จำกัด) ได้เข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ชื่อ “โรงพยำบำลสรรพสิทธิ์อินเตอร์” ซึ่ง
ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อขยำยเครือข่ำยให้ครอบคลุมภูมิภำคต่ำงๆ ในประเทศไทยมำกขึน้ โดยเฉพำะบริเวณภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อันจะเป็ นกำรช่วยเสริมสร้ำงกำรเติบโตและเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน รวมทัง้ เป็ นกำรแสวงหำรำยได้ของกลุม่ บริษัทฯ ต่อไปในอนำคต โดยบริษัทย่อยได้ชำระค่ำตอบแทนในกำรโอน
กิ จ กำรเป็ น จ ำนวนเงิ น 494.3 ล้ำ นบำท จำกรำยกำรดัง กล่ำ วท ำให้บ ริ ษั ท ฯ มี ก ำไรจำกกำรต่อ รองรำคำซื อ้ กิ จ กำร
โรงพยำบำลจำนวน 30.7 ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์ และการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
ตัง้ แต่ตน้ ปี พ.ศ. 2563 ได้เกิ ดกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลทำงลบต่อผลกำร
ดำเนินงำนของกลุม่ กิจกำรสำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
จำกกำรระบำดของ Covid-19 ที่เกิดขึน้ ในหลำยพืน้ ที่ท่วั โลกและในประเทศไทย ยังผลให้เกิดกำรควบคุมและ
จำกัดกำรเดินทำงโดยรัฐบำลประเทศต่ำงๆ รวมทัง้ ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในวิถีกำรดำเนินชี วิตและกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบกำรของกลุม่ โรงแรมลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยรำยได้ลดลง 207.5 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 47.2 จำกปี พ.ศ. 2562 จำกกำรที่กลุม่ ลูกค้ำต่ำงประเทศไม่สำมำรถเดินทำงมำได้ในช่วงของกำรระบำด และ
จำกกำรที่กลุม่ ลูกค้ำทัง้ ในและต่ำงประเทศลดกำรเดินทำงลงในปั จจุบนั กลุม่ กิจกำรจึงได้มีกำรจัดโปรโมชั่น เช่น กำรลด
รำคำห้องพักรวมทัง้ กำรจัดแคมเปญต่ำงๆ เพื่อดึงดูดลูกค้ำให้มำกขึน้ อีกทัง้ มำตรกำรกำรป้องกันกำรระบำด Covid-19 ที่
เกิดขึน้ ในหลำยพืน้ ที่ ที่มี กำรควบคุมและจำกัดกำรเดินทำง สำหรับธุรกิจโรงพยำบำล สถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผล
กระทบในส่วนของควำมต้องกำรใช้บริกำรที่มีมีผใู้ ช้บริกำรลดลงเนื่องจำก 1) ผูร้ บั บริกำรมีควำมกลัวกำรแพร่กระจำยของ
เชือ้ COVID-19 ในโรงพยำบำลส่งผลให้มำใช้บริกำรเฉพำะที่จำเป็ น 2) กำรดูแลตนเองโดยกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย และ
มำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมมีผลทำให้กำรเจ็บป่ วยระบบทำงเดินหำยใจและระบบทำงเดินอำหำรลดลงอย่ำงเห็นได้
ชัด 3) กำรปิ ดโรงเรียนและเรียนออนไลน์ทำให้โรคติดต่อที่เกิดกับเด็กลดลง ทำให้จำนวนคนไข้เด็กของโรงพยำบำลลดลง
ส่งผลให้ยอดรำยได้ของธุรกิจโรงพยำบำลที่ดำเนินงำนอยูเ่ ดิมลดลงจำนวน 278.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.1 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน นอกจำกนีย้ งั ส่งผลกระทบในส่วนของต้นทุนสินค้ำ PPE เพิ่มขึน้ มำกเพรำะมีควำมต้องกำรในตลำดสูง
ส่งผลให้กำลังกำรผลิตไม่เพียงพอ ปั จจัยดังกล่ำวทำให้มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ดี ผูบ้ ริหำรคำดกำรณ์
ว่ำผลประกอบกำรรวมถึงยอดรำยได้จะเริม่ ฟื ้ นตัว หลังจำกมีกำรนำกำรฉีดวัคซีนมำใช้ในช่วงครึง่ หลังปี พ.ศ. 2564
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

รายได้จากการขายและให้บริการ

2,290.3
360.4

2,296.2
575.3

เพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)
(ลดลง)
(5.8)
(214.9)

ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล

2,025.2

1,879.3

145.9

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
(0.3)
ร
(37.4)
ร้อยละ
7.8

ต้นทุนการขายและให้บริการ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

307.0
318.5

353.3
638.9

(46.3)
(320.3)

(13.1)
(50.1)

59.7

46.9

12.8

27.3

17.1
30.7
786.6

(223.3)
30.7
(139.6)

(92.9)
100.0
(15.1)

132.6
(493.3)

240.4
926.2
153.2
(153.1)

(20.6)
(340.2)

(13.4)
(222.3)

44.2
(537.5)

(2.4)
(155.5)

41.7
(382.0)

1,714.8
(245.6)

(537.5)

(31.4)
(186.9)

31.4
(350.5)

100.0
(187.5)

(537.3)

(183.6)

(353.6)

(192.6)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2563

หน่
วยจ:ากกิ
ล้านบาท
รายได้
จการโรงพยาบาล

รายได้อื่น
กาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
กย่อาไรจากการซื
อ้ ธุรกิจในราคาต่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรม
ย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก
(ขาดทุน)สาหรับปี
(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ปี 2562

ปี 2563 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ำยได้จ ำกกิ จ กำรโรงพยำบำล 2,290.3 ล้ำ นบำท ต้น ทุน จำกกิ จ กำร
โรงพยำบำล 2,025.2 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 360.4 ล้ำนบำท ต้นทุน
กำรขำยและให้บริกำรจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 307.0 ล้ำนบำท กำไรจำกกำรต่อรองรำคำซือ้ กิจกำรโรงพยำบำลและ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยบริษัทย่อยรวม 47.8 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 786.6 ล้ำนบำท และต้นทุนทำงกำร
เงิน 132.6 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทฯ มีขำดทุนสุทธิสำหรับปี อยูท่ ี่ 537.5 ล้ำนบำท
ผลกำรดำเนินงำนตำมกลุม่ ธุรกิจสำมำรถอธิบำยได้ดงั ต่อไปนี ้
รายได้จากการขายและให้บริการ
หน่วย : ล้านบาท
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจอืน่ ๆ
รวม

ปี 2563

เปลี่ยนแปลง

ปี 2562

จำนวนเงิน
2,290.3

ร้อยละ
86.4

จำนวนเงิน
2,296.2

ร้อยละ
80.0

ร้อยละ
(0.3)

360.4

13.6

575.3

20.0

(37.4)

2,650.7

100.0

2,871.5

100.0

(7.7)
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกขำยและให้บริกำร 2,650.7 ล้ำนบำท ลดลง 220.7 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
7.7 เป็ นผลมำจำก
• ธุรกิจโรงพยำบำล มีรำยได้ลดลง 5.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.3 สำเหตุหลักมำจำก
- รำยได้ข องโรงพยำบำลที่ มีอ ยู่เดิ ม คื อ โรงพยำบำลพิ ษ ณุเ วช โรงพยำบำลพริน้ ซ์ป ำกนำ้ โพ
โรงพยำบำลพริน้ ซ์สวุ รรณภูมิ และโรงพยำบำลพิษณุเวชพิจิตร ลดลงรวม 278.8 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ น
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ Covid-19
- ในขณะที่ ร ำยได้ข องโรงพยำบำลที่ เ ปิ ดไม่ เ ต็ ม ปี ในปี 2019 และเปิ ดใหม่ ใ นปี 2020 คื อ
โรงพยำบำล ศิ ริ เ วชล ำพูน โรงพยำบำลพิ ษ ณุเ วชอุต รติ ด ถ์ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ อุทัย ธำนี
โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ และ โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุบลรำชธำนี สูงขึน้ รวม 275.8 ล้ำนบำท
• ธุรกิจพัฒนำและให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ มีรำยได้ลดลง 214.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อย
37.4 สำเหตุหลักมำจำก
- โครงกำรแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ มีรำยได้ลดลง 124.2 ล้ำน
บำท จำกอัตรำกำรเข้ำพัก (Occupancy Rate) ที่ลดลงจำกร้อยละ 86.8 ในปี 2562 เป็ นร้อยละ
47.9 ในปี 2563 และรำยได้เฉลีย่ ต่อห้อง (ADR) ลดลงจำก 4,093 บำท เป็ น 3,478 บำท เนื่องจำก
ธุรกิ จท่องเที่ยวที่ยังได้รบั ผลผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 อย่ำง
ต่อเนื่อง
- โครงกำรซัม เมอร์เ ซ็ ท เอกมัย แบงค็ อ ก ลดลงจ ำนวน 83.2 ล้ำ นบำท จำกอัต รำกำรเข้ำ พัก
(Occupancy Rate) ที่ ล ดลงจำกร้อ ยละ 78.0 ในปี 2562 เป็ นร้อ ยละ 46.3 ในปี 2563 จำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 อีกทัง้ สภำวะปั จจุบนั ของธุรกิจที่พกั อำศัยที่ชะลอตัว
ลง ส่งผลให้จำนวนผูเ้ ข้ำพักของห้องพักระยะยำวลดลง โดยเฉพำะลูกค้ำชำวญี่ปนุ่
กาไรขั้นต้น : ต่ำกว่ำปี 2562 จำนวน 320.3 ล้ำนบำท (ร้อยละ 50.1) สำเหตุหลักมำจำก
• รำยได้ข องทั้ง 2 ธุ ร กิ จ ที่ ลดลงเป็ น อย่ำ งมำก จำกกำรแพร่ร ะบำดของ Covid-19 ในระหว่ำ งปี ที่ ได้ร ับ
ผลกระทบอย่ำงหนัก
• ต้นทุนของธุรกิจโรงพยำบำลที่เพิ่มขึน้ จำกโรงพยำบำลใหม่ที่เปิ ดใหม่ ที่เป็ นต้นทุนทำงกำรแพทย์ และ
บุค ลำกร โดยมี ก ำรเพิ่ ม แพทย์เ ฉพำะทำงในทุก ๆ โรงพยำบำลเพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภำพกำรให้ก ำรบริก ำร
รักษำพยำบำล และรองรับควำมต้องกำรของผูม้ ำรับบริกำรมำกขึน้
• ค่ำเสือ่ มรำคำของทัง้ โรงพยำบำลใหม่ และโรงพยำบำลที่มีอยูเ่ ดิมที่มีกำรปรับปรุงเพิ่มขึน้
กาไรจากการต่อรองราคาซือ้ กิจการโรงพยาบาล : จำนวน 30.7 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรเข้ำซือ้ และรับโอนกิจกำรทัง้ หมด
ของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลรำชธำนี จำกัด ในไตรมำสที่ 3 ของปี นี ้
กาไรจากการจาหน่ายบริษัทย่อย : จำนวน 17.1 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรจำหน่ำยหุน้ สำมัญของบริษัท วี 33 จำกัด และ
บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด ในขณะที่ปี 2562 มีจำนวน 240.4 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรจำหน่ำยหุน้ สำมัญของ
บริษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ในปี 2563 มีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเท่ำกับ 786.6 ล้ำนบำท ต่ำกว่ำปี 2562
จำนวน 139.6 ล้ำนบำท (ร้อยละ 15.1) เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ของ Covid-19 ที่สง่ ผล
ให้รำยได้ลดลงเป็ นอย่ำงมำก ทำให้ทงั้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต่ำงให้ควำมสำคัญกับกำรลดค่ำใช้จ่ำยลง โดยมีนโยบำย
ต่ำง ๆ ที่ออกมำ เช่น กำรปิ ดพืน้ ที่ให้บริกำรบำงส่วนหรือหยุดให้บริกำรชั่วครำวเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
รวมทัง้ กำรลดกำรจ้ำงพนักงำนชั่วครำว และลดกำรจ้ำงพนักงำนทดแทนพนักงำนประจำที่ลำออก กำรให้พนักงำนสมัครใจ
ใช้สิทธิ์กำรลำแบบไม่รบั ค่ำจ้ำง และทีมผูบ้ ริหำรและพนักงำนต่ำงก็พร้อมใจกันลดเงินเดือนลงจำนวนหนึง่ เพื่อเป็ นกำรลด
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัท
กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) :
หน่วย : ล้านบาท
EBITDA
ดอกเบีย้ จ่าย
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(ขาดทุน)สาหรับปี
**EBITDA ทีไ่ ม่รวมรายการปรับปรุง

211.1

472.5

เพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)
(261.5)

132.6

153.2

(20.6)

571.9
(493.3)

472.4
(153.1)

99.5
(340.2)

(13.4)
ร้อยละ
21.1
(222.3)

44.2
(537.5)

(2.4)
(155.5)

41.7
(382.0)

1,714.8
(245.6)

163.3

232.1

(68.9)

(29.7)

ปี 2563

ปี 2562

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
(55.3)

EBITDA ของปี 2563 เท่ำกับ 211.1 ล้ำนบำท ต่ำกว่ำปี ที่ผำ่ นมำ 261.5 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2562 บริษัทฯ
มีรำยกำรที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวจำกกำไรจำกกำรจำหน่ำยบริษัทย่อย (บริษัท กรุ งเทพบริหำร จำกัด) จำนวน 240.4 ล้ำน
บำท ซึ่งหำกไม่รวมรำยกำรดังกล่ำว จะทำให้ปี 2562 บริษัทฯ มี EBITDA อยู่ที่ 232.2 ล้ำนบำท ในขณะที่ปีนีม้ ีรำยกำร
กำไรจำกกำรจำหน่ำยบริษัทย่อย (บริษัท วี 33 จำกัด และ บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด) จำนวน 17.1 ล้ำนบำท
และกำไรจำกกำรต่อรองรำคำซือ้ กิจกำรโรงพยำบำล 30.7 ล้ำนบำท หำกไม่รวมรำยกำรดังกล่ำว จะทำให้ปี 2563 มี
EBITDA อยูท่ ี่ 163.3 ล้ำนบำท ต่ำกว่ำปี 2562 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิค-19
ดอกเบีย้ จ่ำยของปี 2563 เท่ำกับ 132.6 ล้ำนบำท ซึ่งต่ ำกว่ำปี 2562 เท่ำกับ 20.6 ล้ำนบำท (ร้อยละ 13.4)
เนื่องจำกมีกำรปรับลดอัตรำดอกเบีย้ รวมทัง้ เงินกูท้ ี่เพิ่มขึน้ ในระหว่ำงปี เป็ นอัตรำดอกเบีย้ ที่ต่ำลง
ค่ำเสือ่ มรำคำในปี 2563 เท่ำกับ 571.9 ล้ำนบำท สูงขึน้ จำกปี 2562 เท่ำกับ 99.5 ล้ำนบำท มำจำกโรงพยำบำลที่
เปิ ดใหม่ และบำงโรงพยำบำลได้มีกำรปรับปรุงอำคำรแล้วเสร็จ จึงมีกำรบันทึกค่ำเสือ่ มรำคำเพิ่มขึน้
ขาดทุนสาหรับปี : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขำดทุนในปี 2563 เท่ำกับ 537.5 ล้ำนบำท ซึง่ มีผลขำดทุนสูงขึน้ จำกปี
2562 เท่ำกับ 382.0 ล้ำนบำทจำกปี ที่ผำ่ นมำ ซึง่ ผลขำดทุนดังกล่ำวเกิดจำกรำยได้ที่ลดลง อีกทัง้ ต้นทุนที่ลดลงมีสดั ส่ว น
ต่ำกว่ำรำยได้ที่ลดลง และในปี ที่ผำ่ นมำมีกำไรจำกกำรจำหน่ำยบริษัทย่อยที่เกิดขีน้ เพียงครัง้ เดียว รวมทัง้ ค่ำเสือ่ มรำคำที่
สูงขึน้ จำกกำรเปิ ดโรงพยำบำลใหม่
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ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนผู้ถอื หุ้น (เท่า)

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2563

เพิม่ ขึน้
(ลดลง)

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

15,415.1
6,090.2

14,620.0
4,908.8

795.1
1,181.4

5.4
24.1

8,297.1
0.73

8,809.7
0.56

(512.6)

(5.8)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 15,415.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 795.1 ล้ำนบำท
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็ นผลมำจำก
• ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ 1,091.4 ล้ำนบำท จำกกำรเข้ำซือ้ โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ และโรงพยำบำล
พริน้ ซ์อบุ ลรำชธำนี รวม 735.6 ล้ำนบำท และจำกโรงพยำบำลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ ที่มีกำรซือ้ ที่ดิน และกำลัง
ก่อสร้ำงอำคำร ซึง่ คำดว่ำจะเปิ ดดำเนินกำรในไตรมำสที่ 2 ของปี 2564 จำนวน 356.5 ล้ำนบำท
• สินทรัพย์สิทธิกำรใช้เพิ่มขึน้ 425.3 ล้ำนบำท เกิดจำกที่บริษัทฯ นำ TFRS 16 เรื่องสัญญำเช่ำมำถือปฏิบตั ิ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรรับรู ห้ นีส้ ินตำมสัญญำเช่ำสำหรับเช่ำที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็ น
สัญญำเช่ำดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่องสัญญำเช่ำ และสัญญำเช่ำเดิมที่
บริษัทฯ ได้รบั รูเ้ ป็ นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน จะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนีส้ ินตำมสัญญำ
เช่ำ
• สิน ทรัพ ย์ไม่มี ตัว ตนเพิ่ ม ขึน้ 192.9 ล้ำ นบำท จำกกำรเข้ำ ซื อ้ กิ จ กำรโรงพยำบำลวิ ร ัช ศิ ลป์ ที่ ท ำให้เ กิ ด
เครือ่ งหมำยกำรค้ำ และควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ รวมจำนวน 124.8 ล้ำนบำท
• ค่ำควำมนิยมเพิ่มขึน้ 166.8 ล้ำนบำท จำกกำรเข้ำซือ้ กิจกำรโรงพยำบำลวิรชั ศิลป์
• ในขณะที่ เ งิ น ลงทุน ระยะสัน้ ลดลง 525.8 ล้ำ นบำท เกิ ด จำกกำรปรับ ปรุ งรำยกำรจำกกำรปรับ ใช้กลุ่ม
มำตรฐำนรำยกำรทำงกำรเงินเกี่ ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32 และ TFRS9) โดยปรับเป็ นสินทรัพย์
ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน และเงินฝำกประจำระยะสัน้ รวม 35.4 ล้ำน
บำท ในขณะที่มีบำงส่วนที่ทำงบริษัทฯ ได้จำหน่ำยไปเพื่อใช้ในกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ ๆ รวมทัง้ ในกำร
เข้ำลงทุนในโรงพยำบำลแห่งใหม่
• อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนลดลง 421.3 ล้ำนบำทจำกกำรจำหน่ำยบริษัทย่อย และที่ดินเปล่ำของบริษัท
ย่อยของกลุม่ กิจกำร เพื่อกำรจำหน่ำยคืนให้แก่นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน 6,090.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,181.4
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับหนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สำเหตุมำจำก
• เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึน้ 1,139.1 ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนในโรงพยำบำลที่เปิ ดใหม่
และกำรปรับปรุงโรงพยำบำลที่มีอยูเ่ ดิมให้ดีขนึ ้
• เจ้ำหนีจ้ ำกกำรซือ้ กิจกำรโรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุบลรำชธำนี เพิ่มขึน้ 294.1 ล้ำนบำท
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• ในขณะที่สว่ นของตั๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ลดลง
418.4 ล้ำนบำท จำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์และบริษัทย่อยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทเพื่อชำระ
หนีส้ นิ ตั๋วสัญญำใช้เงินระยะยำว
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง 512.6 ล้ำนบำท จำกผลขำดทุนของบริษัทในระหว่ำงปี
อัตรำส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ 0.73 เท่ำ เพิ่มขึน้ จำกวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่อยูท่ ี่ 0.56 จำกเงินกูย้ ืม
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึน้ ในขณะที่สว่ นของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจำกผลกำรดำเนินงำนในระหว่ำงปี
ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน
หน่วย : ล้านบาท
อำคำรและอุปกรณ์

ปี 2563

ปี 2562
132.36

21.91

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสญ
ั ญำเช่ำทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำต่ำและสัญญำเช่ำที่มีระยะเวลำของสัญญำไม่เกิน 1 ปี
(พ.ศ. 2562 : สัญญำเช่ำดำเนินงำน) ที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้เกี่ยวกับกำรเช่ำอุปกรณ์และสัญญำบริกำร ระยะเวลำของสัญญำ
อยูร่ ะหว่ำง 1 ถึง 4 ปี โดยจำนวนเงินขัน้ ต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตที่ไม่ได้รบั รูเ้ ป็ นหนีส้ นิ สัญญำเช่ำมีดงั นี ้
หน่วย : ล้านบาท
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
รวม

ปี 2563

ปี 2562
21.62
9.40
31.02

33.64
16.89
8.34
58.88

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
เมื่อวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริษัทในกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติ
ที่มีชื่อเสียง เพื่อว่ำจ้ำงให้กลุ่มโรงแรมดังกล่ำวเป็ นผูบ้ ริหำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริษัท ฯ โดยภำยใต้เงื่อนไขตำม
สัญญำ บริษัทฯ ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้แก่บริษัทคูส่ ญ
ั ญำตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ โดยสัญญำบริหำรอำคำรที่
พักอำศัยมีระยะเวลำ 30 ปี นับตัง้ แต่เริม่ เปิ ดดำเนินกิจกำร และมีสทิ ธิตอ่ อำยุสญ
ั ญำนีไ้ ด้อีกอย่ำงน้อย 10 ปี ทัง้ นี ้ ต้องเข้ำ
เงื่อนไขบำงประกำรที่ระบุในสัญญำ โดยในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯ มีค่ำที่ปรึกษำและค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำดังกล่ำว
เป็ นจำนวนเงินประมำณ 5.8 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ 2559 บริษัทย่อย ได้ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริษัทในกลุม่ โรงแรมระดับนำนำชำติที่
มีชื่อเสียง เพื่อว่ำจ้ำงให้กลุม่ โรงแรมดังกล่ำวเป็ นผูบ้ ริหำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริษัทฯ โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสัญญำ
บริษัทย่อยต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้แก่บริษัทคู่สญ
ั ญำตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ โดยสัญญำบริหำรอำคำรที่พกั
อำศัยมีระยะเวลำ 10 ปี นับตัง้ แต่เริ่มเปิ ดดำเนินกิจกำร และมีสิทธิ ต่ออำยุสญ
ั ญำนีไ้ ด้อีกอย่ำงน้อย 10 ปี ทัง้ นี ้ ต้องเข้ำ
เงื่อนไขบำงประกำรที่ระบุในสัญญำ ซึ่งในระหว่ำงปี 2563 บริษัทย่อยมีคำ่ ที่ปรึกษำและค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำดังกล่ำว
เป็ นจำนวนเงินประมำณ 7.5 ล้ำนบำท
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนีแ้ ล้วด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ
รับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ื่นสำคัญผิด หรือ ไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงิ น และข้อมูลทำงกำรเงิ นที่สรุ ปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน ในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แล้ว
(2) บริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญทัง้
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และบริษัทฯ ได้
แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุม
ภำยใน รวมทัง้ กำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในกำรนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รบั รองควำมถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนีไ้ ว้ทกุ หน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือชื่อของ นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูล
ไว้
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.

ดร. สำธิต วิทยำกร

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

………………………………

2.

นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

………………………………

3.

นำงอัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

………………………………

4.

นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรงำนบัญชี

………………………………

ส่วนกลำง
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ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

1.

นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

เลขำนุกำรบริษัท

………………………………
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม
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- แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
- Post graduated study, University of
Pennsylvania, Philadelphia USA
- The National Defense College

- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP 45/2005)

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร
ไม่มี91

บิดา ดร.สาธิต
วิทยากร และเป็ น
ปู่ ของนางสาว
ธนธรณ์ วิทยากร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ส.ค. 2562 – ปั จจุบนั
เม.ย. 2556 – ส.ค. 2562
เม.ย. 2556 – ปั จจุบนั

ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ

2520 - 2550

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการที่ปรึกษา
รองประธานคณะกรรมการ

2534 -2544

2560 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2559 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2558 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2557 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2557 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 99.998%)
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
บริษัท สมิตเิ วช จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด)
บริษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด)
บริษัท พิษณุเวช จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึ กอบรมการบริหารโรงพยาบาล จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นายจอห์น ลี โกะชุน
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

77

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

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

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั
ไม่มี
ไม่มี
ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ

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

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการบริหาร

ก.ค. 2563-ปัจจุบนั

กรรมการ

2563-ปัจจุบนั

กรรมการ

2563-ปัจจุบนั

กรรมการ

2563-ปัจจุบนั

กรรมการ

2563-ปัจจุบนั

กรรมการ

2563-ปัจจุบนั

กรรมการ
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ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นายจอห์น ลี โกะชุน
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2563-ปั จจุบนั

กรรมการ

2563-ปั จจุบนั

กรรมการ

2563-ปั จจุบนั

กรรมการ

2563-ปั จจุบนั

กรรมการ

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

ประธาน
ประธาน
ประธาน
กรรมการผูจ้ ัดการ
& Principal Consultant

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)
บริษัท พิษณุเวช จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จากัด
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore)

2541 - 2543

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Parkway Health, (now part of IHH Healthcare,
listed in Kuala Lumpur & Singapore)
- Gleneagles Intan Medical Center, Kuala Lumpur.

2538 - 2541

ผูจ้ ัดการทั่วไป

- Gleneagles International

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 128

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

58

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา

อบรมหลักสูตร
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ สาหรับกรรมการและ
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุน่ 3
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- ผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Certification Program 2015 (DCP 199/2015)
- Director Certification Program 2005 (DCP 60/2005)
- Director Accreditation Program 2004
(DAP 23/2004)

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เม.ย. 2556 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

มี.ค. 2560 -ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ

2557-2559
2557-2559

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
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บริษัท เคมีแมน จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สหวิรยิ าสตีลอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริษัท แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ จากัด
บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอที จากัด
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
บริษัท กรุงเทพธนาคม จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

ดร. สาธิ ต วิ ทยากร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม
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- ปริญญาตรี วิ ศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศวกรรมเครือ่ งกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
Golden Gate University, San Francisco, USA.
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of Bangkok
Bangkok University and University of
Nebraska-Lincoln, USA.
- Senior Executive Program
(Sasin, Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา
23.73 บุตร นพ.พงษ์ศักดิ์ ธ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
วิ ทยากรและเป็ น เม.ย. 2556 – ปั จจุบนั
บิดาของนางสาว
ธนธรณ์ วิ ทยากร

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547

ส.ค. 2563 – ปั จจุบนั

- Executive Education, Harvard Business
School

ก.ค.2563-ปั จจุบนั

- อบรมหลักสูตร

ธ.ค. 2562 - ปั จจุบนั

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2015
(DCP 199/2015)

พ.ย. 2562 - ปั จจุบนั
พ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
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ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่

บริษัท กรุ งเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท วี เอ็มอีเอ จากัด

(ผูถ้ อื หุน้ 0.001%)
กรรมการ
(ผูถ้ อื หุน้ 0.001%)
กรรมการ

(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จากัด

(ผูถ้ อื หุน้ 0.001%)
กรรมการ
(ผูถ้ อื หุน้ 0.000004%)
กรรมการ

(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท วี เอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

กรรมการ
(ผูถ้ อื หุน้ 0.001%)

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ดร. สาธิ ต วิทยากร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ
(ผูถ้ อื หุน้ 0.001%)
กรรมการ

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด

2561 - ปัจจุบนั

(ผูถ้ อื หุน้ 0.001%)
กรรมการ

(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด )
บริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด

2560 – ปัจจุบนั

กรรมการ

(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)

2560 - ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ
(ผูถ้ อื หุน้ 0.001%)
กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด )
บริษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด

2559 – ปัจจุบนั

(ผูถ้ อื หุน้ 0.00045%)
กรรมการ (ผูถ้ อื หุน้ 99.998%)

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด )
บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จากัด

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท พิษณุเวช จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด

กรรมการ

(บริษัทย่อยของบมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ดร. สาธิ ต วิทยากร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด )

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ

ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ

พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด )
มูลนิธิวิวัฏฏะ

ส.ค. 2558 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
(ผูถ้ อื หุน้ 99.998%)

บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จากัด

ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ
(ผูถ้ อื หุน้ 0.002%)

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จากัด
(บริษัทย่อยของบมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)

เม.ย. 2557 – ปัจจุบนั

กรรมการ
(ผูถ้ อื หุน้ 0.001%)

บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จากัด
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
รักษาการ Chief Financial Officer
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ

61

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
-ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร
0.21

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ธ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
2558 - ธ.ค. 2562
2558 - ปั จจุบนั

- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-Director Certification Program 2006
(DCP 71/2006)
- การบริหารจัดการระดับสูง
- การพัฒนาสาหรับผูบ้ ริหาร (EDP)
`- การบริหารความเสีย่ ง Allianz Management
Institute

ส.ค. 2563 – ปั จจุบนั
ก.ค. 2563-ปั จจุบนั
ธ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
พ.ย. 2562 - ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
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ตาแหน่ง
รักษาการ Chief Financial
Officer
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- Corporate
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)
กรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)
กรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)
กรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)
กรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)
กรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท วีเอ็มอีเอ จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
รักษาการ Chief Financial Officer
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)
กรรมการ

ต.ค. 2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

ต.ค. 2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

ต.ค. 2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ
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ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด)
บริษัท พิษณุเวช จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด)
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
รักษาการ Chief Financial Officer
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
พ.ค. 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ
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ตาแหน่ง
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
รักษาการ Chief Investor
Relations, Performance Coach
กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสีย่ ง,
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

67

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์
(Urban Health) มหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุมัตบิ ตั รเวชศาสตร์ป้องกันแพทยสภา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Advanced Management Program
Harvard University

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
บริษัท (%)*
ผู้บริหาร
0.004
ไม่มี
ธ.ค. 2562-พ.ค. 2563
2560 - ธ.ค. 2562
2560 - พ.ค.2563

2552 - 2557
2558 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง

รักษาการ Chief Investor
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
Relations, Performance Coach
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- Health Care
กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CEO BDMS กลุม่ 4
บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
รองคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)

ธ.ค. 2562-พ.ค. 2563

กรรมการ

ธ.ค. 2562-พ.ค. 2563

กรรมการ

2561 – พ.ค.2563

กรรมการ

2561 – พ.ค.2563

กรรมการ
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ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
รักษาการ Chief Investor
Relations, Performance Coach
กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสีย่ ง,
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม
- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2017

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%)*
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2561 – พ.ค.2563

กรรมการ

2561 – พ.ค.2563

กรรมการ

2561 – พ.ค.2563

กรรมการ

2561 – พ.ค.2563

กรรมการ

2560 – พ.ค.2563

กรรมการ

2560 – พ.ค.2563

กรรมการ

(DCP 250/2017)

2560 – พ.ค.2563
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กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)
บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด)
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด)
บริษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด)
บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด)
บริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ.พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริษัท พิษณุเวช จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

73

- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยม)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ไม่มี
เม.ย. 2556 –ปัจจุบนั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

- อบรมหลักสูตร
สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Chief Financial Officer

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Directors Certification Program 2018
(DCP 252/2018)
- Directors Accreditation Program เมษายน 2016

2551 – ปัจจุบนั

(DAP126/2016)
- Advanced Audit Committee Program 2016
(AACP 24/2016)
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ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
ด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทกลุม่ รีเจ้นท์

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
45

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor College, USA
- ปริญญาโท Financial Economics

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
บริษัท (%)
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี
เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

Boston University, USA
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตร

ม.ค. 2554 - ปั จจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ัดการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

- Family Business Governance 2018 (FBG12/2018)

(ผูถ้ ือหุน้ 0.40%)

- Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017)

ต.ค. 2551 – ปั จจุบนั

- IT Governance and Cyber Resilience Program 2017

เลขานุการบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

(ผูถ้ ือหุน้ 0.40%)

(ITG 4/2017)
- Advance Audit Committee Program 2016
(AACP 22/2016)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2558 - ปั จุบนั

- Risk Corporate Leader 2016 (RCL 5/2016)
- Directors Accreditation Program 2012 (DAP 99/2012)
- Company Secretary Program 2009 (CSP 29/2009)
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กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ 10.00%)

บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

29

- ปริญญาตรี สาขา Hospitality

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
บริษัท (%)
ผู้บริหาร
0.66
บุตรดร.สาธิต
ม.ค. 2563-พ.ย 2563

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน

Management with Real Estate Finance

วิทยากร และ

พ.ย.2562-ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

and Revenue Management

เป็ นหลาน

ก.พ. 2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ

กรรมการ

สถาบัน Glion Institute of Higher

นพ.พงษ์ศกั ดิ์

Education, Switzerland.

วิทยากร
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อบรมหลักสูตร

ไม่มี

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

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท วิวฏั ฏะคลินิก จากัด

2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จากัด

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริค จากัด

2561 - พ.ย. 2563

รองประธานเจ้าหน้าที่

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารส่วนงาน
บริการบริหารธุรกิจส่วนกลาง
2560 - 2561
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Manager in Training

Four Seasons Thailand

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นางอัจฉรา รัตนพันธุศ์ รี
กรรมการ

อายุ
(ปี )
47

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาเอก สาขา Organization Development
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท สาขา Information Management
Asian Institute of Technology
- ปริญญาตรี สาขา Computer Science
สถาบัน Assumption University
- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2019
(DCP 279/2019)

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
บริษัท (%)
ผู้บริหาร
0.29%
ไม่มี
2563 – ปั จจุบนั

2547 - 2552

ก.ค. 2563-ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ

Financial Information System
Manager

กรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)
กรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)
กรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)
กรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
เลขานุการบริษัท,
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร

อายุ
(ปี )
44

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย จากเนติบณ
ั ฑิตยสภา

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
บริษัท (%)
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี
ม.ค. 2563 - ปั จจุบนั
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั

ต.ค.2559 - เม.ย.2561

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

ต.ค. 2554 - ก.ย. 2559
ม.ค. 2550 - ต.ค. 2554

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสานักกรรมการ
ผูจ้ ัดการ
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายกากับ
ตรวจสอบและบริหาร
ความเสีย่ ง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
สานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการประจาสานัก
เลขานุการและกฎหมาย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเมนท์ จากัด

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

ก.ค. 2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท โก กรีน คลีนนิ่ง จากัด

หมำยเหตุ : ไม่มีประวัติกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทำโดยสุจริต และไม่มีประวัติ กำรทำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค และ นำงอัจฉรำ รัตนพันธุศ์ รี เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนบริษัทตำมที่กำหนดในหนังสือรับรองของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
2. สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
3. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.11.4 กำรกำหนดขอบเขตหน้ำทีข่ องผูบ้ ริหำรระดับสูงและเลขำนุกำรบริษัท
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

D
-

D
-

D
D

D
D

D
-

บจก. วีเอ็มอีเอ

D
-

D
-

บจก. บ้านฉาง บิสสิเนส ดิสทริคท์

D
-

D

บจก. วี เรสซิเดนท์

D
-

D

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์

D
-

D

บจก. วี บริลเลีย่ นกรุ ๊ป โฮลดิง้

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี
D
D

D

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ
D
D

D
D

บจก. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร

นายศิริชยั โตวิ ริยะเวช
นายแพทย์สบื พงศ์ อินทรลาวัณย์
นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ลาพูน

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
นางอัจฉรา รัตนพันธุศ์ รี
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิ ทยะ

D
D

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

D, Ce, Cr,
D, Ed, Rd, E
Id, Ad
Id, Ad

D
D

บจก. สหแพทย์พจิ ิตร

ดร. สาธิ ต วิ ทยากร
นายวี ระ ศรีชนะชัยโขค
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

D
D

D
D

บจก. พิษณุเวช

HC, D
C
Id, Ca

บจก.โรงพยาบาลปากนา้ โพ

นายพงษ์ศักดิ์ วิ ทยากร
นายจอห์น ลี โกะชุน
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

บริษัทฯ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์

รายชื่อ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -อุทัย

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

-

-

-

-

-

-

-

D
-

-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
-

D
D
-

Cs, Rd
Rd, Ed
Ed, Rd

D, E
D

-

-

-

-

D
-

D
-

D
-

-

D
-

-

D

D

D

D

D

D

Rd
E
-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ลาพูน

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสุกนิษฐ์ มหานุกลู
นายภูวเมศฐ์ อัครนิธิอนนต์
นางสาวณภัทร์พร รอดซะ

-

E
E
E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวจันทร์เพ็ญ จงจีรงั ทรัพย์
นางเตือนใจ แก้ววรรณา

-

E
E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายแพทย์วปวิ ชย์ วิ รชั ศิลป์
นายแพทย์อธิ วัฒน์ น้อยประสิทธิ์
นางพิมญดา เรือนอนุกลู

-

E
E
E

D
-

-

-

-

-

-

-

นายนฤพล พันธุศ์ ุภมงคล

-

E

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

บจก. วีเอ็มอีเอ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -อุทัย

-

บจก. บ้านฉาง บิสสิเนส ดิสทริคท์

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

-

บจก. วี เรสซิเดนท์

บจก. สหแพทย์พจิ ิตร

E
E
E

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์

บจก. พิษณุเวช

-

บจก. วี บริลเลีย่ นกรุ ๊ป โฮลดิง้

บจก.โรงพยาบาลปากนา้ โพ

นางสาวสุดามาศ บุญวรรณ
นายศุภวัส พงษ์ศิริพานิช
นางเสมอแข สัทธาพงศ์

รายชื่อ

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค

บริษัทฯ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

D
-

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวอติยา อาวัชนาการ
นางสาวบุษกร แก้วบุญธรรม
นายแพทย์ยบุญชนะ เพชรพลอยงาม

E
-

E
E
E

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

นางสาวสาธิ ตา วิ ทยากร
นางนิภาพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์

-

-

-

D

D

D

-

นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
นางสาวคงชนก ธี รวรากานต์
นายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นายลือฤทธิ์ เจนพิทกั ษ์ชาติ

-

-

D

D
D
-

D
D
-

D
D
-

-

E

-

-

-

-

บจก. วีเอ็มอีเอ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ลาพูน

-

บจก. บ้านฉาง บิสสิเนส ดิสทริคท์

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -อุทัย

-

บจก. วี เรสซิเดนท์

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

-

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์

บจก. สหแพทย์พจิ ิตร

E
E
E

บจก. วี บริลเลีย่ นกรุ ๊ป โฮลดิง้

บจก. พิษณุเวช

-

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค

บจก.โรงพยาบาลปากนา้ โพ

นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
นางสาวฐิ ติชญาน์ สมดุลยาวาทย์
นางกัญจน์นิตา ตัง้ ศรีวงศ์

รายชื่อ

บจก. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

บริษัทฯ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D
-

D
-

D
-

D
-

-

D
-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัทฯ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์

บจก.โรงพยาบาลปากนา้ โพ

บจก. พิษณุเวช

บจก. สหแพทย์พจิ ิตร

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -อุทัย

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ลาพูน

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี

บจก. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค

บจก. วี บริลเลีย่ นกรุ ๊ป โฮลดิง้

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์

บจก. วี เรสซิเดนท์

บจก. บ้านฉาง บิสสิเนส ดิสทริคท์

บจก. วีเอ็มอีเอ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

นางพิมพ์ญดา บุญเต็ม

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายโชติ นิสงู
นางสาวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม

E

E
-

-

-

-

-

-

D
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายชื่อ

นายกิตติชยั อุรุวรรณกุล
นายฐิ สริน ตรรกเมธา
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D
D

-

-

-

-

-

-

-

-

นายธานี มณีนตุ ร์

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

นางสาวดรรชนี พันตะพรหม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

ตำแหน่ง :

HC – ประธำนกิตติมศักดิ์
MD – กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
Cs – เลขำนุกำรบริษัท
E – ผูบ้ ริหำร

C – ประธำนคณะกรรมกำร
D – กรรมกำร
Id - กรรมกำรอิสระ

Ca - ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Ad – กรรมกำรตรวจสอบ
Cr – ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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Ce – ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
Ed – กรรมกำรบริหำร
Rd – กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท อีซิ แอคเคาท์ตงิ้
จากัด เพือ่ ทาหน้ าที่ผตู้ รวจสอบภายใน
โดยมี รายละเอียดผูต้ รวจสอบดังต่อไปนี้
น.ส.กานติมา คงสมยุติ
ผูต้ รวจสอบภายใน

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

40

- ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร
มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA)

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุ รกิจ

2554 - ปั จจุบนั ผูต้ รวจสอบภายใน บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

อบรมหลักสูตร
- หลักสูตรโครงการอบรมเพือ่ รับวุฒิบตั รด้าน
การตรวจสอบภายใน รุน่ ที่ 7 ของสภาวิ ชาชีพ
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร
รุน่ ที่ 9 ของสภาวิ ชาชีพบัญชี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

- Risk Based Audit ของสมาคม
ผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Certified Tax Accountant
Program (นักตรวจสอบภาษี ขนั้ สูง)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จากัด

2556 – ปั จจุบนั กรรมการ

รุน่ ที่ 2 ของโรงเรียนภาษี
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพือ่
เตรียมตัวเป็ นผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต
Pre-CIA รุน่ ที่ 24
- การตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ
- การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้
กรอบการควบคุมภายในที่เป็ นสากล รุน่ ที่ 1/60
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลบัญชี
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ทาบัญชี

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

45

- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

CTO Course ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร
สาหรับผูน้ ารุน่ ใหม่ รุน่ ที่ 3
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- อบรมหลักสูตร Orientation Course - CFO
focus on financial reporting รุน่ ที่ 6
- อบรมหลักสูตร หลักสูตร Chief Transformation Officer
: CTO Course รุน่ ที่ 1 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
บริษัท (%)
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี
2556 – ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารงาน
บัญชีสว่ นกลาง
กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ส.ค. 2563 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)
กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ
(ผูถ้ ือหุน้ 0.0003%)
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ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท วีเอ็มอีเอ จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด)
บริษัท วิวฏั ฏะคลินิก จากัด
บริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จากัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด)
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด)
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลบัญชี
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร

2560 – ปัจจุบนั

โดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ทาบัญชี

ตาแหน่ง
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด)
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

ไม่มีข้อมูล

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 150

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 6 : อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
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