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ปณิธานขององค์กร

“องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้
เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม”

วิสัยทัศน์

พริ้นซิเพิล แคปิตอล จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการขยายกิจการในธุรกิจด้านสุขภาพ และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในการนำ�เทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการ
และการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงจะใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ
ถือครองอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

พันธกิจ

• จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยสร้างโรงพยาบาล
ในพื้นที่ขาดแคลนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
• จะให้บริการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลและบริการส่วนงานสนับสนุนอย่างมืออาชีพ
ต่อทั้งโรงพยาบาลในเครือและโรงพยาบาลพันธมิตรที่ได้รับโอกาสเข้าไปบริหารงานให้
• จะมุ่งมั่นในการบริหารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ทั้งผลประกอบการด้านการเงิน คุณภาพการให้บริการ
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
• จะเสริมความแข็งแกร่งของเครือโรงพยาบาลด้วยการสร้างพันธมิตร และ/หรือ การเข้าซื้อกิจการเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น
• จะแสวงหาโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยเป็นได้ทั้ง
การใช้อสังหาริมทรัพย์เดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่
ที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ของโครงการ
• จะทุ่มเทในการพัฒนาบุคลากรในเครืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและทักษะ
ใหม่ๆ ให้รองรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วขององค์กร และสร้างเสริมบุคลากรให้มีจิตใจของผู้ให้
เพื่อให้เขาส่งต่อบริการด้วยหัวใจแก่ชุมชนและสังคม
• มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่มีอยู่
เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่เข้าพักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
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จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้
เกิดวิกฤตต่อการสาธารณสุขรวมถึงเศรษฐกิจทัว่ โลก ดังนัน้ เพือ่
การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เราทุกคนจ�ำเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด�ำเนินชีวิต โดยหวังว่าภายหลังมีวัคซีน
ต้านไวรัสแล้วนัน้ วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
จะสิน้ สุดลงโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ทีม่ ตี อ่ สังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการ
ดูแลสุขภาพนั้นจะคงอยู่ไปอีกยาวนาน
ในช่วงระยะเวลาวิกฤตินี้ บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด
(มหาชน) ของเราได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ในหลายด้าน ซึง่ ทีมแพทย์ ผูบ้ ริหาร ตลอดจนพนักงาน
ทัง้ หมดของเราได้ทำ� งานด้วยความทุม่ เทและเสียสละ เพือ่ ให้การ
ด�ำเนินการธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งลูกค้าของเรายัง
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพยายามจะสกัดกั้นการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผมจึงอยากขอแสดงความขอบคุณทุก
คนจากใจอย่างสุดซึง้ ส�ำหรับความทุม่ เทในการท�ำงานด้วยความ
วิริยะอุตสาหะในครั้งนี้
ในขณะทีก่ ำ� ลังเผชิญกับวิกฤตการณ์นี้ บริษทั เรายังมองเห็น
ถึงโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการลูกค้า เพื่อมุ่งเป็นบริษัทดี
กว่าและแข็งแรงกว่าเดิมในภายหลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19
ทางทีมผู้บริหารได้ท�ำงานอย่างเต็มที่เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางการเงิน
ซึ่งเรายังได้มองหาโอกาสความเป็นไปได้ในการให้บริการแก่
ชุมชนให้ดีขึ้น ผ่านการจัดท�ำนวัตกรรมการให้บริการขึ้น เพื่อที่
จะสามารถช่วยเหลือชุมชนไปพร้อมกันกับการสร้างรายได้ให้แก่
บริษัทได้อีกทางหนึ่ง
2

นอกจากนี้ บริษทั เรายังเห็นถึงความเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญ
ในตลาดธุรกิจการดูแลสุขภาพ เช่นนี้ เราจึงเริม่ มีการให้บริการรูป
แบบใหม่ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การเปิดคลินิกระดับปฐมภูมิ ด้วย
การขยายการให้บริการตามธุรกิจโรงพยาบาลเดิม โดยเพิม่ การให้
บริการลูกค้าอย่างใกล้ชดิ ทีบ่ า้ นอีกทางหนึง่ ผ่านการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ในการช่วยเชือ่ มปฏิสมั พันธ์ระหว่างโรงพยาบาล คลินกิ และ
ลูกค้า
เราตระหนั ก ดี ว ่ า การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ดู แ ลสุ ข ภาพรวมถึ ง
สภาพการณ์การบริหารธุรกิจนั้นจะไม่เหมือนเดิมภายหลังจาก
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เราจึงได้ท�ำการ
ฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานของเราอย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะในการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
ในส่วนของการซื้อกิจการและการสร้างโรงพยาบาลใหม่นั้น
บริษัทเรายังคงด�ำเนินการต่อจากปีที่แล้ว โดยเราจะด�ำเนินการ
พัฒนากลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการปรับการให้ความ
ส�ำคัญจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไปสู่ธุรกิจการดูแลสุขภาพ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
พวกเราขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและ
เป็นก�ำลังใจให้เราตลอดมา เราหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าในปีนจี้ ะเป็นปี
ที่ดีกว่าและดียิ่งขึ้นต่อไป

(นายจอห์น ลี โกะชุน)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

สารจาก
กรรมการผู้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ตลอดปีพุทธศักราช 2563 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล
จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยังคงด�ำเนินธุรกิจตามแผนงาน
ทีว่ างไว้ ทัง้ การด�ำเนินธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพใหม่ การขยายเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งทางด้านธุรกิจรวมทั้งการดูแลสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันกับการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส การขยาย
ขอบเขตของงาน Shared Services ให้ครอบคลุมงานในส่วนอืน่ ๆ
มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานจากส่วนกลาง
ไปจนถึงการพัฒนาหาพันธมิตรใหม่ๆมาเสริมความแข็งแกร่ง
ของระบบนิเวศธุรกิจ(Ecosystem) ภายใต้ภาวะวิกฤตการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ส�ำหรับการขยายเครือข่ายการดูแลด้านสาธารณสุขด้วย
เป้าหมาย 20 โรงพยาบาลภายในปี 2566 ในปีทผี่ า่ นมา ได้ขยาย
โรงพยาบาลเพิ่มจ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
จังหวัดชุมพร โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี โรงพยาบาล
พริ้นซ์ ล�ำพูน ท�ำให้มีโรงพยาบาลในเครือที่เปิดให้บริการแล้ว
รวมทั้งหมด 10 แห่ง ใน 9 จังหวัด ณ สิ้นปี 2563 นอกจากนี้
ยังมีการด�ำเนินการในด้านการแพทย์ระดับปฐมภูมิ ผ่านบริษัท
ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จ�ำกัด ซึ่งเริ่มให้บริการน�ำร่อง 10 คลินิกเพื่อให้
บริการประชาชนที่มีสิทธิ์บัตรทองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยตั้งเป้า จะขยายรวมเป็น 100 แห่ง ในปี 2565

ทัง้ นี้ ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเปิด
ให้บริการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ร่วมกับบริษัท ศรีสะเกษ
เมดิเทค จ�ำกัด โดยมีก�ำหนดเปิดในเดือนเมษายน 2564 อีกทั้ง
ยังมีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการเจรจาและศึกษาความเป็นไปได้ใน
3 จังหวัด 3 ภูมิภาค เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดรองทั้งหลาย
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการความร่วมมือด้าน
การแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงกับบ�ำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก
จัดตั้งศูนย์กระดูกสันหลัง และศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพก ใน
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ศูนย์รกั ษาโรคมะเร็งแบบองค์รวม
ในโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาล
พริ้นซ์ อุบลราชธานี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการในปี 2564 นี้
และยังด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์ดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ โดย
เป็นความร่วมมือกับ บริษัท นิฮอน เคเอ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
จากญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งจะเริ่ม
เปิดให้ด�ำเนินการในปี 2564 นี้เช่นกัน
ส�ำหรับปี 2563 เป็นปีทตี่ อ้ งเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่าง
มาก ทัง้ จากสภาพการหดตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม และวิกฤต
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงพยาบาล การมีวิกฤตนี้ท�ำให้
โรงพยาบาลในเครือได้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพและทบทวน
กระบวนการเพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการให้ได้ดี
ที่สุด และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวงการสาธารณสุขไทย
ในการช่วยดูแลผู้คนในสังคมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อกลับไป
เป็นก�ำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติและฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ และ
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การด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมไปในทิศทางเดียวกันนี้
ยังคงจะต้องยึดมั่นในปณิธานของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ให้เป็นผู้ให้ ภายใต้ข้อจ�ำกัดของวิกฤตการณ์ที่ท�ำให้ไม่สามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ บ่มเพาะวัฒนธรรมได้ตามปกติ แต่บริษทั ฯ ก็
ยังพยายามเดินหน้าอย่างสุดความสามารถในการน�ำพาพนักงาน
ในภาพรวมให้เดินต่อไปพร้อมกับองค์กรได้โดยไม่ต้องทิ้งผู้ที่มี
ปณิธานสอดคล้องกับบริษัทฯไว้เบื้องหลัง และได้จัดให้มีการ
เยียวยาพนักงานในรูปแบบต่างๆ เป็นต้นว่า coach online รับฟัง
ปัญหา จัดตู้ปันอิ่ม โครงการ happy meal เลี้ยงอาหารลดภาระ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน เพื่อเป็นการขอบคุณที่พนักงานร่วมต่อสู้กับ
อุปสรรคต่างๆและปรับตัวไปพร้อมกับองค์กร
ขณะเดี ย วกั น ยั ง ขั บ เคลื่ อ นการปรั บ โครงสร้ า งองค์ กร
โดยมีการดึงบุคคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีปญั ญา
ประดิษฐ์ เทคโนโลยีการตลาด จากบริษัท เมดคิวรี จ�ำกัด
อีกทั้งบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ในภาคส่วน
ต่างๆ รวมถึงผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล
เข้ามาเพิ่ม โดยมีจ�ำนวนพนักงานรวมทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ทกุ ระดับ 2,409 คน เพิม่ จากปีกอ่ นหน้าทีม่ จี ำ� นวน
1,941 คน เพื่อผลักดันเป้าหมายในการขยายกิจการให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของบริษทั ฯ ในการขยายโรงพยาบาลเข้าสูพ่ นื้ ที่
ในจังหวัดเมืองรอง เพื่อให้ประชาชนในท้องที่เหล่านั้นสามารถ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของโรงพยาบาลในปีที่ผ่านมา มี
การเน้นระบบงานเชิงคุณภาพมากขึน้ โดยทางบริษทั พริน้ ซิเพิล
เฮลท์แคร์ผ่านการรับรองมาตรฐาน 9001:2015 ขณะเดียวกัน
โรงพยาบาลในเครืออีก 3 แห่ง อันได้แก่ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
จังหวัดชุมพร ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 3 จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขณะ

ที่ โ รงพยาบาลพิ ษณุ เ วช อุ ต รดิ ต ถ์ และโรงพยาบาลพริ้ น ซ์
สุ ว รรณภู มิ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน HA ขั้ น ที่ 2 จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังได้
รับการรับรองมาตรฐาน HIMSS Analytics EMRAM Stage 6
และก�ำลังวางแผนเข้ารับการรับรองมาตรฐานในขั้น 7 ซึ่งถือว่า
เป็นขั้นสูงสุด หลังจากเปิดด�ำเนินการโรงพยาบาลได้เพียงปี
เศษเท่านั้น เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นที่จะน�ำเทคโนโลยีมา
ช่วยยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลและการให้บริการของ
โรงพยาบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้อย่างแท้จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการลงทุนของ International
Finance Corporation (IFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศในเครือของธนาคารโลก (World Bank) ที่เข้ามาลงทุน
ในบริษัทฯ ตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) ท�ำให้เห็นชัดเจนว่าเทคโนโลยีนั้น มีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินชีวติ และธุรกิจ การเพิม่ ศักยภาพของการให้บริการ
จึงไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะการบริการทางการแพทย์ภายในสถาน
พยาบาลเท่านั้น แต่น�ำไปสู่ Digital Health หรือการให้บริการ
สุขภาพทางดิจิตอล ท�ำให้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ วางแผน
ผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็น HealthTech อย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อรองรับการอยู่ร่วมกันกับโรคระบาดแบบ New Normal และ
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับบริษทั ฯ ในทุกภาคส่วน ทีย่ งั คงเชือ่ มัน่ ในทิศทางของ บริษทั ฯ
ภายใต้การบริหารของคณะผู้บริหาร และหวังว่าบริษทั ฯ จะยังได้
รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากพวกท่าน ในการทีจ่ ะท�ำให้
องค์กรแห่งนีเ้ ป็นองค์กรที่ได้สร้างความเป็นอยูท่ ดี่ ีให้กบั บุคลากร
ได้สร้างประโยชน์ให้กบั ผูค้ นในชุมชน และได้สร้างมูลค่าตอบแทน
ให้กบั พันธมิตรในระบบนิเวศทางธุรกิจและผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านต่อไป

ดร.สาธิต วิทยากร

ประธานคณะกรรมการบริหาร
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

สารจาก
กรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปรับการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของการท�ำธุรกิจของบริษทั ฯ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผูต้ รวจสอบภายใน
จัดขึน้ รวม 4 ครัง้ ในปี 2563 และมีการประเมินผลการปฏิตงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี ในการประชุมกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านได้พจิ ารณาประเด็นปัญหา แลกเปลีย่ นความคิดเห็น รับฟังค�ำชีแ้ จง สอบถามข้อมูล ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2563 โดยสอบถามประเด็นปัญหา รับฟังค�ำ
ชี้แจง และสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญ รวมทั้งรายการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่มีสาระส�ำคัญ รวมถึง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทัง้ นี้ ได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเพือ่ ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงสาระส�ำคัญต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ และเป็นไป
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแนะให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญซึ่งใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ได้แก่
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563
• เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
เรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 เรื่องการช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
• การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
• การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

เรื่องสัญญาเช่า
เรื่องภาษีเงินได้
เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ
การลดขนาดโครงการหรือการจ่ายช�ำระผลประโยชน์)
• การปรับปรุงมาตรฐ232านการบัญชีฉบับที่ 23
เรื่องต้นทุนการกู้ยืม
• การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
(ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
• การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ
• การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่องการร่วมการงาน
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีม่ ผี ลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2564
• การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ
• การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
เครื่องมือทางการเงิน
• การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
2. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการประเมินระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประเมินและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบงานต่างๆ ที่ส�ำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล และหากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
จุดทีส่ ามารถปรับปรุงหรือเพิม่ เติมระบบการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากขึน้ ก็ได้ให้คำ� แนะน�ำกับฝ่ายจัดการ
ของบริษัทฯ ซึ่งได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการ รวมถึงได้พิจารณาว่าการด�ำเนินการด้านตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ
ได้ด�ำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นกลาง และได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี โดยเน้นให้
มีการท�ำแผนการตรวจสอบภายในทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับการประเมินระบบควบคุมภายใน การประเมินและ
วิเคราะห์ความเสีย่ งของกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประเมินในด้านการบริหารความเสีย่ งขององค์กร ซึง่ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจ
สอบให้ผตู้ รวจสอบภายในให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำแนวทางการปฏิบตั งิ านของโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐานของฝ่ายจัดการรวมถึง
การน�ำไปปฎิบัติของแต่ละโรงพยาบาล การสร้างให้ระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน สร้างบรรทัดฐานของระบบการควบคุมภายในขององค์กร ให้เป็นแบบอย่างน�ำไปใช้ปฏิบัติ และสร้างขั้น
ตอนในการตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบของบริษทั ฯ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส
อีกทัง้ ได้เสนอแนะผูบ้ ริหารว่าจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้เติบโตอย่างรวดเร็วควรมีการจัดท�ำแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan) ที่ส�ำคัญในปีถัดไป
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

3. พิจารณาและสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการได้มาและจ�ำหน่ายไปและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาหรือสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
มีความเหมาะสมในการท�ำรายการและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2563 ไม่มีรายการระหว่างบุคคล
อื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ มีเพียงรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�ำปี 2563 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
และเป็นรายการปกติของธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
4. พิจารณารายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการด�ำเนินการตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ในปี 2563 มีพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ทีจ่ ะกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานข้อมูลคนไข้ที่มาใช้บริการ ทางบริษัทฯ ก็ได้มีการเตรียมการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ด�ำเนินการได้เป็นไปตามกฎหมาย
5. พิจารณาการด�ำเนินการด้านการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นแผนงานการบริหาร
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงให้เน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงให้ผู้เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธุรกิจ
ซึง่ ในช่วงทีผ่ า่ นมาทางบริษทั ฯ ได้เน้นการขยายงานโรงพยาบาล ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่ งของโรงพยาบาล
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดหรือจ�ำกัดความเสี่ยงในด้านต่างๆ
6. พิจารณาและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการ
ปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด มีความเห็นว่าเป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญ
ในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด จึงน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอ
ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 แต่งตั้งให้ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470
หรือ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
4599 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผูท้ ำ� การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิ
งานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์
ส เอบีเอเอส จ�ำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างอิสระ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมีประสิทธิผล ตลอดจนมีระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

(นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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จุดเด่น
ทางการเงิน
ข้อมูลส�ำคัญทางการเงินประจ�ำปี 2561-2563
สรุปข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

2561

2562

2563

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้รวม
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ

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

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

15,415.11
6,090.19
9,324.92
2,290.33
360.38
2,650.71
318.53
(537.49)

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ หน่วย

2561

2562

2563

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร				
อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น
ร้อยละ
26.53
22.25
12.02
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ
ร้อยละ
(6.21)
(5.75)
(18.55)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ร้อยละ
(2.12)
(2.15)
(5.98)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้อยละ
(1.11)
(1.29)
(3.58)
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
0.31
0.68
0.35
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
0.25
0.60
0.30
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า
เท่า
21.46
17.76
12.44
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า
เท่า
12.83
16.60
15.45
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
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เท่า
0.68
0.56
0.73
เท่า
1.90
2.61
0.42
บาท
(0.054)
(0.056)
(0.148)
บาท
2.49
2.54
2.40
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ฐานะการเงินปี 2561-2563
(ล้านบาท)

16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

2561

สินทรัพย์รวม

2562

หนี้สินรวม

2563

ส่วนของเจ้าของ

รายได้จากธุรกิจหลัก (ล้านบาท)
3,000

40.00%
30.00%

2,000

20.00%
1,000

0

10.00%

2561

2562

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

2563

0.00%

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ก�ำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
1,000
800

40.00%

30%

30.00%

22%

600

12%

400

10.00%

200
0

20.00%

2561

ก�ำไรขั้นต้น

2562

2563

0.00%

อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น
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สัดส่วนรายได้ปี 2561
22%

5
โรงพยาบาล

78%

สัดส่วนรายได้ปี 2562
20%

8

โรงพยาบาล
80%

สัดส่วนรายได้ปี 2563
14%
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โรงพยาบาล

86%

ธุรกิจโรงพยาบาล

ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ก�ำไรสุทธิ

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
0.80

10.00%

0.70
0.00%

0.60

0.56

0.50
-10.00%

-6%

-6%

0.73

0.68

0.40
0.30

-20.00%
-30.00%

-19%
2561

ก�ำไรสุทธิ
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2562

อัตราก�ำไรสุทธิ

2563
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ลักษณะและ
นโยบายการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน จากการที่ บริษัทฯ มองเห็น
โอกาสและการเติบโตอีกมากในธุรกิจบริการทางการแพทย์ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ�ำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมีเครือข่ายโรงพยาบาล 4 โรง ใน 3 จังหวัด
ทางภาคกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (เดิมชื่อโรงพยาบาลสหเวช) ในจังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�ำ้ โพ 1
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ 2 (เดิมชือ่ โรงพยาบาลปากน�ำ้ โพ และโรงพยาบาลปากน�้ำโพ 2) ในจังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาล
พิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ชั้นน�ำแก่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางในประเทศไทยโดยการขยาย
เครือข่ายโรงพยาบาลให้ครอบคลุมและเพิม่ ศักยภาพในการแสวงหารายได้ดว้ ยการลงทุนสร้างโรงพยาบาลเองซือ้ กิจการโรงพยาบาล
และรับจ้างบริหารกิจการโรงพยาบาล และน�ำระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information Systems)
มาใช้ในการบริหารต้นทุนของธุรกิจโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ลงทุนซือ้ กิจการโรงพยาบาลเพิม่ อีก 1 แห่งคือ โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชือ่ โรงพยาบาลปิยะมินทร์)
เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ ช่วยขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่ บริษทั ฯ ให้ครอบคลุม
มากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากเดิมที่โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดเป็น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
จากการซื้อกิจการดังกล่าวส่งผลให้รายได้จากธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ ได้ยื่น
ขอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไปยังกลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2562 บริษทั ฯ เข้าซือ้ และรับโอนกิจการของโรงพยาบาลศิรเิ วช ล�ำพูน ในจังหวัดล�ำพูน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ
ยังได้ลงทุนสร้างโรงพยาบาลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม
2562 และซื้อโรงพยาบาลที่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นหนี้ NPA จากสถาบันการเงินและน�ำมาปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
ซึ่งเปิดให้บริการแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการให้บริการโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือจึงได้จัดตั้งบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จ�ำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค
จ�ำกัด เพื่อสร้างโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 60 เตียง อีกทั้งมีการขยายธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไปยังภาคใต้ โดย
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ “บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จ�ำกัด” เพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดชุมพร
โดยเข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาล รวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน และใบอนุญาตต่างๆ ที่จ�ำเป็นทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาล
วิรัชศิลป์ จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ในจังหวัดชุมพร บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
นอกจากนี้ในเดือนกันยายน 2563 บริษัทฯได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี และ
เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ส่งผลให้บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 11 โรงพยาบาล ใน 10
จังหวัด
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บริษัทฯ เสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือของโรงพยาบาลโดยการจับมือกับพันธมิตรชั้นน�ำอย่าง บ�ำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก
เปิดศูนย์ ให้บริการทางการแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้อ ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดย
ชูความเป็นเลิศในมาตรฐานการรักษาโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาให้กับ
กลุ่มคนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งมีแผนขยายความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือข่ายในอนาคต ในปี 2563
บริษทั ฯ ร่วมกับกลุม่ โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ จัดตัง้ ศูนย์รกั ษามะเร็งแบบองค์รวม ในภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่างที่โรงพยาบาล
พริน้ ซ์ อุบลราชธานีและโรงพยาบาลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้รปู แบบ บ�ำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรก์ โดยจะเปิดให้บริการ
ภายในไตรมาส 1/2564 โดยทั้งสองศูนย์จะท�ำหน้าที่เป็น Cancer Center Hub ส�ำหรับศูนย์รักษามะเร็งกลางส�ำหรับโรงพยาบาล
พริ้นซ์แห่งอื่นๆ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จ�ำกัด โดยเป็น
การร่วมทุนระหว่างบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัดกับ Nihon Keiei Group จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการดูแล
ผูส้ งู อายุทมี่ ปี ระสบการณ์มากกว่า 50 ปี บริษทั ร่วมทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ในการด�ำเนินธุรกิจด้านการดูแลผูส้ งู อายุในประเทศไทย
โดยจะเน้นการดูแลในรูปแบบการฟื้นฟู และดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มาก
ทีส่ ดุ (ADL or Activities of Daily Living)และสามารถกลับไปใช้ชวี ติ กับครอบครัวได้ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ Healthcare 4.0
ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยคาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการแห่งแรกภายใน
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ภายในปี 2564
ส�ำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของโรงแรมและ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และอาคารส�ำนักงานให้เช่าแบบครบวงจร อย่างไรก็ดีบริษัทฯ หยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายโดยจะไม่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบัน ในปี 2563 บริษัทฯ ปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุนโยบาย
ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ในการมุง่ ขยายธุรกิจด้านโรงพยาบาลเป็นหลัก โดยการโอนกิจการบางส่วน ซึง่ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม
และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ภายใต้ช่ือ “แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ” รวมทั้งทรัพย์สินและ
หนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตลอดจนสัญญา ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและบุคลากรซึ่งด�ำเนินงานภายใต้บริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อยคือ
บริษัท วีเอ็มอีเอ จ�ำกัด (VMEA) โดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของ VMEA และได้ทำ� การขายหุน้ ของบริษทั ย่อยทีถ่ อื ครองทีด่ นิ เปล่าในต่างจังหวัด (เชียงใหม่ อุดรธานี อ่างทอง และสระบุร)ี คืนให้แก่
คุณสาธิตา วิทยากร ตามข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในการขายหุ้นบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด

โครงสร้างรายได้
ประเภทรายได้

ด�ำเนินการโดย

ธุรกิจโรงพยาบาล

PSV, PPCH, PSUV,
PLPN, PUTH, PUTD,
PPNP, PCPN
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า VMEA, VI, VR
รายได้รวม
หมายเหตุ :

PSV
PPCH
PLPN
PUTH
PUTD
PPNP

-

2563

2562

2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2,290.3

86.4

2,296.2

80.0

2,084.6

78.4

360.4
2,650.7

13.6
100.00

575.3
2,871.5

20.0
100.00

574.2
2,658.8

21.6
100.0

โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยาบาลศิริเวช ลําพูน
โรงพยาบาลพริ้นซ อุทัยธานี
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ
โรงพยาบาลพริ้นซ ปากนํ้าโพ 1 และ
โรงพยาบาลพริ้นซ ปากนํ้าโพ 2

PSUV
PCPN
PUBN
VI
VR
VMEA

-

โรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลวิรัชศิลป
โรงพยาบาลพริ้นซ อุบลราชธานี
บจก.วี อินเทลลิเจนซ
บจก.วี เรสซิเดนซ
บจก.วีเอ็มอีเอ
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มตามประเภทธุรกิจแต่ละประเภท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
• โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการมาแล้ว
เป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสถานพยาบาลขั้นทุติยภูมิ ด�ำเนินงานโดยบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการ
รักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้น 2
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีการจัดตั้งคลินิกโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้
- คลินิกอายุรกรรม
- คลินิกศัลยกรรม
- คลินิกสูตินารีเวช
- ศุนย์กระดูกและข้อ
- คลินิกกุมารเวช
- แผนกผู้ป่วยวิกฤต
- ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
- คลินิกโสต ศอ นาสิก
- คลินิกจักษุ
- คลินิกหัวใจ
- ศูนย์ความงามพรีมา เอสเธติคา
- คูนย์แพทย์แผนจีน
- ศูนย์ตรวจสุขภาพและชีวอนามัย
- คลินิกจิตเวช
- คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการร่วมกับ “บ�ำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” เปิด “ศูนย์ ให้บริการทางการแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและ
ข้อ Spine & Joint” ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โดยเสนอบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้ชำ� นาญ
การจากโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ ทั้งนี้รูปแบบการรักษาของศูนย์ฯ Spine & Joint มีหลากหลายวิธีตามระดับอาการของผู้ป่วย
โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา
• โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด
บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดผ่านบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด (PRINH) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โรงพยาบาลพิษณุเวช
เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานพยาบาลขั้นตติยภูมิ ด�ำเนินงานโดยบริษัท
พิษณุเวช จ�ำกัด เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI
(Joint Commission International) Laboratory Accreditation (LA) และ ISO 15189 โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้
- คลินิกอายุรกรรม
- คลินิกกุมารเวช
- คลินิกสูตินรีเวช
- คลินิกศัลยกรรม
- ศูนย์ตรวจสุขภาพ
- คลินิกจิตเวช
- คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- คลินิกจักษุ
- ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
- คลินิกโสต ศอ นาสิก
- ศูนย์ไตเทียม
- ศูนย์วัคซีน
- ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
- คลินิกพัฒนาการเด็ก
- ศูนย์รังสีวินิจฉัย
- ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบ�ำบัด
- คลินิกทันตกรรม
- ศูนย์หัวใจ
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		2. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
ด�ำเนินงานโดยบริษัท สหแพทย์พิจิตร จ�ำกัด เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 เป็นโรงพยาบาลขนาด
90 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลขั้น 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยมีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้
- คลินิกศัลยกรรมกระดูก
- คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
- คลินิกสูตินรีเวช
- คลินิกโรคหัวใจ
- คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
- คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด
- คลินิกอายุรกรรม
- คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
- คลินิกศัลยกรรมประสาท
- คลินิกอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
- คลินิกรักษา ฟื้นฟู อาการปวด
- คลินิกกุมารเวช
- คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม - คลินิกทางเดินปัสสาวะ
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		3. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ 2
โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ด�ำเนินงานโดยบริษัท โรงพยาบาลปากน�้ำโพ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท เท็น เอ็ม.ดี.นครสวรรค์ จ�ำกัด) โดยแต่ละแห่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้
รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นสถานพยาบาลขั้นทุติยภูมิ ให้บริการรักษา
พยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันน�ำไปสู่ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ทมี่ งุ่ เน้นต่อการรักษาคนป่วยเป็นหลัก อีกทัง้ ทีมงานมืออาชีพในสหสาขาวิชาทีส่ ามารถดูแลผูป้ ว่ ยเฉพาะโรคได้
เป็นอย่างดี รางวัลแห่งความภาคภูมิใจคือการได้รบั การรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขัน้ ที่ 7 (HIMSS Analytics
stage 7) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้น 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้
- ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
- ศูนย์สุขภาพเด็ก
- แผนกทันตกรรม
- แผนกรังสีวินิจฉัย
- คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ - คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
- หอผู้ป่วยวิกฤต
- คลินิกโรคติดเชื้อ
- แผนกอายุรกรรม
- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
- คลินิกโรคสมองและระบบประสาท
- คลินิกกระดูกและข้อ
- แผนกกายภาพบ�ำบัด
- แผนกศัลยกรรม
- แผนกโรคทางเดินปัสสาวะ
- ศูนย์สุขภาพสตรี
- ศูนย์ตรวจสุขภาพ
- แผนกหู คอ จมูก
- คลินิกตา
- คลินิกเบาหวานไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ
- คลินิกโรคไต
- แผนกแพทย์แผนจีน
		4. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ด�ำเนินงานโดย บริษทั โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ�ำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชน
แห่งเดียวของจังหวัด เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิจ�ำนวน 57 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2562 มีห้องพักผู้ป่วยที่สามารถรองรับบริการด้วยห้องพิเศษ
จ�ำนวน 50 ห้อง ห้องพิเศษเดี่ยว ICU พร้อมอุปกรณ์และเครื่องช่วยหายใจจ�ำนวน 7 ห้อง ห้องผ่าตัดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ
เครือ่ งตรวจสมรรถภาพหัวใจ เครือ่ งตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู พร้อมบริการศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั เิ หตุโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน พร้อมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย แพร่ น่าน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว และพร้อม
รับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือเพื่อเสริมการบริการงานให้เป็นเครือข่าย โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดังต่อไปนี้
- คลินิกอายุรกรรม
- คลินิกศัลยกรรม
- คลินิกสูตินรีเวช
- คลินิกกุมารเวช
- ศูนย์รังสีวินิจฉัย
- ศูนย์ตรวจสุขภาพ
- คลินิกหู คอ จมูก
- ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
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5. โรงพยาบาลศิริเวช ล�ำพูน
เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดล�ำพูน เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 23 ปี เป็นสถานพยาบาล
ขัน้ ทุตยิ ภูมิ ด�ำเนินงานโดยบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน จ�ำกัด เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ ผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอกตลอด
24 ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้น 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้
- คลินิกสูตินรีเวช
- คลินิกศัลยกรรม
- คลินิกอายุกรรม
- ศูนย์ตรวจสุขภาพ
- ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- คลินิกทันตกรรม
- คลินิกจักษุ
- คลินิกกุมารเวช
- คลินิก หู คอ จมูก
6. โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นสถาน
พยาบาลขัน้ ทุตยิ ภูมิ ตัง้ อยูบ่ นถนนสายอุทยั ธานี - พหลโยธิน จังหวัดอุทยั ธานี ด�ำเนินงานโดย บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั ธานี
จ�ำกัด ให้บริการตรวจรักษาโรคต่าง ๆ รวมทัง้ บริการตรวจสุขภาพ โดยมุง่ เน้นศักยภาพการดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤตด้วยศูนย์อบุ ตั เิ หตุ
และฉุกเฉิน ให้บริการด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ที่ทันสมัยและครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถรองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียง เช่น ชัยนาท นครสวรรค์ พร้อมระบบ
ให้คำ� ปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือ เช่น โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�ำ้ โพ จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้
- แผนกอายุรกรรม
- ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
- แผนกโรคกระดูกและข้อ
- แผนกศัลยกรรม
- แผนกกุมารเวช
- แผนกไอซียู
- แผนกสูตินรีเวช
- แผนกแพทย์แผนจีน
- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
- แผนกห้องคลอดและเนอร์สเซอรี่
- แผนกตรวจสุขภาพ
- แผนกกายภาพบ�ำบัด
7. โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เปิดให้บริการมาแล้ว
43 ปี เป็นสถานพยายาลขั้นทุติยภูมิ ด�ำเนินงานโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จ�ำกัด ให้บริการโดยมุ่งเน้นความเป็น
เลิศในการดูแลรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและบุคลากรที่เชี่ยวชาญ บริการรักษา
พยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้น 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้
- คลินิกอายุรกรรม
- คลินิกกุมารเวช
- คลินิกสูตินรีเวช
- คลินิกจิตเวช
- คลินิกทันตกรรม
- คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
- คลินิกศัลยกรรม
- คลินิกหู คอ จมูก
- ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
- คลินิกกระดูกและข้อ
- ศูนย์ตรวจสุขภาพ
- ศูนย์ไตเทียม
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•

ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์
ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ�ำนวนห้องตรวจรักษา
ในขณะทีศ่ กั ยภาพในการให้บริการผูป้ ว่ ยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจ�ำนวนเตียงที่ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์และมีอัตราการใช้บริการดังนี้
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ 1
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ 2
โรงพยาบาลศิริเวช ล�ำพูน
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ 1/
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี 2/
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ 3/
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี 4/
หมายเหตุ :

1/
2/
3/
4/

เปิดด�ำเนินการในเดือนมีนาคม 2562
เปิดด�ำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2562
รับโอนกิจการในเดือนมีนาคม 2563
รับโอนกิจการในเดือนกันยายน 2563

จ�ำนวนเตียง

200
150
90
100
100
59
57
59
100
59

จ�ำนวนคนไข้นอก/วัน
2563
2562

1,405
คน/วัน

คน/วัน

โครงการที่เพิ่งรับโอนกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จ�ำกัด (“PUBN”) เพื่อลงทุนและ
ด�ำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จ�ำกัด
(“รวมแพทย์สรรพสิทธิ์”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์” มีจ�ำนวน
เตียงจดทะเบียน 59 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดย PUBN รับโอนมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของรวมแพทย์สรรพสิทธิ์
อันรวมถึงทรัพย์สิน ใบอนุญาตต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล ที่รวมแพทย์สรรพสิทธิ์มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ
และพนักงานทั้งหมดที่มีความประสงค์จะท�ำงานกับ PUBN ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ได้มาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของรวมแพทย์
สรรพสิทธิ์ในครั้งนี้จะเป็นการขยายเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ใน
ประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างการเติบโตและ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นแสวงหารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต การรับโอนกิจการ
สถานพยาบาลจากรวมแพทย์สรรพสิทธิ์เสร็จสิ้นในวันที่ 1 กันยายน 2563 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้รว่ มลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ บริษทั ศรีสะเกษ เมดิเทค
จ�ำกัด ในบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จ�ำกัด โดยกลุ่ม PRINC ถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัทดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ในนาม “โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
แรกในจังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 59 เตียง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในไตรมาส
2 ปี 2564
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ในเดือนกันยายน 2562 บริษทั ฯ มีการซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมทีจ่ งั หวัดล�ำพูนเพือ่ สร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ในนาม โรงพยาบาล
พริ้นซ์ ล�ำพูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยประกันสังคมและผู้ป่วยทั่วไป ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในไตรมาส 2 ปี 2564
2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
• ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
1. โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ (MEA) เป็นโรงแรมและเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์ ระดับ 4 ดาว จ�ำนวน 187 ห้อง ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มแมริออท (Marriott) เพื่อให้บริการที่พักอาศัยแก่
ลูกค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาท�ำงานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องการเช่าที่พักอาศัยในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ ครบครัน ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มีศักยภาพ ถนนสีลม สาทร และยังมีนโยบายการให้บริการที่มีคุณภาพ
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ

ประเภท
ที่ตั้งโครงการ
ห้องพัก

ห้องอาหาร
ห้องจัดเลี้ยง/สัมมนา
บริการอื่นๆ
เริ่มเปิดด�ำเนินการ

โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ระดับ 4 ดาวจ�ำนวน 1 อาคาร
ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
ประเภท
จ�ำนวน (ห้อง)
1 Bedroom Suite
55
1 Bedroom Executive Suite
50
2 Bedroom Suite
58
3 Bedroom Suite
11
3 Bedroom Executive Suite
10
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ)
Pool Bar
ชื่อห้อง
Board Room
เดือนมีนาคม 2552

2. ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก (SEB) เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ด�ำเนินงานภายใต้บริษัทย่อย คือ
บริษทั วี เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด ภายใต้การบริหารงานของกลุม่ แอสคอท (Ascott) ทีม่ ชี อื่ เสียงและประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรม
และเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ในระดับสากล โครงการนี้ให้บริการที่พักอาศัยแก่ลูกค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
และนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยทีม่ คี วามต้องการเช่าทีพ่ กั อาศัยในระยะยาว โดยค�ำนึงถึงการให้บริการและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพักอาศัย โครงการตั้งอยู่ในท�ำเลย่านธุรกิจบริเวณสุขุมวิท และเอกมัย
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โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก

ประเภท
ที่ตั้งโครงการ
ห้องพัก

ห้องจัดเลี้ยง/สัมมนา
เริ่มเปิดด�ำเนินการ

โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ให้เช่า ระดับ 4 ดาว ภายใต้การบริหารในกลุ่มแอสคอท
รวมทั้ ง หมด 3 อาคาร (อาคาร A, B, C) ประกอบด้ ว ยอาคารโรงแรม 15 ชั้ น
อาคารอพาร์ทเม้นท์ 14 ชั้น และอาคาร อพาร์ทเม้นท์ 19 ชั้น พร้อมด้วยห้องจัดเลี้ยง
ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ประเภท
จ�ำนวน (ห้อง)
1. Studio Executive
26
2. Studio Executive Twin
13
3. 1-Bedroom Classic
13
4. 1-Bedroom Executive
13
5. 1-Bedroom Premier
39
6. 2-Bedroom Executive
13
7. 2-Bedroom Premier
13
8. 1-Bedroom Deluxe
12
9. 2-Bedroom Deluxe
13
10. 3-Bedroom Executive
26
11. 3-Bedroom Deluxe
20
12. 3-Bedroom Premier
10
13. Studio Standard
9
14. Studio Deluxe
42
มีห้องประชุมและห้องฝึกอบรม/สัมมนา 5 ห้อง
ไตรมาส 4 ปี 2559

•

ธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่า
บริษทั ย่อยได้แก่ บริษทั วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ�ำกัด เป็นผูใ้ ห้บริการพืน้ ทีส่ ำ� นักงานให้เช่าในอาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์
แก่ลกู ค้าบริษทั ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทัง้ บริษทั สัญชาติไทยและต่างประเทศ โดยท�ำเลทีต่ งั้ ของโครงการดังกล่าวอยู่ในย่านเอกมัย
ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน
อาคารส�ำนักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่อาคาร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
จ�ำนวนหน่วยพื้นที่เช่า
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

20

ถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
1-3-9 ไร่ (709 ตารางวา)
37,770.61 ตารางเมตร
อาคารส�ำนักงาน 30 ชั้นพร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
อาคารส�ำนักงานเกรด B+ ย่านเอกมัย มีการตกแต่งที่ทันสมัย สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส่วนกลาง ศูนย์อาหาร ห้องประชุมและหรือส�ำนักงานให้เช่าชั่วคราว
ที่ได้มาตรฐานจ�ำนวน 7 ห้อง รวมทั้ง พลาซ่าและร้านค้าต่างๆ
93 ยูนิต หรือประมาณ 16,000 ตารางเมตร
บริษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการพื้นที่อาคารส�ำนักงานในย่านสุขุมวิท
และเอกมัย ระหว่าง 100 - 900 ตารางเมตร ต่อชั้น

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ดิน 1 แปลงในจังหวัดระยองที่ถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดิสทริคท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษทั ย่อยในกลุม่ วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ ทีด่ นิ แปลงดังกล่าวมีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็นโรงพยาบาล ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ

การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -6.5 ต่อปี ปรับตัวดีขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ ไว้เมื่อเดือนตุลาคม ร้อยละ -7.7
ต่อปี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของไทยที่อยู่ในเกณฑ์ดี และมาตรการ
ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และมูลค่าการส่งออก
สินค้าของไทยปรับตัวดีขนึ้ เนือ่ งจากเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ หลักฟืน้ ตัวได้เร็วดีกว่าทีค่ าด หลังจากทีห่ ลายประเทศมีการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2564 กระทรวงการคลังคาดว่า “เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี เนื่องจากสถานการณ์
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีร่ ะบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของไทย การเดินทางระหว่างประเทศ และจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ท�ำให้คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในปี 2564 จะลดลง อย่างไรก็ดี มีสญั ญาณบวกจากการได้รบั วัคซีนของประชากรในประเทศต่าง ๆ ในระยะต่อไป ประกอบ
กับภาครัฐได้ด�ำเนินมาตรการทางการคลังเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อาทิ โครงการ
คนละครึ่ง โครงการเราชนะ และมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประกอบกับคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินจากพระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในส่วน
ทีเ่ หลืออย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะช่วยกระตุน้ การบริโภคและการจ้างงานให้เพิม่ สูงขึน้ โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาค
เอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี และ 3.4 ต่อปี ขณะที่การบริโภคภาครัฐและการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวที่ร้อยละ 6.1 ต่อปีและ
12.1 ต่อปี ส�ำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 6.2 ต่อปีโดยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ทิศทางการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญ กระทรวงการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากความคืบหน้าของวัคซีนและมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในหลายประเทศหนี้
ที่มา : รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 และ 2564 ณ เดือนมกราคม 2564 โดยส�ำนักงานนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ภาพรวมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มกี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
เป็นการให้บริการที่มีความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต รวมทั้งเป็นมาตรฐานที่แสดงถึงการด�ำรงชีวิตที่ดีและสูงขึ้น
ระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย
ภาครัฐได้จัดระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยผ่านระบบหลัก
ประกันสุขภาพของภาครัฐได้แก่
• ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้การดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิในสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอื่นๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มคนที่มีรายได้น้อย รู้จักกันในนามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เน้นการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไปเป็นหลัก หน่วยงาน
ที่ดูแลได้แก่ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ระบบประกันสังคม ให้การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาคเอกชน ครอบคลุมเรื่องการเจ็บป่วยทุพพลภาพ รวมถึงการ
คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ระบบประกันสังคมดูแลโดยส�ำนักงานประกันสังคม
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• ระบบสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมถึงคูส่ มรส บิดามารดา บุตรธิดาทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ หน่วยงานทีด่ แู ลระบบนี้ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวง
การคลัง

ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหนุนความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อน และเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น โดย
สภาพัฒน์คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2564 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วน
20% ของประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มขึ้นสู่ 32% ในปี 2583 โดยทั่วไปสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจะอยู่ที่ประมาณ 60%
ด้านกระทรวงสาธารณสุขประเมินค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุจะเพิม่ ขึน้ เป็น 22.8 หมืน่ ล้านบาท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565
จาก 6.3 หมื่นล้านบาทปี 2553 (2.1% ของ GDP) (จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)
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จ�ำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปีในประเทศไทย

• การขยายตัวของชุมชนเมือง องค์การสหประชาชาติคาดว่าระดับความเป็นเมืองของไทยจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.4 ในปี
2558 เป็นร้อยละ 60.4 ในปี 2568 เมื่อรวมกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ การจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพิ่มโอกาสที่ผู้ประกอบการจะขยายการให้บริการทางการแพทย์ ไป
สู่ต่างจังหวัดเพื่อรองรับผู้ป่วย รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำงานในเมืองไทยมากขึ้น
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สัดส่วนของชนชั้นกลางในบางประเทศของอาเซียน
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การขยายตัวของความเป็นเมืองของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

• การสนับสนุนจากภาครัฐส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ สอดคล้องกับกระแส “ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ”
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนส่งเสริมให้ไทยเป็น “Medical and Wellness Resort
of the World” ภายในปี 2567 ในด้าน (1) Telemedicine for Overseas Thais; ดึงดูดให้คนไทยที่อาศัยในต่างประเทศรับบริการ
สุขภาพและความงามในไทย คาดจะสร้างรายได้ 8 หมื่นบาท/ราย (2) Global Health Insurance Companies; เน้นกลุ่มข้าราชการ
ในเมียนมา ลาว กัมพูชา และตะวันออกกลางมารับการรักษาที่ไทยมากขึ้น (3) Online Health; เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวด้านสุขภาพ
และความงามจากเมียนมา จีน และตะวันออกกลาง โดยท�ำตลาดผ่านระบบ Online marketplace (4) Hotelistic (Hotel + Holistic)
น�ำบริการด้านสุขภาพ เช่น ตรวจสารพิษ ก�ำจัดสารพิษจากร่างกายและตรวจเช็กสุขภาพมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในโรงแรม
(ร่วมกับธุรกิจ Wellness) และ (5) Agent/Media Outreach; การสร้างภาพลักษณ์ให้ไทยเป็น Top of mind destination ด้าน
Medical & Wellness ของโลก แนวโน้มการให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนเร่งท�ำการตลาดเชิงรุก
สู่ธุรกิจศูนย์สุขภาพครบวงจร อาทิ BDMS Wellness Clinic (กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (โรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฏร์ คาดเปิดปี 2563) และ Medical City (กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี) ปัจจัยข้างต้นจะหนุนให้ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของไทยเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว
• การก�ำหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) โดยภาครัฐให้
สิทธิประโยชน์ อาทิ การปรับลดอัตราภาษี เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน ซึ่งรวมถึงการตั้งฐานวิจัย ผลิตยาและนวัตกรรม
ทางการแพทย์ ท�ำให้โรงพยาบาลเอกชน จะมีส่วนได้ประโยชน์จากต้นทุนปัจจัยการผลิตที่จะถูกกว่าการน�ำเข้า เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศ และต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยให้แข็งแกร่งขึ้น ล่าสุด (เดือนเมษายน
2563) รัฐเร่งออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนเพิม่ เติม เพือ่ รองรับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทเี่ พิม่ ขึน้ ภายใต้สถานการณ์
การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์
ถึง 52 โครงการ เพิ่มขึ้น 174%YoY มูลค่าเงินลงทุนรวม 1.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 123%YoY ส�ำหรับในเขต EEC ภาครัฐได้
อนุมตั ิ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ กิจการพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์ พัทยา” เพือ่ เป็นพืน้ ทีล่ งทุนพัฒนา
ศูนย์นวัตกรรมด้านการแพทย์ครบวงจร ซึ่งเริ่มมีนักลงทุนต่างชาติสนใจขอใช้พื้นที่ อาทิ ธนาคาร มิซูโฮ (ญี่ปุ่น) จะสนับสนุนเงินทุน
แก่ลูกค้าที่เข้ามาลงทุนด้านสุขภาพ ส่วนนักลงทุนจีนสนใจสร้างศูนย์ศึกษาแพทย์แผนจีนในอาเซียน และไต้หวันสนใจลงทุนคลินิก
ผูส้ งู วัย อีกทัง้ ยังเห็นชอบให้จดั ตัง้ ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติดา้ นการแพทย์จโี นมิกส์ และสนับสนุนให้ภาคเอกชนในนิคมอุตสาหกรรม
ลงทุนเปิดโรงพยาบาลเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในนิคมฯ ที่ก�ำลังเพิ่มขึ้น

ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
• ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ โดยนอกเหนือจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันขยายการลงทุน
อย่างต่อเนือ่ งแล้ว ยังมีกลุม่ ทุนขนาดใหญ่จากธุรกิจอืน่ ทีป่ รับรูปแบบธุรกิจสูธ่ รุ กิจโรงพยาบาล อาทิ กลุม่ พฤกษา โฮลดิง้ (โรงพยาบาล
วิมุตติ คาดว่าจะเปิดด�ำเนินการในเดือนพฤษภาคม ปี 2564) กลุ่มอาร์เอสยู (RSU International Hospital ปี 2563) กลุ่มอื่นๆ ได้แก่
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) และเครือไทยเจริญ คอร์ปอเรชั่น (TCC Group) ท�ำให้มีจ�ำนวนโรงพยาบาลและจ�ำนวนเตียงผู้ป่วย
เพิ่มขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนต้องแข่งขันสูงขึ้น ทั้งด้านราคา และบริการ รวมทั้งการแย่งชิงบุคลากรทาง
การแพทย์ นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนยังต้องแข่งขันกับกลุม่ คลินกิ นอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลในเครือโรงเรียน
แพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ ในเครือศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี)
ที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งแง่ของชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในระยะปานกลางและระยะยาว
ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแข่งขันจากการรุกเข้าสู่ธุรกิจของทุนอาเซียนที่ได้รับประโยชน์จาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุ้น
โรงพยาบาลในไทยได้ในสัดส่วนถึง 70% โดยเฉพาะนักลงทุนจากแหล่งทุนประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีประสบการณ์ในการเข้า
ซื้อธุรกิจนี้ ในต่างประเทศหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีคู่แข่งจากโรงพยาบาลในต่างประเทศหลายประเทศในเอเชียวางสถานะ
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เป็นศูนย์กลางการแพทย์หรือมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกับไทย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ส่วนประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็น
ลูกค้าหลักของโรงพยาบาลชั้นน�ำในไทย เช่น กาตาร์ เปิด Medical City ขนาดใหญ่ขนาด 559 เตียง มูลค่า 23,000 ล้านบาท
ปลายปี 2560 ส่วนคูเวต เปิด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลค่า 35,000 ล้านบาท และรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต
เปลี่ยนเงื่อนไขประกันสุขภาพเป็นเน้นการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้บริการต่างประเทศ เป็นต้น จากสภาพการแข่งขัน
ข้างต้นจะเป็นแรงกดดันต่อผลการด�ำเนินงาน ทางด้านการเงินของโรงพยาบาลเอกชนให้มีอัตราก�ำไรชะลอลง อย่างไรก็ตาม
โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครือข่ายสาขาอาจมีกำ� ไรลดลง
• การขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ องค์การอนามัยโลก (WHO) ก�ำหนดจ�ำนวนแพทย์และพยาบาลต่อ
ประชากรไว้ที่ 2.8 ต่อ 1,000 ขณะที่ประเทศไทยมีอัตราส่วนอยู่ที่ 0.4 ต่อ 1,000 ซึ่งต�่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ส�ำคัญ เช่น สิงคโปร์
1.92 ต่อ 1,000 และมาเลเซีย 1.2 ต่อ 1,000 การเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนจะท�ำให้เกิดการแย่งตัวแพทย์และบุคลากรทาง
การแพทย์ ซึ่งจะผลักดันให้ต้นทุนของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น
• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ของภาครัฐ
การน�ำยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้า
และบริการ พ.ศ. 2542 ตามประกาศของคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม 2562 ส่งผลกระทบต่อการก�ำหนดค่าบริการและผล
ประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนในระยะต่อไปโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครือข่ายนอกจากนี้ โรงพยาบาล
ขนาดกลางลงมายังมักพึ่งพิงรายได้จากการให้บริการภายใต้โครงการกองทุนประกันสังคม การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพ
ของกองทุนฯ จึงอาจกระทบผลการด�ำเนินงานของธุรกิจได้
ที่มา : แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2563 - 2565 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562 โดยศูนย์วิจัยกรุงศรีฯ

กลยุทธ์ทางการตลาด
1. ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลโดยเพิ่มจ�ำนวนโรงพยาบาลในเครือตามจังหวัดหัวเมืองรอง ด้วยการสร้างโรงพยาบาลขึ้นเอง
ในต่างจังหวัดโดยเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชน เช่น ในจังหวัดอุทัยธานีที่บริษัทลงทุนใน โรงพยาบาล
พริ้นซ์ อุทัยธานี ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ปี 2562 นอกจากการสร้างโรงพยาบาลเองบริษัทฯ มีนโยบายใน
การเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กในต่างจังหวัดทีม่ อี ยูแ่ ล้วโดยการร่วมทุนหรือซือ้ กิจการ โดยพิจารณาโรงพยาบาล
ที่เก่าแก่มีชื่อเสียง เปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี ในปี 2563 บริษัทฯ ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ โดยการร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและการซื้อกิจการโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยาบาล
ในเครือ 11 แห่ง
2. เน้นเจาะกลุม่ ลูกค้าทีม่ รี ายได้ปานกลาง ซึง่ ถือว่าฐานประชากรกลุม่ ใหญ่ของประเทศ ใช้ Focus Strategy ด้วยการก�ำหนด
อัตราค่าบริการถูกกว่ากลุ่มเชนโรงพยาบาลชั้นน�ำ แต่มีบริการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ที่ครบถ้วนและทันสมัย
3. รับจ้างบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนต่างจังหวัดที่เปิดมานานไม่ต�่ำกว่า
10-25 ปีขนึ้ ไป เนือ่ งจากผูก้ อ่ ตัง้ ไม่อยากขายกิจการและไม่อยากหาผูร้ ว่ มทุนรายใหม่ แต่ผลประกอบการขาดทุน โดยบริษทั ฯ จะดูแล
ตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุน พร้อมทั้งรับประกันการเติบโตด้านรายได้และผลก�ำไร
4. ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ โดยให้ความส�ำคัญทั้งด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยี ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย เช่น เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ การจ่ายยาให้ผู้ป่วยด้วยระบบที่ถูกต้องแม่นย�ำ  เครื่องมือ
แพทย์ที่ทันสมัย การดูผลเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล หรือ HIS
(Hospital Information System) เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลในเครือข่ายให้เชื่อมโยงกัน (Network
Hospital Management) สนับสนุนให้มีการแบ่งปันทรัพยากรและการท�ำงานร่วมกัน เช่น บริหารงานจัดซื้อ งานบริหารคลัง
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานยุทธศาสตร์ งานระบบบัญชี ตลอดจนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบใหม่ ซึ่งระบบดังกล่าว
จะช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมของทรัพยากรบุคคลในเครือและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้พัฒนา Mobile Application ชื่อ PRINC Health ซึ่งช่วยให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
เชื่อมต่อกับระบบโรงพยาบาลในเครือพริ้นซ์ ท�ำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเรียกดูประวัติการรักษาของตนเอง และนัดหมาย
เพื่อพบแพทย์ ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงสามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากโรงพยาบาลผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย
จากการที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ทางเครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ ได้ปรับปรุงการให้บริการใน
รูปแบบ New Normal โดยการเปิดตัว “Dr.PRINC” คุณหมอใจดีสู้โควิด-19 ผ่าน 3 บริการทางการแพทย์ ได้แก่
1. Dr.PRINC Telehealth บริการให้ค�ำปรึกษาปัญหาสุขภาพจากแพทย์เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ผ่าน Line@: @Dr.PRINC
โดยสามารถพบแพทย์ออนไลน์ และได้รับค�ำปรึกษา 24 ชั่วโมงแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
2. Dr.PRINC Drive Thru สะดวกสบาย ไม่ตอ้ งลงจากรถ เปิดจุดบริการภายนอกตัวอาคาร ไม่วา่ จะตรวจคัดกรอง COVID-19
หรือเข้ารับบริการฉีดวัคซีนส�ำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป หรือแม้แต่รับยา ก็ไม่ต้องลงจากรถ
3. Dr.PRINC@Home ดูแลถึงบ้าน บริการถึงที่ หมดกังวล แม้ไม่สะดวกเดินทางมาโรงพยาบาล ก็สามารถรับบริการทางการ
แพทย์ ได้ ไม่ว่าจะฉีดวัคซีน เจาะเลือด ท�ำแผล ล้างแผล รวมทั้งให้บริการส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน
การบริการดังกล่าวจะช่วยลดการเดินทางมายังโรงพยาบาลของผู้ป่วย และช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ภาวะการแข่งขัน
โรงพยาบาลของบริษัทในเครือตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและ 6 จังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางได้แก่ จังหวัดพิจิตร
พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์และล�ำพูน และจะขยายไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในจังหวัด อุบลราชธานี
และจังหวัดชุมพรในปี 2563 และศรีสะเกษในปี 2654 ตามล�ำดับ โอกาสการเติบโตของกิจการโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ในจังหวัดดังกล่าวยังมีอยู่มากเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่มาก เมื่อพิจารณาทีมบุคลากรทางการแพทย์ จ�ำนวนเตียงที่ให้
บริการ ตลอดจนชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทในเครือ ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นน�ำในพื้นที่
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ ประสบกับการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยคู่แข่งในแต่ละพื้นที่
ได้แก่
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยาบาลพิษณุเวช

โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค
โรงพยาบาลบางนา 5
โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน�ำ้
โรงพยาบาลส�ำโรงการแพทย์
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ
โรงพยาบาลศรีสุโข
โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

ที่ตั้ง

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
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โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ 1
และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�ำ้ โพ 2
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลศิริเวชล�ำพูน
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง

โรงพยาบาลศรีสวรรค์
โรงพยาบาลร่มฉัตร
โรงพยาบาลรวมแพทย์
ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลล�ำพูน
โรงพยาบาลหริภุณชัยเมมโมเรียล
ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี
โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ที่ตั้ง

นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
ล�ำพูน
ล�ำพูน
ชุมพร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

โรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มบริษัทฯ มีจุดเด่นและข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งหลายประการ ดังนี้
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยาบาลที่มีทำ� เลที่ตั้งดี ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้ห้างเมกาบางนา มีบุคลากรทาง
การแพทย์ทมี่ คี วามสามารถและเชีย่ วชาญในแผนกเฉพาะทางส�ำคัญ เช่น สูตนิ รีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มีการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ CT 128 slice MRI 3 tesla ที่ทันสมัยครบถ้วน มีระบบการบริหารจัด
การอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้สามารถควบคุมต้นทุนการรักษาได้ดี อัตราค่ารักษาพยาบาลอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ของ
ประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจติ ร เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจติ รทีเ่ ปิดด�ำเนินการมาเป็นเวลา 27 ปี โรงพยาบาล
มีความได้เปรียบคู่แข่งในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล HA ตั้งแต่ปี 2563 มีบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในแผนกเฉพาะทางส�ำคัญมีการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยครบถ้วน มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้สามารถควบคุมต้นทุนการรักษาได้ดี อัตรา
ค่ารักษาพยาบาลอยู่ ในอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้มีโรงพยาบาลในกลุ่ม
ที่มีศักยภาพในการรักษาขั้นสูงสร้างความมั่นใจในการส่งต่อการรักษาเฉพาะโรค
โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยาบาลที่ได้รบั รองมาตรฐาน JCI มาตรฐานคุณภาพระดับสากลในจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาล
มีเครือ่ งมือและบริการทางการแพทย์ทที่ นั สมัยและมีศนู ย์รงั สีทมี่ เี ทคโนโลยีชนั้ สูง นอกจากนีผ้ บู้ ริหารของโรงพยาบาล มีประสบการณ์
บริหารโรงพยาบาลมากกว่า 40 ปี และมีบคุ ลากรทางการแพทย์ พยาบาล และ สหสาขาวิชาชีพครบถ้วนในทุกสาขา พร้อมให้บริการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ 2 ทั้งสองโรงพยาบาลเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลที่ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ HIS โดยใช้โปรแกรม Centrix ในการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วย ท�ำให้มีความรวดเร็ว และสะดวก
ในการให้บริการผู้ป่วย และได้รับการรับรองมาตรฐาน HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทย
ที่ได้รับมาตรฐานระดับสูงในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริการดูแลผู้ป่วย มีเครือข่ายโรงพยาบาลซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา และมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้สามารถควบคุมต้นทุนการรักษาได้ดี
อัตราค่ารักษาพยาบาลอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลใหม่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอเมืองและเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียว
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีห้องผ่าตัดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ความเร็วสูง เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เป็นต้น มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลายสาขา
โรงพยาบาลศิริเวช ล�ำพูน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเข้าถึงง่าย เป็นที่รู้จักของประชากรในจังหวัดล�ำพูน เนื่องจากเปิด
ด�ำเนินการมาเป็นเวลา 23 ปี มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รักษาด้วย
เครือ่ งมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทที่ นั สมัย มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้สามารถควบคุมต้นทุน จึงท�ำให้
อัตราค่ารักษาพยาบาลอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในจังหวัดล�ำพูน
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลใหม่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอเมืองและเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดอุทัยธานี
ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีเครื่องมือและการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
พร้อมให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ อัตราค่ารักษาพยาบาลอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนในพื้นที่
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ตั้งอยู่ในตัวเมืองชุมพร จึงท�ำให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกในการคมนาคมเป็นอย่างมาก เป็น
โรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์ครบวงจรเปิดให้บริการมานานกว่า 40 ปี ตรวจวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาพยาบาล
ที่รวดเร็ว อีกทั้งประสิทธิภาพสูงสุดด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการขยายขอบข่ายการวิเคราะห์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพียงแห่งเดียวในจังหวัดชุมพรที่ได้รับการรับรอง
HA ขั้นที่ 3 (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นอกจากนี้โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ได้รับการจัดอยู่ใน
กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่จ�ำหน่ายยาราคาต�่ำ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กตั้งอยู่ในอ�ำเภอเมือง ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และคลินิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีศูนย์การแพทย์
เฉพาะทาง บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้น�ำระบบ Hospital Information System (HIS) มาใช้ในกลุ่มโรงพยาบาลในเครือซึ่งมี
การปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลทุกอย่างให้อยู่ในระบบคลาวด์ มีการเชื่อมข้อมูลประวัติคนไข้ด้วยระบบดิจิทัล ท�ำให้การรักษา
พยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนทางด้านเครื่องแม่ข่าย ค่าบ�ำรุงรักษา ดูแลเครื่องแม่ข่าย และค่าบุคลากรลงอย่าง
มีนัยส�ำคัญ และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการท�ำงานแบบเครือข่าย เนื่องจากผู้ใช้งานระบบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ตามสิทธิทกี่ ำ� หนด นอกจากนีแ้ ล้วระบบ (HIS) ยังรองรับการท�ำงานแบบ
Electronic Medical Record (EMR) และรองรับกระบวนการงานโรงพยาบาลตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ป่วยจนถึงการตรวจรักษา
เสร็จสิ้นและผู้ป่วยกลับบ้าน ซึ่งปัจจุบัน พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็นเครือโรงพยาบาลแห่งแรกที่น�ำฐานข้อมูลทุกอย่างเข้าไปอยู่
บนระบบคลาวด์ อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับระบบด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งล่าสุดได้ติดตั้งระบบการบริหารทุนมนุษย์
ประสิทธิภาพสูง (Workday Human Capital Management : HCM) ซึ่งเป็นเทคโลโลยีคลาวด์จากเวิร์กเดย์ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานและยกระดับประสบการณ์บริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ทั้งนี้ การเลือกใช้ระบบ HCM นี้จะท�ำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์
เพือ่ การบริหารจัดการทุนมนุษย์ โดยเป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์การปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงานสูร่ ะบบดิจทิ ลั (Digital Transformation)
ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น ที่สามารถปรับระบบการลงเวลาเข้างานของพนักงานให้ง่ายขึ้นด้วยการลงเวลาผ่านแอพพลิเคชั่น หรือ
การยืน่ เอกสารลางาน การขอแลกเวร การแจ้งค�ำสัง่ งานต่างๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมินพนักงานล้วนสามารถท�ำได้ผา่ นแอพพลิเคชัน่
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ลักษณะลูกค้า
กลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถจ�ำแนกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
1. กลุม่ ลูกค้าเงินสด ได้แก่ ลูกค้าทีร่ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้แก่ ประชาชน
ที่มีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ท�ำงานในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงพยาบาล
2. กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่องค์กรต้นสังกัดได้ท�ำสัญญาข้อตกลงไว้กับทาง
โรงพยาบาล ซึ่งองค์กรต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ้น หรือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
โดยทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษากับองค์กรต้นสังกัด หรือบริษัทประกัน หรือส�ำนักงานประกันสังคม
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับสูง ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต
และประกันสุขภาพ กลุ่มลูกค้าที่ประสบอุบัติเหตุจราจร และกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศ
นโยบายด้านราคา
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดราคาให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับอาการของโรคและวิธี
การรักษา ซึง่ ราคาในการรักษาต่างๆ สามารถเทียบเคียงได้กบั คูแ่ ข่งในระดับเดียวกันในพืน้ ที่ใกล้เคียง และอยู่ในระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้
โดยอิงจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตั้งอยู่ในท�ำเลเดียวกันหรือใกล้เคียง

ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปี 2563 ถือเป็นปีทยี่ ากล�ำบากของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย จากสถิตขิ องการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยพบว่า ช่วง 11 เดือน
ของปี 2563 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 6.7 ล้านคน ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 83 สร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวประมาณ 332,013 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 82 สถานการณ์การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยของ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติในช่วงปลายปี 2563 ถึงปี 2564 ยังคงมีความผันผวน เนือ่ งจากทัง้ ปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศทีย่ งั
ไม่มคี วามชัดเจน โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศทีย่ งั ไม่ผา่ นจุดสูงสุด เช่น อินเดีย จ�ำนวน
ผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่พงุ่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีห่ ลายประเทศเริม่ มีการระบาดระลอกใหม่ เช่น ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์
ออสเตรเลีย รวมถึงยุโรป ซึ่งการระบาดระลอกใหม่มีแนวโน้มจะรุนแรงกว่าช่วงแรกเมื่อต้นปี 2563 ท�ำให้หลายประเทศต้องเริ่มกลับ
มาใช้มาตรการล็อคดาวน์กนั อีกครัง้ ทัง้ นีอ้ งค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนทุกประเทศให้เตรียมรับมือการระบาดอีกระลอกในช่วง
ฤดูหนาวปลายปี 2563 จนถึงต้นปี 2564 โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่า เศรษฐกิจของหลายประเทศอาจ
ไม่สามารถฟื้นตัวกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติภายในปี 2564 ได้ และศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินว่ากว่าสถานการณ์จะกลับเข้า
สูภ่ าวะปกติเช่นก่อนการเกิดโควิด-19 ได้ในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ข่าวดีเรือ่ งการพัฒนาวัคซีนส�ำเร็จ รวมทัง้ เริม่ มีการฉีดวัคซีนอย่าง
แพร่หลาย อาจจะสนับสนุนให้การฟืน้ ตัวของธุรกิจท่องเทีย่ วเกิดได้เร็วขึน้ กว่าทีค่ าดการณ์ไว้ แต่ในระหว่างนีย้ งั คงต้องพึง่ พานักท่อง
เทีย่ วในประเทศช่วยพยุงธุรกิจ ซึง่ บรรยากาศการท่องเทีย่ วภายในประเทศมีทศิ ทางทีด่ ขี นึ้ ต่อเนือ่ ง แต่การฟืน้ ตัวเกิดขึน้ จ�ำกัดกับบาง
พื้นที่และในต่างจังหวัดเท่านั้น
จากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศในปี 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
จึงคาดว่าจะมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 6 - 15.5 ล้านคน และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย
ประมาณ 3 - 7.4 แสนล้านบาท
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
https://www.businesstoday.co/business/16/11/2020/54240/
https://www.thaihotelbusiness.com/hot-issue/
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ
วิกฤติการณ์โรคระบาดส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหลากหลายภาคธุรกิจบริการในประเทศไทย ตลอดรวมไปจนถึงธุรกิจเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์ของกรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยของบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล เผยให้เห็นว่า
เมื่อเทียบกับโรงแรม ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์สามารถรับมือได้ค่อนข้างดีกว่าเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ขึ้น
ในการวิจยั ดังกล่าว เจแอลแอลศึกษาผลประกอบการของโรงแรมและเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ทีม่ มี าตรฐานระดับสากล
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นเดือนเมษายน กว่า 80% ของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
ในกรุงเทพฯ ยังคงเปิดให้บริการ และอัตราการเข้าใช้บริการห้องพักปรับตัวลดลงราว 30% จากช่วงเดียวกันของปีทแี่ ล้ว ณ ไตรมาส 3
ปี 2563 อัตราการเข้าพักลดลงมาอยู่ที่ระดับ 53% โรงแรมส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ปิดกิจการชั่วคราว ส่วนโรงแรมที่ยังคงเปิด
ด�ำเนินการอยูม่ อี ตั ราการเข้าใช้หอ้ งพักลดลงเฉลีย่ เกือบ 50% และหลายโรงแรมมีผเู้ ข้าใช้บริการไม่ถงึ 10% ของจ�ำนวนห้องพักรวม ภาวะ
ซบเซาของภาคธุรกิจท่องเทีย่ วทีด่ ำ� เนินอยู่ ส่งผลให้โรงแรมหลายแห่งในประเทศไทยปิดตัวลงเพือ่ ลดต้นทุน แต่เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์
ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ยังคงเปิดด�ำเนินการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เข้าพักระยะยาว นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าพักระยะสั้น
นับว่ามีสัดส่วนที่ต�่ำจากจ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องพักทั้งหมดของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ในกรุงเทพฯ แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์จะพยายามหันมาเพิ่มสัดส่วนของผู้เข้าพักระยะสั้นเพิ่มขึ้น แต่ลูกค้ากลุ่มหลักยังคงเป็นผู้เข้าพัก
ระยะยาวรวมถึงชาวต่างชาติทที่ ำ� งานอยู่ในกรุงเทพฯ ซึง่ เป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น้อยกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมที่พึ่งพานักท่องเที่ยวเป็นหลัก อย่างไรก็ตามการแข่งขันในธุรกิจ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์มีแนวโน้มสูงขึ้น จากการที่ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของตลาดปล่อยเช่า
ที่พักอาศัยระยะยาวสําหรับทั้งอพาร์ทเม้นท์และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ กําลังมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุ
มาจากนโยบายลดค่าใช้จ่ายของบริษัทต่างๆ และการย้ายสํานักงานไปยังตลาดเกิดใหม่อื่นๆ อย่างเวียดนาม เนื่องจากในปัจจุบัน
พนักงานระดับผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติถูกแทนที่ด้วยพนักงานคนไทยซึ่งมีค่าจ้างที่ตํ่ากว่า ในขณะเดียวกัน ชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยในปี 2564 จะมีจาํ นวนจํากัด ในขณะทีป่ ริมาณเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ในตลาดยังคงเพิม่ อย่างต่อเนือ่ ง
และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ เปิดให้บริการแบบรายวันด้วยซึ่งแข่งขันโดยตรงกับโรงแรมนั้น ยังต้องเผชิญกับการแข่งขัน
ที่จะมาจากโรงแรมใหม่ที่จะเพิ่มเข้าสู่ตลาดมากกว่า 9,000 ห้องในอีก 3 ปีข้างหน้าด้วย
ญี่ปุ่น
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ที่มา : ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

ที่มา : บ ทความเรือ่ ง โควิด-19 กระทบเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์นอ้ ยกว่าโรงแรม โดยบริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ จ�ำกัด (JLL) แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2564
โดยบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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ภาวะการแข่งขัน
การแข่งขันในธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนอกจากการที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการกิจการเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์แล้วยังต้องแข่งขันในตลาดเดียวกับผู้ประกอบการกิจการโรงแรมด้วย เนื่องจากเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ส่วนใหญ่
ในกรุงเทพฯ ให้บริการห้องพักในระยะสั้นด้วย ซึ่งผู้ประกอบกิจการหลายแห่งมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนในระดับที่ใกล้เคียงกัน
จ�ำนวนโรงแรมที่เปิดให้บริการใหม่ในระดับ 3-4 ดาวขึ้นไปก็มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทางสมาคมโรงแรมไทย ยังพยายามกดดัน
ให้ภาครัฐมีข้อก�ำหนดให้เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมด้วย อีกปัจจัยหนึ่งคือการที่คอนโดมิเนียม
ระดับหรูหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการบางส่วนมาเป็นลักษณะของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เช่นกัน โดยมีอัตรา
ค่าเช่าที่อยู่ในระดับต�่ำกว่า ทั้งสองปัจจัยที่กล่าวมาท�ำให้การปรับอัตราค่าห้องพักของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ทางการตลาด
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดส�ำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ดังนี้
1. ให้บริการที่คุ้มค่าเหมาะสมกับราคาขาย สร้างความประทับใจในการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก
2. มีระบบการส�ำรองห้องพักที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลทั้งในส่วนของเวปไซต์ และออนไลน์
3. ส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ส่วนลดแก่ลูกค้ากลุ่มบริษัทต่างชาติ
4. มุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
1. ชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
2. นักท่องเที่ยว
นโยบายด้านราคา
การก�ำหนดราคาห้องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ฤดูกาล ราคาตลาด
ของคู่แข่งในระดับเดียวกัน ต้นทุนการด�ำเนินงานของโรงแรม เนื่องจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ นักธุรกิจชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศที่พักอาศัยเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นปัจจัยเรื่องฤดูกาลจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายหลายรูปแบบ ดังนี้
• การจ�ำหน่ายตรงผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะเสนอราคาสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง
โดยมุ่งเน้นรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
• การจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายบริษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ ให้บริการด้านการจองห้องพัก เช่น Agoda.com,
Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ
• การจ�ำหน่ายผ่านระบบส�ำรองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถส�ำรองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มแมริออท
คือ www.marriott.com ซึ่งการจองผ่านเว็บไซต์สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชาวต่างประเทศที่ต้องการเข้าพักท�ำให้
ช่องทางนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
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ภาพรวมธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่า
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พื้นที่ส�ำนักงานในกรุงเทพฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 9.036 ล้านตารางเมตร หรือเพิ่ม
ขึ้นประมาณร้อยละ 0.3 เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว จากการเปิดตัวโครงการอาคารส�ำนักงาน 3 โครงการอัตราการเช่า
โดยรวมในไตรมาส 4 อยู่ที่ร้อยละ 93.6 ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 0.9 จากในช่วงไตรมาสก่อน พื้นที่สุขุมวิทยังคงมีอัตรา
การเช่าสูงสุดในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่ร้อยละ 94.7 ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ผู้เข่าที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พิจารณาคืนพื้นที่หรือขอปรับลดพื้นที่เช่าลงหรือเปลี่ยนไปใช้พื้นที่ Co-working
space แทนเพื่อต้องการประหยัดต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจ ขณะที่อุปสงค์ใหม่ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ธุรกิจขนส่ง และ
ธุรกิจเทคโนโยลีสารสนเทศ ที่ขยายกิจการ และจากธุรกิจสตาร์ทอัพ
ค่าเช่ามีแนวโน้มปรับตัวลดลงในทุกพื้นที่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ ปี พ.ศ. 2563 โดยพบว่าราคาเสนอเช่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
ในทุกระดับและพื้นที่ของอาคารส�ำนักงานในกรุงเทพมหานครปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 0.13 มาอยู่ที่ประมาณ 742 บาทต่อ
ตารางเมตร จากในช่วงไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งพบว่าในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาท จากเดิมที่
1,108 หรือประมาณร้อยละ 0.18 เนื่องจากมีการปรับลดค่าเช่าลงเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เช่าในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด
อุปทานใหม่ของอาคารส�ำนักงานยังค่อนข้างสูง การก่อสร้างโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามก�ำหนด ตัวอย่างอาคารที่คาดว่า
จะเปิดให้จองพืน้ ทีล่ ว่ งหน้าในปี 2564 ได้แก่ อาคารวานิสสา (22,000 ตารางเมตร) ตัง้ อยู่ในย่านใจกลางธุรกิจและคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาส 1 ปี 2564 นอกจากนี้ยังมีอุปทานใหม่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ เช่น โครนอส ทาวเวอร์ (22,481 ตารางเมตร) โอ-เนส
ทาวเวอร์ (46,000 ตารางเมตร) และ 140 ไวร์เลส (25,784 ตารางเมตร)
คอลลิเออร์ส คาดว่าในระยะสัน้ ค่าเช่ายังคงมีแรงกดดันค่าเช่าในช่วงทีธ่ รุ กิจเน้นการประหยัดต้นทุน คาดว่าอัตราค่าเช่าจะทรงตัว
เมื่อธุรกิจฟื้นตัวเต็มที่จากสถานการณ์โควิด-19
ที่มา : ธุรกิจอาคารส�ำนักงาน ไตรมาส 4/2563 โดยฝ่ายวิจัยและการสื่อสาร บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

กลยุทธ์ทางการตลาด
• ท�ำเลที่ตั้งของอาคารส�ำนักงานให้เช่าของบริษัทฯ อยู่ในย่านธุรกิจ เดินทางสะดวก
• บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งมีทีมช่างที่มีประสบการณ์และความช�ำนาญในการควบคุม
ดูแลอาคารและระบบงานต่างๆ ภายในอาคาร
• บริษัทฯ มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารอาคารส�ำนักงานให้เช่า
ลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บริษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้พื้นที่อาคารส�ำนักงาน
ในย่านสุขุมวิท เอกมัย
นโยบายด้านราคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดราคาให้เหมาะสมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีชอ่ งทางการจัดจ�ำหน่ายโดยการขายผ่านตัวแทน เนือ่ งจากตัวแทนมีเครือข่ายและฐานลูกค้า นอกจาก
การขายผ่านตัวแทนแล้วลูกค้าสามารถติดต่อเช่าพื้นที่โดยตรงกับพนักงานขายในพื้นที่อาคารส�ำนักงานได้
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
• บุคลากรทางการแพทย์
เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์อันได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจโรงพยาบาล
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแพทย์ผู้เชียวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี
การคัดเลือกแพทย์ที่ความสามารถจากมหาวิทยาลัยแพทย์และวิทยาลัยพยาบาลที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมส�ำหรับ
แพทย์และพยาบาลเพื่อพัฒนาความรู้และวิทยาการทางการแพทย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
• การจัดหายาและเวชภัณฑ์
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ายในประเทศหลายรายเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ บริษัทฯ วางแผนจะน�ำระบบจัดซื้อกลาง ส�ำหรับโรงพยาบาลทุกแห่งในเครือ โดยฝ่ายจัดซื้อ
จะรวบรวมค�ำสั่งซื้อจากทุกโรงพยาบาลในกลุ่มและสั่งซื้อจากผู้จัดจ�ำหน่ายเป็นคราวๆ ไป
• เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนั้นบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาล มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพจากผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจ�ำหน่ายในประเทศ
ที่เชื่อถือได้ และมีบริการหลังการขายที่ดี
• สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโรงพยาบาลโดยตระหนักค�ำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่ตลอดจนความปลอดภัยของ
การท�ำงาน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก�ำจัดขยะ และของเสียจากการให้บริการอย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการ ส�ำหรับลูกค้าระดับบน บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาการจัดการกับกลุ่มแมริออทซึ่งเป็น
กลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงเพื่อว่าจ้างให้บริหารงานอาคารที่พักอาศัยของบริษัทฯ โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาการจัดการกับกลุ่มแอสคอทซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมที่มีชื่อเสียง
ในระดับสากลเพื่อว่าจ้างให้บริหารอาคารที่พักอาศัยในโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
-ไม่มี-
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ความเสี่ยงจากการแข่งขันเพิ่มขึ้น
แม้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี แต่ก็มีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งการแข่งขันกับสถานพยาบาลของรัฐที่ปรับตัว
โดยเปิดให้บริการโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน หรือการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศจากนโยบาย
เปิดเสรีทางการแพทย์ ซึ่งผู้ประกอบการจากต่างประเทศมีความได้เปรียบในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า หรือขนาดของ
กลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายมีขนาดใหญ่กว่า และภาพลักษณ์ความเป็นโรงพยาบาลระดับนานาชาติ
โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญการแข่งขันทีร่ นุ แรง ทัง้ จากการขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย
ในช่วงที่ผ่านมา ท�ำให้มีจ�ำนวนโรงพยาบาลและจ�ำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนต้อง
แข่งขันสูงขึ้น ทั้งด้านราคา การมีแพคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาลเฉพาะ รวมทั้งการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์
นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนยังต้องแข่งขันกับกลุม่ คลินกิ นอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น
โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ในเครือศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ทั้งด้านชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงอาจจะมีปัจจัยส�ำคัญ
ต่อผลการด�ำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลาง ที่ต้องการรับบริการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสากล โดยค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์จะต�่ำกว่าของ
โรงพยาบาลระดับ Top Tier ด้วยการบริหารงานโดยใช้ระบบ Hospital Information Systems ที่ช่วยจัดการบริหารต้นทุนให้ตำ�่ ลง
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2564 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะ
การหายไปของกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติดังนั้นโรงพยาบาลที่พึ่งพารายได้จากกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก
ขณะทีก่ ลุม่ โรงพยาบาลทีเ่ น้นคนไข้ในประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ประกันสังคมและข้าราชการน่าจะได้รบั ผลกระทบน้อยกว่า ส�ำหรับกลุม่
คนไข้ของโรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์เป็นคนไทยทีม่ รี ายได้ปานกลาง โดยในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 จ�ำนวน
คนไข้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมีจ�ำนวนลดลงส่งผลให้รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ ลดลงในปี 2563 ที่ผ่านมา
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ปรับตัว หากลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ
รวมทัง้ การสร้างพันธมิตรเครือข่าย อีกทัง้ ยังชะลอการลงทุนขนาดใหญ่อกี ด้วย นอกจากนีย้ งั น�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจ ลดต้นทุน และอ�ำนวยความสะดวกแก่คนไข้ในการรเข้ารับบริการ และใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชือ่ มระหว่างแพทย์และ
คนไข้มากขึ้น อาทิ การใช้ Telemedicine ผ่าน Mobile Application : PRINC Health และ Dr.PRINC (official account) ใน Line
Application ทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ค�ำปรึกษาจากแพทย์ทางออนไลน์ และโดยทางโรงพยาบาลบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถงึ บ้านของ
ผู้ป่วย และให้บริการเจาะเลือด ท�ำแผล ล้างแผล และฉีดวัคซีนถึงที่บ้านของผู้ป่วย อีกทั้งบริษัทฯ หาช่องทางการเพิ่มรายได้โดยในปี
2564 บริษัทฯ มีแผนเปิดคลีนิกให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม
อีกทั้งยังร่วมทุนกับกลุ่มนิฮอน เคเอ จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อด�ำเนินธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย
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ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล
บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยได้เข้าร่วมทุนกับบริษทั ศรีสะเกษ เมดิเทค จ�ำกัด ในการสร้างโรงพยาบาล
ขนาด 59 เตียงในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายเครือข่ายโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง
จากการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนทีว่ างไว้ ต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่าทีป่ ระมาณการ หรือเกิดเหตุการณ์อนื่ ใดทีส่ ง่ ผลให้การก่อสร้างหยุด
ชะงักและอาจเกิดความเสียหาย รวมถึงผลการด�ำเนินงานของโรงพยาบาลไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับในส่วน
การก่อสร้างนั้น บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
รวมถึงจะมีการก�ำหนดเงือ่ นไขในสัญญาว่าจ้างผูร้ บั เหมาหลัก โดยก�ำหนดค่าปรับการท�ำงานล่าช้า ซึง่ ทางบริษทั ย่อยจะสามารถเรียก
เก็บจากผู้รับเหมาหลักได้ในกรณีที่การก่อสร้างไม่ได้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลด้วยการสร้างโรงพยาบาลใหม่และการซื้อกิจการโรงพยาบาลที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่และ
สามารถพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งสร้างผลประกอบการที่ดีในอนาคต ซึ่งการลงทุนขยายธุรกิจทั้ง 2 รูปแบบจะช่วยลดความเสี่ยงจาก
การขยายธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลที่สร้างใหม่อาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างรายได้และผลก�ำไรในขณะที่โรงพยาบาล
ที่บริษัทฯ ซื้อกิจการมาจะสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯและช่วยลดผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ มีสว่ นส�ำคัญมากต่อการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจโรงพยาบาลจะต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันผลิตได้ในจ�ำนวนจ�ำกัด และแพทย์ที่มีชื่อเสียงส่วน
ใหญ่ประจ�ำอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐ ท�ำให้ต้องใช้ค่าจ้างที่สูงในการดึงตัวมาเป็นแพทย์ประจ�ำหรือชั่วคราว มีโอกาสจะเกิดการแย่ง
ตัวบุคลากรทางการแพทย์มากขึน้ นอกจากนี้ จากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล การเตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คมประชากรสูง
อายุ (Aging Society) โรงพยาบาลต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ท�ำให้เกิดความต้องการบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้
ความสามารถที่เหมาะสม อาจท�ำให้ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทในกลุ่มของ PRINH มีสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลใกล้กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก) โดย บริษัท พิษณุเวช
จ�ำกัด (PSV) มีความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลหลายแห่งในการผลิตพยาบาล และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ไม่เพียงแต่เตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ทรัพยากรที่มีอยู่ PSV ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำ� หรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ความซับซ้อนและความรุนแรงของโรคที่เพิ่มมากขึ้น การรักษาจึงจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
กลุ่มบริษัท PRINH ให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์รวมถึงการให้บริการในการรักษาแก่คนไข้ของโรงพยาบาลสูงสุด
จึงมีการลงทุนซือ้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ ให้ทนั สมัยอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบนั
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจท�ำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ง่าย รวมทั้ง
อาจมีค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาสูง ดังนั้น อาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของการลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท PRINH
มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติ ประโยชน์จากการใช้งาน และความคุ้มค่าของเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์
ในระยะยาวก่อนการลงทุน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ บริหารต้นทุนในเหมาะสม และเกิดประโยชน์สุงสุดต่อโรงพยาบาล
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์
ธุรกิจโรงพยาบาลซึง่ ให้บริการทางการแพทย์ มีความเสีย่ งจากการถูกฟ้องร้องจากผูป้ ว่ ยหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องของผูป้ ว่ ยไม่พอใจ
ในการรักษาของโรงพยาบาล หรือผลการรักษาของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญไม่เป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท PRINH ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐาน มีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการรักษา
มีการประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ป่วยที่ผล
การรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวัง โดยประกันคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายในการให้บริการทางแพทย์ทผี่ ดิ พลาดโดยไม่ได้
เจตนา และยังคุ้มครองรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย และจากประสบการณ์ของแพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลที่มีมาอย่างยาวนาน
มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประเมินผลการรักษาและความพึงพอใจในการเข้ามารับบริการ ประกอบกับความคุ้นเคยใน
การให้บริการประชาชนในพื้นที่ บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยภาครัฐ
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องการเปลีย่ นแปลง
เกี่ยวกับการกฎระเบียบโดยภาครัฐอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มยารักษาโรค
และเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. 2542 บริษทั ฯ รับทราบนโยบายดังกล่าวของภาครัฐและพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม มาตรการทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการควบคุม
ดูแล เช่น การแจ้งราคาซือ้ และราคาจ�ำหน่ายยา และเวชภัณฑ์ รวมถึงค่าบริการ รวามถึงค่าบริการทางการแพทย์และการบริการอืน่ ๆ
ของสถานพยาบาล หากมีการเปลี่ยนแปลงราคายาต้องแจ้งให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทราบก่อนปรับราคา
เป็นต้น อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้บริการทางการแพทย์ในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นนโยบายดังกล่าวของภาครัฐไม่ได้มี
ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง
ปัจจุบนั ธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์มกี ารแข่งขันในระดับค่อนข้างสูง เนือ่ งจากให้บริการทีพ่ กั อาศัยในระยะสัน้ ด้วย จึงต้องแข่งขัน
กับผู้ประกอบการโรงแรม นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการคอนโดระดับหรูที่เปลี่ยนมาให้เช่าในระยะสั้น ท�ำให้อัตราค่าเช่าของเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์ ไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้มากนัก
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จากที่กระทรวงการคลังได้นำ� พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เป็นที่เรียบร้อย โดยกระทรวงการคลังบังคับใช้ในปี 2563 การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจส่งผลให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีที่ดินเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเพื่อการพาณิชยกรรมที่มีมูลค่าสูงเกิน 50 ล้านบาทหลายแห่ง ตามร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ได้ก�ำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อบรรเทา
ภาระภาษีในช่วง 2 ปีแรก (ปี 2563-2564) เจ้าของทรัพย์สินจะเสียภาษีที่ดินตามมูลค่าทรัพย์สินตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์
เริ่มต้นเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 ส�ำหรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท สูงสุดร้อยละ 0.7 ส�ำหรับทรัพย์สินที่มีมูลค่า
5,000 ล้านบาทขึ้นไป และเพิ่มอัตราภาษีร้อยละ 0.3 ทุก 3 ปีแต่อัตราภาษีรวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาประเมินที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง จากการที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งเดิมเสียภาษีโรงเรือนในอัตราร้อยละ 12.5
ของรายได้คา่ เช่า การเปลี่ยนนโยบายภาษีดงั กล่าวจะท�ำให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต้องเสียภาษีตามมูลค่าของสินทรัพย์แทน ซึง่ อาจ
ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้น
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้
มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญ จาก
การให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจ�ำนวนมากราย
จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงทางด้านโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่อง
ในปี 2563 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 454 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ
และซื้อกิจการโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จาก บริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระหนี้
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินส�ำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์จ�ำนวน 3,679.94 ล้านบาท ไม่มีเงินกู้ยืมกรรมการ ณ สิ้นปี 2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับต�่ำเพียง 0.73 เท่า ความเสี่ยงทางด้านการเงินจึงยังอยู่ในระดับต�่ำ อย่างไรก็ดีจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงมีการบริหารเงินด้วยความระมัดระวัง และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน
อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังได้เข้าร่วมนโยบายของธนาคารในการขอผ่อนผันการช�ำระเงินต้นของบางบริษัท เพื่อรักษาสถานะเงินสด
ของบริษัทไว้มากที่สุด
ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายในการบริหารงาน
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มวิทยากร ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นจ�ำนวน 2,811,552,743 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 81.20 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงท�ำให้กลุม่ วิทยากรสามารถควบคุมกลุม่ บริษทั และมีอทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจในทุกเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ
หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก�ำหนดต้องให้
ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอก 3 คนเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบจากกรรมการ
ทั้งหมด 8 คน จึงเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ในกรณีเข้าท�ำรายการเกี่ยวโยงกับกรรมการ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูม้ อี ำ� นาจควบคุมรวมถึงบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ริ ายการ
ดังกล่าว
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีดังนี้
ธุรกิจโรงพยาบาล
1) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลในกลุ่ม
ล�ำดับ

1.

2.

3.

ประเภททรัพย์สิน / ที่ตั้ง

บริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)
- ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 45.5 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
- ที่ดิน เนื้อที่ 8 ไร่ 57.5 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
- ที่ดิน เนื้อที่ 28 ไร่ 1 งาน 78.1 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
- ที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ 9 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ�ำกัด
(โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร)
- ที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
- ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 97 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
บริษัท โรงพยาบาลปากน�ำ้ โพ จ�ำกัด (โรงพยาบาลพริ้นซ์
ปากน�้ำโพ 1 และ โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน�ำ้ โพ 2)
- ที่ดินเนื้อที่ 13 ไร่ 98.4 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารระหว่างก่อสร้าง
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 1 หลัง
- ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 93.2 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ห้องชุดโครงการ O2 (โอทู) คอนโดมิเนียม
เลขที่ จ76/108

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

263.69

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารทหารไทย

เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารทหารไทย

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

237.89
94.21

เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารทหารไทย
เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(บางส่วน)

15.39

เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารทหารไทย

33.21

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

86.39
32.55

เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารทหารไทย
เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(บางส่วน)

348.80

เป็นเจ้าของ

บมจ. ธนาคารธนชาต

992.93
8.22
128.67
41.00
0.38
72.00

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารธนชาต
บมจ.ธนาคารธนชาต
ไม่มี
บมจ. ธนาคารธนชาต
ไม่มี
ไม่มี

4.37

เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

37

ล�ำดับ

4.

5.

6.

7.

38

ประเภททรัพย์สิน / ที่ตั้ง

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ�ำกัด
(โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ�ำกัด
(โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี)
- ที่ดินเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 79.5 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อำ� เภอนครหลวง จังหวัดอุทัยธานี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน จ�ำกัด
(โรงพยาบาลศิริเวชล�ำพูน)
- ที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 98.5 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อำ� เภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
- ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 37.2 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อำ� เภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
- ที่ดินเนื้อที่ 58.6 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อำ� เภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
- ที่ดินเนื้อที่ 59.3 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อำ� เภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
- ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 73.2 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อำ� เภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
- ที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 25.7 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อำ� เภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
- ที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 24.5 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อำ� เภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
อาคารและส่วนปรับปรุง
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
(โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ)
- ที่ดินเนื้อที่ 1 งาน 31 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อำ� เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 41.7 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อำ� เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ที่ดินเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 53.3 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อำ� เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

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

ภาระผูกพัน

491.00
45.14

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารทหารไทย
ไม่มี

31.20

เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารธนชาต

338.14
21.72

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารธนชาต
ไม่มี

35.25

เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารธนชาต

4.05

เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารธนชาต

0.49

เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารธนชาต

0.48

เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารธนชาต

4.38

เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารธนชาต

6.26

เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารธนชาต

6.48

เป็นเจ้าของ

บมจ.ธนาคารธนชาต

58.85
26.19

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

บมจ. ธนาคารธนชาต
ไม่มี

เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
368.47

เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1,370.73
107.25

เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
(บางส่วน)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ล�ำดับ

8.

9.

10.

ประเภททรัพย์สิน / ที่ตั้ง

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

ภาระผูกพัน

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จ�ำกัด
(โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ)
- ที่ดินเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 40.5 ตารางวา
74.21
เป็นเจ้าของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
อาคารระหว่างก่อสร้าง
281.03
เป็นเจ้าของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จ�ำกัด
(โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี)			
- ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 27.1 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ดินเนื้อที่ 94.7 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ดินเนื้อที่ 98.9 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ดินเนื้อที่ 83.1 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ดินเนื้อที่ 97.6 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ดินเนื้อที่ 99.6 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ดินเนื้อที่ 2 งาน 85 ตารางวา
152.66
เป็นเจ้าของ
ไม่มี
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 68.3 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ดินเนื้อที่ 49.5 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ดินเนื้อที่ 40.2 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ดินเนื้อที่ 88 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ดินเนื้อที่ 86.4 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ดินเนื้อที่ 26 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
336.92
เป็นเจ้าของ
ไม่มี
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
35.44
เป็นเจ้าของ
ไม่มี
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จ�ำกัด
(โรงพยาบาลวิรัชศิลป์)			
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
174.64
เป็นเจ้าของ
ไม่มี
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
36.82
เป็นเจ้าของ
ไม่มี
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•

ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
ชื่อและที่ตั้งโครงการ

ลักษณะโครงการ

แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์
สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ
แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม.
โครงการโรงแรมและเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์ ซัมเมอร์เซ็ท
ซอยเอกมัย 2
ถนนเอกมัย กทม.

เซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์

2-034.3

1,956.56

บจก. วีเอ็มอีเอ

ไม่มี

เซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์

5-1-94

2,132.40

บจก. วี เรสซิเดนท์

ค�้ำประกันเงินกู้ยืม
สถาบันการเงิน

•

อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
ถนนสุขุมวิท 63
(ถนนเอกมัย) กทม.

ล�ำดับ

1
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ภาระผูกพัน

ธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่า
ชื่อและที่ตั้งโครงการ

•

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

ลักษณะโครงการ

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

อาคารส�ำนักงาน
ให้เช่า

1-3-9

466.57

       

บจก. วี อินเทล
ลิเจ้นซ์

ภาระผูกพัน

ค�้ำประกันเงินกู้ยืม
สถาบันการเงิน

ที่ดินเปล่ารอการพัฒนา
ประเภททรัพย์สิน / ที่ตั้ง

- ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 40 ไร่ 58.90 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

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

120.50

บจก. บ้านฉาง
บิสสิเนส ดีสทริคท์

ภาระผูกพัน

ไม่มี

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ความก้าวหน้า
ของกิจการในรอบปี
2563

- ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ ท�ำการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามนโยบายในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในการมุ่งขยายธุรกิจด้านโรงพยาบาลเป็นหลักโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business
Transfer: PBT) ซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ รวมถึงทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวสัญญาใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้อง และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจดังกล่าวทัง้ หมด ให้แก่บริษทั วีเอ็มอีเอ จ�ำกัด
(VMEA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าวโดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ VMEA
- ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ จัดตั้งศูนย์รักษามะเร็งแบบองค์รวม ใน
ภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่างที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุบลราชธานีและโรงพยาบาลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก
ภายใต้รูปแบบ บ�ำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก โดยจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 1/2564 โดยทั้งสองศูนย์
จะท�ำหน้าที่เป็น Cancer Center Hub ส�ำหรับศูนย์รักษามะเร็งกลางส�ำหรับโรงพยาบาลพริ้นซ์แห่งอื่นๆ
- ในเดือนธันวาคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท พริ้นซ์ อินเวสท์เมนต์ จ�ำกัด ซึ่งหยุดพักการด�ำเนินกิจการ
เป็น บริษทั ใกล้บา้ น ใกล้ใจ จ�ำกัด เพือ่ ประกอบธุรกิจคลินกิ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผปู้ ว่ ยตามสิทธิประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (บัตรทอง) และปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท
- ในเดือนกันยายน 2563 บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (VB) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นปี 2563 โดยราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 433.69 ล้านบาท รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ�ำหน่าย ได้แก่
ก) หุ้นสามัญของบริษัท วี 33 จ�ำกัด (V33) จ�ำนวน 28,124,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมดของ V33 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท โดยท�ำการช�ำระทุน
แล้วหุ้นละ 6 บาทถือครองโดย VB มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 176.95 ล้านบาท หรือในราคาหุ้นละไม่เกิน
6.29176 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญของ V33 เพื่อจ�ำหน่ายที่ดินซึ่ง V33 ถือครองที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ในต�ำบลริมใต้ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ข) ที่ดินเปล่า เนื้อที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ที่อ�ำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่ง VB เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
โดยขายในราคาไม่เกิน 87.27 ล้านบาท
ค) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ดินรวม 10 ไร่ ที่อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่ง VB เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
โดยขายในราคาไม่เกิน 32.08 ล้านบาท
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ง) ห ุ้นสามัญของบริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ�ำกัด (“UBD”) จ�ำนวน 12,899,998 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมดของ UBD มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ถือครองโดย VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 137.37 ล้านบาท หรือในราคา
หุ้นละไม่เกิน 10.64929 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญของ UBD เพื่อจ�ำหน่ายที่ดินซึ่ง
UBD ถือครองที่ดินเปล่า เนื้อที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การขายสินทรัพย์ข้างต้น ถือเป็นการใช้สิทธิของบริษัทในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผู้ขาย) และบริษัทฯ (ผู้ซื้อ) ลงวันที่
8 กันยายน 2559 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2559 ซึ่งข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา ระบุว่าภายในระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วันที่ซื้อขายหุ้น VB เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 หากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงค์จะพัฒนา
โครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งหมด บริษัทมีสิทธิที่จะด�ำเนินการให้บริษัท และ/หรือ บริษัท
ย่อยขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้แก่นางสาวสาธิตา โดยนางสาวสาธิตา จะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคา
ต้นทุนที่บริษัทซื้อมาจากนางสาวสาธิตา บวกด้วยต้นทุนในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนั้น (Carrying Cost)
ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับแต่วนั ทีซ่ อื้ ขายหุน้ จนถึงวันทีม่ กี ารจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยนางสาวสาธิตา ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และภาระภาษีของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
ที่เกิดขึ้นจากการขายคืนที่ดินเปล่าดังกล่าว (ถ้ามี) แต่เพียงผู้เดียว
- ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทฯ จัดตั้งแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จ�ำกัด
(PUBN) มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้วจ�ำนวน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 30 ล้านหุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่านบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด (PRINH)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยการเข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท รวมแพทย์สรรพ
สิทธิ์ จ�ำกัดอันรวมถึงทรัพย์สิน เครื่องมือแพทย์ ใบอนุญาตต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล
ตลอดจนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์”
ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการและพนักงานทั้งหมดที่มีความประสงค์จะท�ำงานกับ PUBN ต่อไป โดยช�ำระค่าตอบแทน
การโอนกิจการเป็นจ�ำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกระแสเงินสดภายในของกลุ่มบริษัทและเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน PUBN ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และรับโอนกิจการเสร็จ
สิ้นในวันที่ 1 กันยายน 2563
- ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน จ�ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วอีก 100
ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท
- ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จ�ำกัด (PCPN) เข้าท�ำการรับโอนกิจการทั้งหมด
(Entire Business Transfer - EBT) ของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เสร็จสิ้น
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

2562

- ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนกับกลุ่ม Nihon Keiei Group (NKG) เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2562 เพื่อด�ำเนินธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ และได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท
พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จ�ำกัด (“PNKG”) ในปี 2563 โดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51
และ NKG ถือหุ้นร้อยละ 49
- ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร
จ�ำกัด (PCPN) มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้วจ�ำนวน 270 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90
ผ่านบริษัทย่อย (PRINH) มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชุมพร โดยการเข้าซื้อ
และรับโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมด (Entire Business Transfer) อันรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน ใบอนุญาต
ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และภาระผูกพันตามสัญญาของบริษัท
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ�ำกัด ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการและพนักงานทั้งหมดที่มีความประสงค์จะท�ำงานกับ PCPN
ต่อไป โดยช�ำระค่าตอบแทนการโอนกิจการและค่าเช่าที่ดินระยะยาวให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของโรงพยาบาล
วิรัชศิลป์ เป็นจ�ำนวน 570 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกระแสเงินสดภายในของกลุ่มบริษัทและเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
- ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทั ฯ ได้ลงนามกับบริษทั บ�ำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด ภายใต้การบริหารงานของ
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดรูปแบบธุรกิจใหม่ “Bumrungrad Health Network- Growing
Together Model” โดยการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้
คุณภาพมาตรฐานเฟสแรกเตรียมเปิด “ศูนย์กระดูกสันหลังและข้อ” ที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ เพือ่ ให้บริการ
ทางการแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้อเป็นต้นแบบแห่งแรกในการท�ำงานภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่
- เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ อย่างเป็นทางการ
- ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยใหม่ 1 บริษทั คือ พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ (PSSK)
โดยมีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง ในจังหวัดศรีสะเกษ
โดย PRINH ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 60 ซึง่ เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ศรีสะเกษ
เมดิเทค จ�ำกัดและได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
- ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากน�ำ้ โพ (PPNP) ได้รบั การรับรองคุณภาพด้านสารสนเทศทางการ
แพทย์ EMRAM Stage 7 จาก HIMSS Analytics ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของมาตรฐานนี้ และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก
ในประเทศไทย และแห่งที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัลนี้
- ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้ขายบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ำกัด ให้กับบุคคลภายนอก เนื่องจาก
ไม่มีความจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว และได้มีการโอนย้ายทรัพยากรต่างๆ การพัฒนาระบบงานของ
โรงพยาบาล และบุคลากรไปปฏิบัติงานที่ PRINH
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- ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 222,249,300 บาท มูลค่า
ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายราคาตลาดหุน้ ละ 4.09 บาท ซึง่ เป็นราคาเสนอขายโดยมีสว่ นลดประมาณ
ร้อยละ 1.20 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดค�ำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 15 วันท�ำการย้อนหลังติดต่อกันก่อนวันก�ำหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนโดยคณะกรรมการบริษัท คือ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.14 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ�ำกัดจ�ำนวน 1 รายคือ International Finance Corporation (“IFC”) ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันเป็นบริษัทใน
กลุ่มของ World Bank ที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง IFC มีทีมงานที่มีความรู้
และประสบการณ์ดา้ นธุรกิจ Healthcare ทีส่ ามารถแบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์กบั ธุรกิจของบริษทั ฯ และสามารถ
แนะน�ำองค์กรในระดับนานาชาติที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อเป็นเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทต่อไป ซึ่งจะเป็น
การสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และก�ำไรเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ โดยเงินเพิม่ ทุนที่ได้รบั ประมาณ
909 ล้านบาทจะน�ำไปใช้สนับสนุนแผนการลงทุนขยายกิจการด้านโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งการ
เข้าซื้อกิจการหรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้
ท�ำการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจากเดิม 3,240,087,520 บาทเป็นจ�ำนวน 3,462,336,820 บาท มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
- เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี (PUTH) อย่างเป็นทางการ
- ในเดือนกันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท
กรุงเทพบริหาร จ�ำกัด (“BG”) จ�ำนวน 9,985,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและ
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(VB) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ให้แก่บริษทั วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (VMSD) ซึง่ เป็นบุคคลเกีย่ วโยง
กันกับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 133.08632 บาท คิดเป็นราคาซื้อขายทั้งสิ้นประมาณ 1,328.99 ล้านบาท โดยจะ
น�ำเงินที่ได้รบั จากการจ�ำหน่ายหุน้ ในครัง้ นี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการ
ทางการแพทย์ตาม นโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป
- เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ (PUTD) อย่างเป็นทางการ
- ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน จ�ำกัด เข้าท�ำการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire
Business Transfer - EBT) ของโรงพยาบาลศิริเวชล�ำพูน เสร็จสิ้น
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในการปรับย้ายกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไปยังอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services)
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

2561

- ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
- ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท
พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน จ�ำกัด (PLPN) เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีทุนจดทะเบียน
200 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมติให้บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน จ�ำกัด เข้าท�ำการ
รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของโรงพยาบาลศิริเวชล�ำพูน ในจังหวัดล�ำพูน
ประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารโรงพยาบาล อาคารสนับสนุน 9 หลังและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และใบอนุญาตใน
การประกอบกิจการโรงพยาบาลจ�ำนวน 59 เตียง
- บริษัทฯ ผ่านการรับรอง Anti-Corruption จาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท
พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ�ำกัด (PUTH) เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีทุนจดทะเบียน
50 ล้านบาท โดยบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ�ำกัด ได้ซื้อโรงพยาบาลที่หยุดประกอบกิจการซึ่งเป็น
หนี้ NPA จากสถาบันการเงินท�ำให้ได้มาซึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร) รวม 10
หลังเนื้อที่ 12-1-79.5 ไร่ ต�ำบลบางพระครู อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดอุทัยธานี โดยบริษัทฯ ปรับปรุงอาคารเดิม
ให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง
- ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (VB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้ง
บริษัทย่อยขึ้น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ�ำกัด (BBD) และบริษัท อุดร บิสสิเนส
ดีสทริคท์ จ�ำกัด (UBD) เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีทนุ จดทะเบียน 121 ล้านบาท และ 129 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
- เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นชือ่ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” เป็น “โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
(PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท
ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จ�ำกัด (“THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีก 3 แห่ง
ในกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของ THM รวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน
ใบอนุญาตต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการประกอบกิจการของสถานพยาบาล พนักงานทั้งหมดที่ประสงค์จะท�ำงานกับ
บริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ หน้าที่และภาระผูกพันตามสัญญาที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ภายใต้ข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขของสัญญาโอนกิจการระหว่างบริษัทฯ กับ THM โดยบริษัทฯ จะช�ำระค่าตอบแทนการโอนกิจการ
ข้างต้นให้แก่ THM เป็นเงิน 900 ล้านบาท เมือ่ เงือ่ นไขบังคับก่อนตามทีก่ ำ� หนดในสัญญาโอนกิจการส�ำเร็จ การได้
มาซึง่ กิจการของ THM ในครัง้ นีจ้ ะช่วยขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่ บริษทั ฯ ให้ครอบคลุม
มากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากเดิมที่โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่
ต่างจังหวัด ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเติบโต
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การรับโอนกิจการจาก THM ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
- เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2561 บริษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จ�ำกัด ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์
จ�ำกัด

45

โครงสร้าง
เงินทุนและข้อมูลทั่วไป
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และ
มีผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม ภายใต้ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยธุรกิจนัน้ สามารถส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษทั ฯ เพือ่ ให้สามารถ
ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมี
นโยบายการบริหารงานโดยส่งบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร เห็นว่ามีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม
เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยนั้นๆ และมีการประชุมเพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกจากนี้มีการจัดให้
หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และมีการชี้แจงนโยบาย
ทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ เป็นต้นว่า นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบายการบริหารความเสีย่ ง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบายการแจ้งเบาะแส ให้บริษัทย่อยรับทราบและน�ำไปปฏิบัติ
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 3,808.57 ล้านบาท
ทุนเรียกช�ำระแล้ว 3,462.33 ล้านบาท

กลุม่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุม่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารการจัดการโรงพยาบาลเอกชน
99.99%

99.99%

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

99.99%

51.00%

บจก. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

บจก. พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี

99.99%

49.00%

91.43%

39.99%
บจก. โรงพยาบาล
ปากน�ำ้ โพ

60.00%

บจก. สหแพทย์พิจิตร

86.67%
บจก. พริ้นซิเพิล
เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน
60.00%

บจก. พริ้นซิเพิล
เฮลทแคร - อุบลราชธานี
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40.00%

บจก. วี เรสซิเดนซ์

บจก. บ้านฉาง บิสสิเนส
ดิสทริคท์
99.99%

บจก. โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์

บจก. พริ้นซิเพิล
เฮลท์แคร์ - ชุมพร

99.99%

บจก. วี อินเทลลิเจนซ์

99.99%

99.99%

บจก. พริ้นซิเพิล
เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ

99.99%

บจก. พิทักษ์พงษ์การแพทย์

บจก. พิษณุเวช

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์
ดิสตริค

99.99%

99.99%

90.00%

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป
โฮลดิ้ง

บจก. นิฮอนเคเอ
(ไทยแลนด์)

บจก. พริ้นซิเพิล
เฮลทแคร - อุทัย

99.99%

บจก. ศรีสะเกษเมดิเทค

บจก. วีเอ็มอีเอ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด1/ (PRINH)
ลงทุนในบริษัทอื่นและแชร์บริการแก่
โรงพยาบาลในเครือ
บริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด2/ (PSV)
โรงพยาบาลเอกชน
2/
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ�ำกัด (PPCH)
โรงพยาบาลเอกชน
2/
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ�ำกัด (PUTD) โรงพยาบาลเอกชน
บริษัท โรงพยาบาลปากนํ้าโพ จ�ำกัด3/ (PPNP)
โรงพยาบาลเอกชน
4/
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน จ�ำกัด (PLPN) โรงพยาบาลเอกชน
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ�ำกัด5/ (PUTH)
โรงพยาบาลเอกชน
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ (PSSK)
โรงพยาบาลเอกชน
5/
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จ�ำกัด (PCPN) โรงพยาบาลเอกชน
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จ�ำกัด5/
โรงพยาบาลเอกชน
(PUBN)
บริษัท ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จ�ำกัด6/
คลินิกรักษาผู้ป่วยที่มีบัตรทอง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ�ำกัด (BCD)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (VB)
ลงทุนในบริษัทอื่น
7/
บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ�ำกัด (VI)
ให้เช่าอาคารและส�ำนักงาน
7/
บริษัท วี เรสซิเดนท์ จ�ำกัด (VR)
โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์
7/
บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ�ำกัด (BBD)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7/
บริษัท วีเอ็มอีเอ จ�ำกัด (VMEA)
โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

หมายเหตุ :

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ปี 2562
ปี 2563

99.99

99.99

60.00
60.00
60.00
91.43
80.00
99.99
60.00
99.99
-

60.00
60.00
60.00
91.43
86.67
99.99
60.00
90.00
99.99

99.99

99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
-

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

เดิมชื่อ บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ�ำกัด
บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท พิษณุเวช จ�ำกัดร้อยละ 60.00
บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลปากน�้ำโพ จ�ำกัด ร้อยละ 91.43
บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด และในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้ปรับสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมร้อยละ 80.00 เป็น
ร้อยละ 86.67
บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
เปลี่ยนชื่อจากบริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสเมนท์ จ�ำกัดเป็นบริษัท ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จ�ำกัด ในเดือนพฤศจิกายน 2563
บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด
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จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,808,570,502.00 บาท เรียกช�ำระแล้ว 3,462,336,820 บาท ประกอบ
ด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 3,462,336,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
• ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. กลุ่มวิทยากร
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.สิริญญา อภิมนต์บุตร
4. นางพเยาว์ ชลาชีพ
5. นายศึกษิต เพชรอ�ำไพ
6. น.ส.ภีชญา กริ่มวงศ์รัตน์
7. STATE STREET EUROPE LIMITED
5. ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
6. นายพีรพล ประเสริฐชัยกุล
7. นางสาวรรณวิมล เศวตสมภพ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม
หมายเหตุ :

1/

จ�ำนวนหุ้น

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
7,102,500
7,057,200
650,784,077
3,462,336,820

% ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

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
0.21
0.20
18.80
100.00

Peak Development Holdings Ltd. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน British Virgin ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายคือคุณสาธิตา วิทยากร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำรอง
ตามกฎหมาย และส�ำรองอื่นๆ ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากธุรกิจยังอยู่ในระหว่างการขยายกิจการ การจ่าย
ปันผลจึงมีการเปลีย่ นแปลงได้ขนึ้ อยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต
โดยให้อ�ำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา โดยการด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
1) บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
เดิมชื่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ที่ตั้งสาขา
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
Principal Capital Public Company Limited
Formerly named Metrostar Property Public Company Limited
PRINC
ธุรกิจโรงพยาบาลและบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็น 0107574700864)
3,808,570,502.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,808,570,502 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
3,462,336,820.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,462,336,820 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
http://www.principalcapital.co.th
02-714-2171-3
02-714-2185

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนจัดตั้ง

ที่อยู่

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

ลงทุนในบริษัทอื่น 0125557004113 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
และshared service
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ให้รพ.ในกลุ่ม
ถนนสุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
บจก. พิษณุเวช
โรงพยาบาลเอกชน 0655524000033 211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ
และลงทุนในบริษัทอื่น
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
บจก. สหแพทย์พิจิตร
โรงพยาบาลเอกชน 0665532000039 2/158 ถนนศรีมาลา ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
บจก. โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลเอกชน 0655560001044 888 หมู่ 5 ต�ำบลป่าเซ่า อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
บจก. โรงพยาบาลปากน�้ำโพ
โรงพยาบาลเอกชน 0605530000155 96/12 หมู่ที่ 9 ถนนสายเอเชีย
ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โรงพยาบาลเอกชน 0515561001324 7 หมู่ที่ 5 ต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ล�ำพูน
จังหวัดล�ำพูน 51000
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย โรงพยาบาลเอกชน 0105561066977 256 หมู่ 2 ต�ำบลสะแกกรัง
อ�ำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ -ชุมพร โรงพยาบาลเอกชน 0105562206951 18/22 ถนนปรมินทร์มรรคา ต�ำบลท่าตะเภา
อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โรงพยาบาลเอกชน 0335562001362 0885/15 ถนนปลัดมณฑล ต�ำบลเมืองใต้
ศรีสะเกษ
			
อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดศรีสะเกษ 33000
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โรงพยาบาลเอกชน 0105563098191 139 ถนนพลแพน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ชื่อบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

200.00

220.00

300.00

250.00

270.00

200.00

300.00

354.166

300.00

500.00

500.00

โทรศัพท์ : 055-909-000
โทรสาร : 055-909-005

โทรศัพท์ : 02-714-2173
โทรสาร : 02-714-2185

หมายเลขติดต่อ

โทรศัพท์ : 053-096-440
โทรสาร : 053-537-776
200.00 โทรศัพท์ : 056-049-899
โทรสาร : 056-049-898
270.00 โทรศัพท์ : 077-542-555
โทรสาร : 077-542-570
250.00 โทรศัพท์ : 02-714-2173
โทรสาร : 02-714-2185
300.00 โทรศัพท์ : 045-244-999
โทรสาร : -

300.00

โทรศัพท์ : 056-613-316
โทรสาร : 056-612-794-5
300.00 โทรศัพท์ : 055-409-000
โทรสาร : 354.166 โทรศัพท์ : 056-000-111
โทรสาร : 056-225-505

2,683.75

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

2,683.75

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
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52

คลินิกบัตรทอง

บจก. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

ให้เช่าอาคารส�ำนักงาน

โรงแรมและเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์

บจก. วี เรสซิเดนซ์

บจก. วีเอ็มอีเอ

โรงแรมและเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์

บจก. บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลงทุนในบริษัทอื่น

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

0105556119227 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
0105558144911 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
0105556006937 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
0105556007003 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
0105556015847 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
0105561042806 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
0105563122467 1 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนจัดตั้ง

2,000.00

121.00

1,000.00

200.00

6,330.90

300.00

18.50

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

2,000.00

121.00

1,000.00

200.00

6,330.90

75.00

18.50

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

โทรศัพท์ : 02-343-6789
โทรสาร : 02-343-6790

โทรศัพท์ : 02-714-2173
โทรสาร : 02-714-2185

โทรศัพท์ : 02-714-2171
โทรสาร : 02-714-2185

โทรศัพท์ : 02-714-8239
โทรสาร : 02-714-2185

โทรศัพท์ : 02-714-8239
โทรสาร : 02-714-2185

โทรศัพท์ : 02-714-2173
โทรสาร : 02-714-2185

โทรศัพท์ : 02-714-2184
โทรสาร : 02-714-2185

หมายเลขติดต่อ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

บุคคลอ้างอิง
1) นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991

2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
179/74-80 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-344-1000 02-824-5000
โทรสาร : 02-286-5050
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ฝ่ายการแพทย์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการ

ฝ่ายลงทุน

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายความยั่งยืน

Business Expansion
และนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โครงสร้างการจัดการ
และผลตอบแทนผู้บริหาร

ฝ่ายข้อมูลและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

Ecosystem
Collaboration

ฝ่ายสื่อสารชุมชน

ฝ่ายบ่มเพาะวัฒนธรรม
และบุคลากร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 9 ครัง้ ได้จา่ ยค่าเบีย้ ประชุมให้กบั กรรมการบริษทั ฯ จ�ำนวน 890,000 บาท
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคน
สละสิทธิ์ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดของปี 2563 ได้มีการจ่ายเงินค่าบ�ำเหน็จให้กรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 3,000,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจ�ำนวน 46,114 บาทรวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,936,114 บาท
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ดร.สาธิต วิทยากร
น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
นายแพทย์สุนทร ศรีทา*
นายจอห์น ลี โกะชุน

9. น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร*
10. ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี**
รวมค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ
(บาท)

ค่าบ�ำเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

ค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

105,000
155,000
90,000
110,000
110,000
90,000
30,000
120,000

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

4,675
3,153
22,601
15,685
-

555,000
609,675
393,153
410,000
410,000
412,601
345,685
420,000

70,000
10,000
890,000

300,000
3,000,000

46,114

370,000
10,000
3,936,114

หมายเหตุ : * นายสุนทร ศรีทา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
* น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
** ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนน.ส.ธนธรณ์ วิทยากร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 58 ล้านบาท
สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
กรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการในการรักษาพยาบาลในการเข้ารับ
การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ วงเงิน 1,000,000 บาท
2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และ การชดใช้คืนให้กับบริษัท (Directors and Officers Liability and
Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกัน 500 ล้านบาท
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		ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
• ให้สว่ นลดร้อยละ 50 ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยค่ารักษาพยาบาลส่วนทีเ่ กิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษทั และกรรมการ
บริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ
• ให้ส่วนลดร้อยละ 30 ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการ
บริษทั และกรรมการบริษทั ย่อยที่ Princ ถือหุน้ ร้อยละ 100 ตลอดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดยเข้ารับการรักษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ
		ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
• เงินทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2557 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงานและผูบ้ ริหารโดยบริษทั ฯ จะสมทบใน
อัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) 2,465 คน บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนักงานเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 906.20 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคมและ
สวัสดิการพนักงานอื่นๆ เป็นต้น
ชื่อบริษัท

บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล
- ส�ำนักงานใหญ่
- สาขา
บจก. วี เรสซิเดนท์
- ส�ำนักใหญ่
- สาขา
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
บจก. พิษณุเวช
บจก. สหแพทย์พิจิตร
บจก. โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
บจก.โรงพยาบาลปากน�้ำโพ
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ
รวม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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พนักงานปฏิบัติการ
(คน)

พนักงานบริหาร
(คน)

รวมทั้งสิ้น
(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

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ทั้งนี้ บริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ�ำกัด บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ�ำกัด บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ�ำกัด ยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในปี 2563
เนื่องจากยังไม่มีพนักงาน
เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส
การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องน�ำมาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ผลประกอบการของ
บริษัทฯ การประเมินผลงานของพนักงานที่ได้รับโบนัส
ข้อพิพาททางด้านแรงงาน
ไม่มี
นโยบายการพัฒนาบุลากร
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ให้มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเชิงธุรกิจและการค�ำนึง
ถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตาม “นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติต่อพนักงาน” บริษัทฯ ถือว่าพนักงานคือ ทรัพยากรที่ส�ำคัญขององค์กร จึงพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานโดยสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
ทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน ส�ำหรับพนักงานที่มีความตั้งใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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คณะกรรมการ
และผู้บริหาร
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นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

นายจอห์น ลี โกะชุน

ประธานกิตติมศักดิ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ดร.สาธิต วิทยากร

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ,
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรักษาการ Chief Financial Officer

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

รองประธานคณะกรรมการบริษัท,
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ,
และกรรมการตรวจสอบ

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี

กรรมการอิสระ,
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
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คณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจ�ำนวน 8 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

นายจอห์น ลี โกะชุน
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ดร.สาธิต วิทยากร
น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
นายแพทย์สุนทร ศรีทา1/
-

9. น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร2/
10. ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี3/
11. น.ส.ฤติมา จิระสุรเดช
1/

-

กรรมการ
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รักษาการ Chief Financial Officer
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รักษาการ Chief Investor Relation,
Performance Coach
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท

เข้าประชุม/จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะ
การประชุม
สาเหตุ
กรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้น
การขาดประชุม

7/9

1/1

ติดภารกิจ

8/9
9/9

1/1
1/1

ติดภารกิจ
-

9/9

1/1

-

9/9

1/1

-

9/9

1/1

-

9/9

1/1

-

3/9

1/1

โปรดดูหมายเหตุ 1

7/9

1/1

โปรดดูหมายเหตุ 2

1/9

-

โปรดดูหมายเหตุ 3

9/9

1/1

-

หมายเหตุ :
นายแพทย์สุนทร ศรีทา ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
		 2/ น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
		 3/ ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนางสาวธนธรณ์ วิทยากร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

60

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริษทั และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธาน
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ มีบทบาทในการก�ำหนด
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ให้มีประสิทธิภาพจนส�ำเร็จลุล่วง เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับบริษัทฯ
3. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้
6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีอ�ำนาจและหน้าที่ในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และเพือ่ ผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแบบอย่างให้พนักงาน
ทุกระดับยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป ดังนี้
1. ดูแลและจัดการให้การด�ำเนินการของบริษัทฯ และ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Duty of Accountability) ความซือ่ สัตย์
สุจริต (Duty of Loyalty) ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) และ มีจริยธรรม (Duty of Ethic) รักษาผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ บนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�ำทุกปี และก�ำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ พิจารณาอนุมัตินโยบายและกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ
งบประมาณ ความเสีย่ ง รวมทัง้ ก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินงานตามนโยบาย และ แผนงานทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วยความตั้งใจ และความระมัดระวังใน
การปฏิบัติงาน
4. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการรายงานทาง
การเงินและการติดตามผล
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
ก�ำหนดแนวทางในการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ
โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
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6. ให้มกี ารก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยให้ฝา่ ยจัดการ
เป็นผูป้ ฏิบตั ติ ามนโยบาย และ รายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความส�ำคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
7. พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามทีก่ �ำหนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
9. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงาน
ของบริษทั ฯ กรรมการบริหารมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทน และบ�ำเหน็จตามทีท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการก�ำหนด แต่ทงั้ นี้ไม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในฐานะกรรมการ พนักงาน
หรือลูกจ้าง
11. ส่งเสริมให้จัดท�ำจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง
12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อท�ำหน้าที่จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร
และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนก�ำหนด และช่วยด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันได้แก่
การประชุมคณะกรรมการ และ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และ การด�ำเนินกิจการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
13. ให้มีการก�ำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
14. เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัทฯ
และบริษัทในเครือในการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัท ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมี
กรณีดังต่อไปนี้
- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ จัดท�ำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
15. เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร
อันได้แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือหลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM
(DCP) หรือ เทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
16. หน้าทีอ่ นื่ ใดของกรรมการตามทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศ ข้อก�ำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอืน่ ใดทีก่ ำ� กับดูแลบริษทั ฯ
17. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
18. คณะกรรมการมีอ�ำนาจก�ำหนด และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
19. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ตรวจสอบ และ รับรองงบการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตรงตามกฎหมาย มาตรฐาน
การบัญชีและโปร่งใส
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

•

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.สาธิต วิทยากร
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
นายแพทย์สุนทร ศรีทา1/
น.ส.ปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร1/
น.ส.ฤติมา จิระสุรเดช

หมายเหตุ :

1/

ต�ำแหน่ง

-

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

เข้าประชุม/จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะ
สาเหตุ
กรรมการบริหาร
การขาดประชุม

10/10
10/10
8/10
10/10
10/10
7/10
10/10

โปรดดูหมายเหตุ 1
โปรดดูหมายเหตุ 1
-

นายแพทย์สุนทร ศรีทา ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามปกติธรุ ะและงานบริหารของบริษทั ฯ พิจารณาก�ำหนดนโยบาย
ทิศทาง และกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก�ำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้
ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่นโยบายก�ำหนด
2. ด�ำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
3. มีอำ� นาจแต่งตัง้ และควบคุมก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานทีแ่ ต่งตัง้ บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
4. มีอ�ำนาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน (แต่ละรายการ)
ไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ ให้สัตยาบันต่อไป
5. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ ำ� คัญๆ ที่ได้กำ� หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการลงทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) และการลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment) ระยะเวลา
2-5 ปี ของบริษัทฯ ในวงเงินส�ำหรับ (แต่ละรายการ) ไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา ให้สัตยาบันต่อไป
7. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
8. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร อ�ำนาจการบริหารองค์กรรวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารซึ่งมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารและการเลิกจ้าง

63

ทั้งนี้ อ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการ
บริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการ
ในลักษณะดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
คน ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอเพือ่ ท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของ งบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้อง
มีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งคุณสมบัติ
และขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ดูแล
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติดังนี้
1. ต้องเป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : ค ุณสมบัติที่ส�ำคัญอื่นๆ เป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามที่ ตลท. และ ก.ล.ต. ก�ำหนด (คู่มือฯ หน้า 26) และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอเพื่อท�ำ
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ

1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
2. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
3. ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
4. น.ส.ฤติมา จิระสุรเดช
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ต�ำแหน่ง

-

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าประชุม/จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะ
สาเหตุ
กรรมการตรวจสอบ การขาดประชุม

4/4

-

4/4

-

4/4

-

4/4

-

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และ
ระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มกี ารสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็น
และเป็นสิ่งส�ำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด�ำเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงิน และ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ การฝ่าฝืนกฎหมาย และ ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องที่อาจ
มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยง หรือ รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือก และ เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ รวม
ถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยค�ำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงาน
ตรวจสอบของส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับมอบ หมายให้ท�ำ
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
7. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน
8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
รวมถึงให้คำ� แนะน�ำในเรือ่ งงบประมาณ และ ก�ำลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ระบบงานภายใน
11. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนด
12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นทีเ่ ป็นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใด เมือ่ เห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จา่ ย
ของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การด�ำเนินการ ว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อก�ำหนดของบริษัทฯ
13. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพือ่ ชีแ้ จงในเรือ่ งเกีย่ ว
กับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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16. สอบทาน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” โดยสอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติ
ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ ข้อมูลในแบบประเมินตนเองนี้ มีความถูกต้องและเพียงพอ
ต่อการจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพือ่ วัตถุประสงค์ในการเข้าสูก่ ระบวนการรับรอง
(Certification Process)
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คนและและมีกรรมการ
บริษทั อย่างน้อย 1 คน กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน
5 แห่งโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 6 คน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดร. สาธิต วิทยากร
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
นายศิริชัย โตวิริยะเวช
น.ส.ปรียาพร อภิวาทน์วิริยะ
ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
นายแพทย์สุนทร ศรีทา 1/
นางเตือนใจ แก้ววรรณา 1/
น.ส.ฤติมา จิระสุรเดช

หมายเหตุ :

1/

ต�ำแหน่ง

-

เข้าประชุม/จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะ
สาเหตุ
กรรมการตรวจสอบ การขาดประชุม

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
2/4
2/4
4/4

โปรดดูหมายเหตุ 1
โปรดดูหมายเหตุ 1
-

นายแพทย์สุนทร ศรีทา ลาออกจากการเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
นางเตือนใจ แก้ววรรณา ลาออกจากการเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาและน�ำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกณฑ์ความที่ยอมรับได้
และกรอบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการบริษัท
2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยง
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. สอบทานรายงานความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�ำคัญและมาตรการจัดการที่เหมาะสม
5. ก�ำกับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามวาระที่ก�ำหนด
7. ปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยงอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำหรือ ผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง
คู่สมรส และ บุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หรือ บุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มอี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
รวมถึงผู้มีอ�ำนาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง
การเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยของห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ
มีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้
บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีตามข้อ 4 หรือ 6 หรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิดมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัท
ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้
ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
(ข) เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็นอิสระ ส�ำหรับการเสนอแนะ
ความคิดเห็น และก�ำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายก�ำหนด โดยการสรรหา
กรรมการบริษัท และการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมี
ความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ และ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
3. ห้ามกรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ
ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ท�ำขึ้นหรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มหรือลดลงในบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทในเครือ
4. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ท�ำการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหาผูม้ าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาเพื่อกลัน่ กรองสรรหา
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
รวมถึงต้องเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
ไว้ได้ และเมื่อแต่งตั้งแล้วจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในล�ำดับต่อไป
การถอดถอนและการพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และ
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและ
ปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
2. นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ลงมติให้ออกหรือศาลมีค�ำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่ง กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
มติของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ในกลุ่ม PRINC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้บริหาร

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
2. นายจอห์น ลี โกะชุน
3. ดร.สาธิต วิทยากร
4. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
5. นายแพทย์สุนทร ศรีทา1/
6. น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร2/
7. ดร. อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี3/
8. นายแพทย์สืบพงษ์ อินทรลาวัณย์3/
9. น.ส.ปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
10. น.ส.ฤติมา จิระสุรเดช4/
11. น.ส.ถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม
12. น.ส.อติยา อาวัชนาการ4/
13. นายธานี มณีนุตร์5/

ต�ำแหน่ง

ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
รักษาการ Chief Financial Officer
รักษาการ Chief Investor Relations และ Performance Coach
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง
เลขานุการบริษัทและผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ
ผู้อ�ำนวยการบ่มเพาะวัฒนธรรมและบุคลากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ : 1/ นายแพทย์สุนทร ศรีทา ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
		 2/ น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ลาออกจากการเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
นายแพทย์สืบพงษ์ อินทรลาวัณย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และได้ลาออกจาก
การเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
		 3/ ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปมีผลตั้งแต่วันที 1 มกราคม 2563 และได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ แทนน.ส.ธนธรณ์ วิทยากร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
		 4/ น.ส.ฤติมา จิระสุรเดช ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
น.ส.อติยา อาวัชนากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการบ่มเพาะวัฒนธรรมและบุคลากรมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
		 5/ นายธานี มณีนุตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563
รายชื่อผู้บริหาร

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
1. ดร. อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
2. นายนฤพล พันธุ์ศุภมงคล
3. นายภูวเมศฐ์ อัครนิธิอนนต์
4. นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์
5. นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง
6. นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม
7. นายแพทย์ปวิชญ์ วิรัชศิลป์
8. น.ส.ณภัทร์พร รอดซะ
9. นางพิมญดา เรือนอนุกูล
10. นางสุกนิษฐ์ มหานุกูล
11. นายศุภวัส พงษ์ศิริพานิช
12. น.ส.อติยา อาวัชนาการ
13. น.ส.กนกวรรณ อุดมกิจโกศล
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ต�ำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้านธุรการ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้านธุรการ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้านธุรการ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสรรหายาและเวชภัณฑ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลางและงานเงินเดือน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

รายชื่อผู้บริหาร

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
14. น.ส.จันทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์
15. นางพิมพ์ญดา บุญเต็ม
16. น.ส.ฐิติชญาน์ สมดุลยาวาทย์
17. น.ส.สุดามาศ บุญวรรณ
18. น.ส.บุษกร แก้วบุญธรรม
19. นางกัญจน์นิตา ตั้งศรีวงศ์
20. นายลือฤทธิ์ เจนพิทักษ์ชาติ

ต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารจัดการอาคาร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายระบบจัดการเงินเดือน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการทางการแพทย์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ก�ำหนดนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การบริหารงาน
3. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกบริษัทฯ
4. มีอ�ำนาจพิจารณาว่าจ้างเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงานหรือการพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
6. วงเงินอนุมัติของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการที่บริษัทฯประกาศใช้
• เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท
อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารส�ำคัญของบริษัทฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เฉพาะเรื่อง
4. จัดท�ำรายงานการประชุม และเอกสารส�ำคัญต่างๆ ได้แก่ การจัดหาสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมผู้ถือหุ้น
การก�ำหนดวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด
5. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุนร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ
7. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
8. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
9. เป็นหรือประสานงานนายทะเบียนของบริษัทและการประสานงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
10. ด�ำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์
กรรมการ
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- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
(DAP45/2005)

- แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
- Post graduated study, University of
Pennsylvania, Philadelphia USA
- The National Defense College

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

ไม่มี

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บิดา ดร.สาธิต ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ประธานกิตติมศักดิ์
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
วิทยากรและเป็น เม.ย. 2556 - ส.ค. 2562 ประธานคณะกรรมการบริษัท
ปู่ของนางสาว เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
ธนธรณ์ วิทยากร
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
2520 - 2550
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
2534 - 2544
คณะกรรมการที่ปรึกษา
บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานคณะกรรมการ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด)
2559 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด)
2558 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
2557 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
จ�ำกัด)
บริษัท โรงพยาบาลปากน�้ำโพ จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
(บริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
(ผู้ถือหุ้น 99.998%)
จ�ำกัด)
บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหาร
โรงพยาบาล จ�ำกัด

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นายจอห์น ลี โกะชุน
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ
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- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

- 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.

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

ไม่มี

ไม่มี

2560 - 2562
2552 - 2553
2552 - 2553

2563-ปัจจุบัน

2563-ปัจจุบัน

2563-ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน

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

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลปากน�้ำโพ จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด)
ประธาน
บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ�ำกัด
ประธาน
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ประธาน
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
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นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นายจอห์น ลี โกะชุน (ต่อ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ

58

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Certification Program 2015
(DCP199/2015)
- Director Certification Program 2005
(DCP60/2005)
- Director Accreditation Program 2004
(DAP23/2004)

อบรมหลักสูตร
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการ
ส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรมหาชน รุ่น 3

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

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

ไม่มี

ไม่มี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้จัดการทั่วไป
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

2541 - 2543
2538 - 2541
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน

มี.ค. 2560 -ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน
2557 - 2559
2557 - 2559

ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ
& Principal Consultant

ต�ำแหน่ง

บริษัท แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ จ�ำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอที จ�ำกัด
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.)
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัท เคมีแมน จ�ำกัด (มหาชน)

Parkway Health, (now part of IHH Healthcare,
listed in Kuala Lumpur & Singapore)
- Gleneagles Intan Medical Center, Kuala
Lumpur.
- Gleneagles International
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ต่อ)
MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2553 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ดร. สาธิต วิทยากร
58
กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2015
(DCP 199/2015)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.000004%)
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัท วีเอ็มอีเอ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
จ�ำกัด)
บริษัท โรงพยาบาลปากน�้ำโพ จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมการ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการใหญ่

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน

ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

ก.ค.2563 - ปัจจุบัน

ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน

2547

บุตร
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
นพ.พงษ์ศักดิ์ เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
วิทยากรและเป็น
บิดาของนางสาว
ธนธรณ์ วิทยากร

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
23.73
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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)
- Executive Education, Harvard
Business School

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

75

76

ดร. สาธิต วิทยากร (ต่อ)
กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

เม.ย. 2557 - ปัจจุบันฃ

ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน

พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน

ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ต่อ)
กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ�ำกัด
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ�ำกัด
(ผู้ถือหุ้น 0.000045%)
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด)
กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 99.998%) บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จ�ำกัด
กรรมการและ
บริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล)
กรรมการ
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จ�ำกัด (บริษัทย่อยของ
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด (บริษัทย่อยของ
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด)
ประธานกรรมการ
มูลนิธิวิวัฏฏะ
ประธานกรรมการ
บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จ�ำกัด
(ผู้ถือหุ้น 99.998%)
กรรมการ
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ�ำกัด
(ผู้ถือหุ้น 0.002%)
(บริษัทย่อยของบมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล)
กรรมการ
บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหาร
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
โรงพยาบาล จ�ำกัด

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
รักษาการ Chief Financial Officer
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

61

- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2006
(DCP71/2006)
- การบริหารจัดการระดับสูง
- การพัฒนาส�ำหรับผู้บริหาร (EDP)
- การบริหารความเสี่ยง  
Allianz Management Institute

- ปริญญาตรีการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

0.21

ไม่มี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัท วีเอ็มอีเอ จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด)
บริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท โรงพยาบาลปากน�้ำโพ จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

รักษาการ Chief Financial บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
Officer
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Corporate
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ

ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2558 - ธ.ค. 2562

ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

77

78

นายแพทย์สุนทร ศรีทา
รักษาการ Chief Investor
Relations, Performance Coach
กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค (ต่อ)
รักษาการ Chief Financial Officer
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

67

ไม่มี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2560 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

2552 - 2557
2558 - 2560

CEO BDMS กลุ่ม 4
รองคณะกรรมการบริหาร

ธ.ค. 2562 - พ.ค. 2563 รักษาการ Chief Investor
Relations, Performance
Coach
2560 - ธ.ค. 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Health Care
2560 - พ.ค.2563
กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)

ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด(มหาชน)
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ต่อ)
บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล)
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล)
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
จ�ำกัด)
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
จ�ำกัด)
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล)
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2561 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0.004
(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์  
(Urban Health) มหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแพทยสภา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รัฐศาสตรบัณฑิต
(การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

นายแพทย์สุนทร ศรีทา (ต่อ)
รักษาการ Chief Investor
Relations, Performance Coach
กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการ

- ประกาศนียบัตร Mini MBA
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Advanced Management Program
  Harvard University

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2561 - พ.ค.2563
2561 - พ.ค.2563
2561 - พ.ค.2563
2561 - พ.ค.2563
2561 - พ.ค.2563
2561 - พ.ค.2563
2560 - พ.ค.2563
2560 - พ.ค.2563
2560 - พ.ค.2563

ธ.ค. 2562 - พ.ค. 2563 กรรมการ

ต�ำแหน่ง

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด)
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด)
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด)
บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท โรงพยาบาลปากน�้ำโพ
จ�ำกัด)
บริษัท โรงพยาบาลปากน�้ำโพ  จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของ บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด
(มหาชน))
บริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ธ.ค. 2562 - พ.ค. 2563 กรรมการ

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

79

80

73
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นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Family Business Governance 2018
(FBG 12/2018)
- Directors  Certification Program 2017
(DCP 248/2017)

สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors  Certification Program 2018
(DCP 252/2018)
- Directors Accreditation Program  
เมษายน 2016 (DAP126/2016)
- Advanced Audit Committee Program
2016 (AACP 24/2016)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
Pine Manor College, USA
- ปริญญาโท Financial Economics  
   Boston University,  USA
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- อบรมหลักสูตร
สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ Chief Financial Officer

- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยม)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ธ.ค. 2558 - ปัจุบัน

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทกลุ่มรีเจ้นท์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
  ไม่มี

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 10.00%) บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จ�ำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ  
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
(ผู้ถือหุ้น 0.40%)
เลขานุการบริษัท    
(ผู้ถือหุ้น 0.40%)

ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน
ต.ค.  2551 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
ด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการ

ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

29

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Executive Development Program
(EDP 2020)

- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2019
(DCP 273/2019)

- IT Governance and Cyber Resilience
Program  2017 (ITG 4/2017)
- Advance Audit Committee Program
2016 (AACP 22/2016)
- Risk Corporate Leader 2016
(RCL 5/2016)
- Directors  Accreditation Program 2012
(DAP 99/2012)
- Company Secretary Program 2009
(CSP 29/2009)
- ปริญญาตรี สาขา Hospitality
Management with Real Estate Finance
and Revenue Management
สถาบัน Glion Institute of Higher
Education, Switzerland.

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

0.66

2560 - 2561

มิ.ย.62 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - พ.ย. 2563

บุตรดร.สาธิต ม.ค. 2563 - พ.ย 2563
วิทยากร และ
เป็นหลาน พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
นพ.พงษ์ศักดิ์ ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
วิทยากร  

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จ�ำกัด
บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริค จ�ำกัด
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ไม่มี

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการส่วนงาน
บริการบริหารธุรกิจส่วนกลาง
Manager in Training
Four Seasons Thailand

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ
ลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการ

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

81

82

ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
กรรมการ

47

- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2019
(DCP 279/2019)

- ปริญญาเอก สาขา Organization
Development มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท สาขา Information
Management
Asian Institute of Technology
- ปริญญาตรี สาขา Computer Science
สถาบัน Assumption University

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

0.29%

ไม่มี

2561 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถือหุ้น 0.001%)
กรรมการ

Financial Information
System Mananger

2547 - 2552

ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ

ต�ำแหน่ง

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ�ำกัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จ�ำกัด (มหาชน)   

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2563 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)
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- อบรมหลักสูตร
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท
หลักสูตรสนับสนุนเลขานุการบริษัทจาก
IOD
- Effective Minute Taking
- Board Reporting Program
- Company Reporting Program

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา

ไม่มี

ไม่มี

ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการ
ผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ต.ค.2559 - เม.ย.2561 กรรมการบริหาร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับ
ตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง
ต.ค. 2554 - ก.ย. 2559 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
ม.ค. 2550 - ต.ค. 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการประจ�ำส�ำนัก
เลขานุการและกฎหมาย

ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โก กรีน คลีนนิ่ง จ�ำกัด
หมายเหตุ : ไม่มีประวัติกระท�ำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�ำโดยสุจริต และไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
1. ดร.สาธิต วิทยากร  นายวีระ ศรีชนะชัยโชค และ ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.11.4 การก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
เลขานุการบริษัท,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

83

84

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ท�ำบัญชี
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CTO Course
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร
ส�ำหรับผู้น�ำรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง
- อบรมหลักสูตร Orientation
Course - CFO focus on financial
reporting รุ่นที่ 6
- อบรมหลักสูตร หลักสูตร Chief
Transformation Officer : CTO Course
รุ่นที่ 1 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
- ปริญญาโท
สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
		
(ปี)
ประวัติการอบรม
				

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลบัญชี

ไม่มี

ไม่มี

2560 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริษัท วีเอ็มอีเอ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล)
กรรมการ
บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
จ�ำกัด)
กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล)
กรรมการ
บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ�ำกัด
(ผู้ถือหุ้น 0.0003%)
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
กรรมการ
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล)

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการงาน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บัญชีส่วนกลาง
กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร
นายจอห์น ลี โกะชุน
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ดร.สาธิต วิทยากร
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
น.ส.ฤติมา จิระสุรเดช
ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
น.ส.ปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
นายศิริชัย โตวิริยะเวช
นายแพทย์สืบพงษ์ อินทรลาวัณย์
นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง

รายชื้อ

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

บริษัท

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
D
D
D
D, E
D
E

บจก. โรงพยาบาลปากนํ้าโพ
D
D
D
D
-

บจก. พิษณุเวช
D
D
D
D
-

บจก. สหแพทย์พิจิตร
D
D
D
D
-

D
D
D
D
-

บจก. โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย
D
D
D
D
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน
D
D
D
D
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร
D
D
D
D
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ
D
D
D
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี
D
D
D
D
-

บมจ. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ
-

D
D
D
-

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
D
D
D
-

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์
D
D
D
-

บจก. วี เรสซิเดนท์
D
D
D
-

บจก. บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์
D
D
D
-

บจก. วีเอ็มอีเอ
D
D
D
-

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
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น.ส.วสุดามาศ บุญวรรณ
นายศุภวัส พงษ์ศิริพานิช
นางเสมอแข สัทธาพงศ์
นางสุกนิษฐ์ มหานุกูล
นายภูวเมศฐ์ อัครนิธิอนนต์
น.ส.ณภัทร์พร รอดซะ
น.ส.จันทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์
นางเตือนใจ แก้ววรรณา
นายแพทย์ปวิชญ์ วิรัชศิลป์
นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์
นางพิมญดา เรือนอนุกูล
นายนฤพล พันธุ์ศุภมงคล

รายชื้อ

-

บริษัท

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

บจก. โรงพยาบาลปากนํ้าโพ
D
-

บจก. พิษณุเวช
-

บจก. สหแพทย์พิจิตร
-

-

บจก. โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี
-

D
-

บมจ. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)

-

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
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บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
-

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์
-

บจก. วี เรสซิเดนท์
-

บจก. บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์
-

-

บจก. วีเอ็มอีเอ

บริษัท

E
-

รายชื้อ

น.ส.กนกวรรณ อุดมกิจโกศล
น.ส.ฐิติชญาน์ สมดุลยาวาทย์
นางกัญจน์นิตา ตั้งศรีวงศ์
น.ส.อติยา อาวัชนาการ
น.ส.บุษกร แก้วบุญธรรม
นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม
น.ส.สาธิตา วิทยากร
นางนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์
น.ส.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
น.ส.คงชนก ธีรวรากานต์
นายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นายลือฤทธิ์ เจนพิทักษ์ชาติ

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
E
E
E
E
E
E
E

บจก. โรงพยาบาลปากนํ้าโพ
D
D
-

บจก. พิษณุเวช
D
D
D
-

บจก. สหแพทย์พิจิตร
D
D
D
-

D
D
D
-

บจก. โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย
D
D
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี
-

บมจ. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ
-

D
-

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
D
-

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์
D
-

บจก. วี เรสซิเดนท์
D
-

บจก. บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์
-

บจก. วีเอ็มอีเอ
D
-

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
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ต�ำแหน่ง : HC - ประธานกิตติมศักดิ์
MD - กรรมการผู้จัดการ
Cs - เลขานุการบริษัท
E - ผู้บริหาร

นางพิมพ์ญดา บุญเต็ม
นายโชติ นิสูง
น.ส.ถิรนันท์  แสงพึ่งธรรม
นายกิตติชัย อุรุวรรณกุล
นายฐิสริน ตรรกเมธา
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
นายธานี มณีนุตร์
น.ส.ดรรชนีพร พันตะพรหม

รายชื้อ

E
E
-

บริษัท

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

บจก. โรงพยาบาลปากนํ้าโพ
-

-

บจก. พิษณุเวช

C - ประธานคณะกรรมการ
D - กรรมการ
Id - กรรมการอิสระ

E
E
-

บจก. สหแพทย์พิจิตร
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย
D
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล�ำพูน
D
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร
-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ
D
D
-

-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

D
D

บมจ. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

Ca - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Ad - กรรมการตรวจสอบ
Cr - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

บจก. โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
-

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์
-

บจก. วี เรสซิเดนท์
-

-

บจก. บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์

Ce - ประธานคณะกรรมการบริหาร
Ed - กรรมการบริหาร
Rd - กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
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-

บจก. วีเอ็มอีเอ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

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

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายจอห์น ลี โกะชุน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.สาธิต วิทยากร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวสาธิตา วิทยากร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายกิตติชัย อุรุวรรณกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายศุภวัส พงษ์ศิริพานิช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางเสมอแข สัทธาพงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวถิรนันท์  แสงพึ่งธรรม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสุกนิษฐ์ มหานุกูล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ร้อยละ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2564
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ร้อยละ

-

-

-

-

806,728,800
10,000,000
22,985,100
1,917,852,143
10,120,000
2,136,100
100,000
474,200
100,000
-

23.30
0.29
0.66
55.39
0.295
0.06
0.003
0.01
0.002
-

821,728,800
7,000,000
22,985,100
1,917,852,143
9,920,000
1,051,100
100,000
474,200
50,000
-

23.73
0.20
0.66
55.39
0.286
0.03
0.003
0.01
0.001
-
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รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

18 นายธานี มณีนุตร์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
19 นางสาวณภัทร์พร รอดชะ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
20 นางสาวจันทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
21 นายนฤพล พันธุ์ศุภมงคล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
22 นางเตือนใจ แก้ววรรณา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
23 นายโชติ นิสูง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
24 นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
25 นางสาวดรรชนีพร พันตะพรหม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
26 นายแพทย์ปวิชญ์ วิรัชศิลป์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
27 นางพิมพ์ญดา  บุญเต็ม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
28 นางพิมญดา เรือนอนุกูล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
29 นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
30 นายภูวเมศฐ์ อัครนิธิอนนต์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
31 นายลือฤทธิ์ เจนพิทักษ์ชาติ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
32 นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
33 นางสาวอติยา อาวัชนาการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
34 นางสาวบุษกร แก้วบุญธรรม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
35 นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ร้อยละ

98,000
21,000
2,548,000
29,600
151,700
220,000
28,300
-

0.003
0.001
0.07
0.0009
0.004
0.006
0.0008
-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2564
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ร้อยละ

98,000
21,000
2,575,000
9,600
1,600
158,200
220,000
36,300
-

0.003
0.001
0.07
0.0003
0.00
0.005
0.006
0.001
-

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

36 นางสาวฐิติชญาน์ สมดุลยาวาทย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
37 นางสาวสุดามาศ บุญวรรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
38 นางนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
39 นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
40 นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ร้อยละ

3,009,800
-

0.09
-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2564
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ร้อยละ

6,100
3,012,800
-

0.00
0.09
-

หมายเหตุ : จ �ำนวนหุ้นที่ถือโดยนางสาวสาธิตา วิทยากร นับรวมหุ้นที่ถือโดย Peak Developments Holding Co., Ltd. เนื่องจากนางสาวสาธิตาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของ Peak Developments Holding Co., Ltd. โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.39
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นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ให้มีประสิทธิภาพ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถูกก�ำหนดจากคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมเนื้อหาหลัก
การส�ำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหาร
อย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด�ำเนินงาน
ใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตามประกาศ
ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา และฉบับปรับปรุง ประกาศใช้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยได้ท�ำการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และบุคคลภายนอกได้รบั ทราบ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้สอื่ สารนโยบายดังกล่าวให้ภายใน
องค์กรรับทราบผ่านอินทราเน็ต แผ่นป้ายประกาศ และการรณรงค์ภายในบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีช่องทางส�ำหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพื่อแจ้งเรื่องการพบเห็น
การกระท�ำที่เป็นการละเมิดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการส�ำคัญตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (Corporate Governance) ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อก�ำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
1. บริษัทฯ ก�ำหนดให้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุมให้ชัดเจน
พร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลส�ำคัญที่จ�ำเป็นต่อการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา รายงานประจ�ำปี หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค อีกทั้งระบุวิธีการมอบฉันทะ
ให้ชดั เจนเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ รวมทัง้ นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยบริษทั ฯ ด�ำเนินการจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับข้อมูลข่าวสารส�ำหรับการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและสามารถเตรียมการมอบฉันทะ
ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทฯ จะก�ำหนดวัน เวลา ประชุมที่เหมาะสม จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอสามารถรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและสะดวกเพียงพอให้สามารถเข้าร่วมประชุม จัดส่งแผนที่สถานที่จัดประชุม
รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีเพียงพอส�ำหรับการตรวจสอบเอกสารและการลงมติ
3. บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการประกาศรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.principalcapital.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
การล่วงหน้า
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

4. บริษัทฯ จะไม่ท�ำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้
มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
5. บริษัทฯ ก�ำหนดแนวปฏิบัติส�ำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้
5.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
5.2 รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
5.3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ�ำปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา
5.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานปีที่ผ่านมา
5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5.6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�ำปี
5.8 เรื่องอื่นๆ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นส�ำคัญที่อยู่ในความสนใจ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถาม และ/หรือ
ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่มีการลงมติ
6. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็น
ระยะเวลา 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ ถึงเลขานุการบริษัท
ตามรายละเอียดที่แจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัท
8. บริษัทฯ ได้จัดท�ำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลัง
วันประชุมตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วยการบันทึกรายงานการประชุม
การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด
9. กรรมการบริษัททุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง/คณะอนุกรรมการ / คณะท�ำงาน ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
หรือบัญชี และเลขานุการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจส�ำคัญเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้บริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถาม

93

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และ
ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ มีจริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
แนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุน
กับบริษัทฯ ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯก�ำหนด ซึง่ ได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ http://www.principalcapital.co.th โดย
ให้เสนอมายังบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยส่งต้นฉบับ
ทางไปรษณียถ์ งึ เลขานุการบริษทั ตามรายละเอียดทีแ่ จ้งทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั จะเปิดเผยผลการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและค�ำแนะน�ำในการ
มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติ
เช่นเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ ทุกประการ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ มาประชุมและลงมติแทนได้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิ
ได้รับประวัติและข้อมูลการท�ำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้วิธีและ
อุปกรณ์การออกเสียงผลการนับคะแนนเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็วและ
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ธุรกรรมของบริษทั ฯ ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการเกีย่ วโยงกัน และตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวม
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีการดูแลและค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับ
บริษัทฯ และก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อก�ำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนดังนี้
1. ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง หรือหน่วยงานราชการ
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างเพียงพอใน
แต่ละกลุ่ม
2. บริษัทฯ มีพันธสัญญาต่อลูกค้าในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการก�ำหนดราคาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ โดยไม่กระท�ำการใดเป็นการเอาเปรียบลูกค้า ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษัทฯ ต้องด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางและ
เป็นธรรม
3. บริษัทฯ ค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานโดยไม่เอาเปรียบในการท�ำสัญญาจ้าง มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม
กับศักยภาพ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท�ำงาน มีการฝึกอบรม ให้การศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
มีสงิ่ แวดล้อมในการท�ำงานทีด่ ี มีการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินยั ในการท�ำงาน ได้รบั การเอาใจใส่อย่างทัว่ ถึง บริษทั ฯ
ก�ำหนดแผนการแก้ไขปัญหาต่อผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวหากมีเหตุให้พนักงานต้องยุติการท�ำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม
4. บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อถึงความตระหนักและความเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
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นโยบายการแจ้งข้อสงสัย การรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ (Whistle Blowing)
เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม และมีการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันตาม “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ”
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รบั ผลกระทบ หรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ จากการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม
รวมถึงพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต การปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�ำทีข่ าดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ
โดยการแจ้งข้อสงสัยโดยตรง หรือส่งจดหมายมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Secretarywhistle@principalcapital.co.th โทรศัพท์ +66 (2) 714-2173
กรณีพนักงานมีข้อสงสัย เรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
สามารถแจ้งที่ Hrwhistle@principalcapital.co.th หรือ Secretarywhistle@principal.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ
การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการด�ำเนินการซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย ถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการด�ำเนินงานและเป็นกลไกในการตรวจสอบการด�ำเนินงาน บริษัทฯ จึงก�ำหนดแนว
ทางปฏิบัติเพื่อก�ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกันตามที่ก�ำหนดโดยกฏหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วน
อย่างสม�่ำเสมอและรวดเร็วทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบ การพิจารณาเพิ่มเติมและติดต่อกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้รับการจัดท�ำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจนถูกต้องและโปร่งใสด้วยภาษาที่กระชับ
เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นอย่างสม�่ำเสมอไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ
3. จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด�ำเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ที่เป็น
ประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม�่ำเสมอและมีประสิทธิภาพขจัดความเข้าใจ
ผิด รวมทั้งมีนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลการด�ำเนินการและการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย
4. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการท�ำงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานการตรวจสอบบัญชี
พร้อมทั้งรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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5. คณะกรรมการบริษัท จัดท�ำรายงานการประเมินสถานะและแนวโน้มบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่ายรายงานอธิบายถึง
ความรับผิดชอบของตนในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี รายงานการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปีไว้ในรายงานประจ�ำปี
6. คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ตาม
กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละ
สายงาน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง คอยก�ำกับดูแลในเบือ้ งต้น โดยคณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจหน้าทีต่ ดั สินใจและดูแลการการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ตามข้อก�ำ
หนดบริษัทฯ และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะถูกก�ำหนดเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท�ำงาน
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 3 ท่าน
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 2 ท่าน
• กรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะก�ำหนดขึ้นล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
โดยประธานคณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประกอบกับการพิจารณาค�ำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส�ำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง โดยบริษัทฯ
จะจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อจะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ในเรื่องต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัท ต้องมา
ประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
2. บริษัทฯ ควรก�ำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอและสามารถ
จัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
3. ประธานคณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการจัดเรือ่ งทีจ่ ะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยปรึกษา
หารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาค�ำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส�ำคัญเป็นวาระพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4. ประธานคณะกรรมการบริษัท ควรจัดสรรเวลาให้เพียงพอส�ำหรับการน�ำเสนอเอกสารและข้อมูลของผู้บริหารและ
การพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นส�ำคัญของคณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุม
อย่างสม�่ำเสมอ
6. คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมูลค�ำปรึกษาและบริการต่างๆ เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูงและอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจ�ำเป็นเพื่อประกอบ
การประชุมในแต่ละครั้ง
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7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ราย ละเอียดเพิ่มเติมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
8. กรรมการบริษทั ทีอ่ าจมีสว่ นเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียในแต่วาระการประชุมต้องงดออกเสียงหรือให้ความคิดเห็นในวาระ
นั้นๆ
9. จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควรก�ำหนดตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
10. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั ต้องมีความชัดเจน
เพื่อใช้อ้างอิง
11. โดยเฉลี่ยกรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งหมด
ในรอบปี
12. กรรมการบริษัททุกคนควรมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
13. คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ  ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ในกรณีที่เป็น
การลงมติเฉพาะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องต้องมีกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
14. จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 1 ครั้ง ทุกปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
1. บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารประเมินคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี โดยเป็นการประเมินแบบองค์คณะ กรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคนโดยรวม ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทได้ท�ำการวิเคราะห์และหาข้อสรุป
เพื่อก�ำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการต่อไป
2. บริษทั ฯ มีการรายงานผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ร่วมกัน สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเอง ที่จะได้รับการสนับสนุนจากคณะ
กรรมการบริษัทต่อไป
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1. บริษทั ฯ มีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถจูงใจและอยู่ในระดับทีเ่ ทียบเคียงกับบริษทั
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการรวมทั้งผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ โดยทุกปีคณะกรรมการบริษทั พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้ ำ� หนดค่าตอบแทนดังกล่าวและน�ำเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
อนุมัติ
2. คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มและ
เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ
3. คณะกรรมการบริษัท จัดท�ำรายงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์
ของนโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีและงบการเงินของบริษัทฯ
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4. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำไปใช้ในการพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูป
ธรรม รวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ
ผลประเมินข้างต้นจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้สื่อสารผลการ
พิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
5. คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร คือค่าเบี้ยประชุม ค่า
บ�ำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนอื่นคือการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่และการชดใช้คืนให้กับบริษัทฯ
(Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O)
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรูใ้ นเรือ่ งหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ให้กบั กรรมการ
เฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ ได้จัดท�ำเอกสารปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานรวมถึงการจัด
ปฐมนิเทศแนะน�ำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ด้วย โดยกรรมการบริษัทได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการหมุนเวียนต�ำแหน่งภายในองค์กร รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
4. บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆอยู่เสมอ เพื่อน�ำความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป
การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของ
“นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” อย่างเคร่งครัดเพือ่ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
สร้างความมัน่ คงและความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
ก�ำหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” เป็นประจ�ำทุกปี
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
1. ส่งบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อไปเป็นกรรมการ
บริษัทย่อยนั้นๆ
2. มีการประชุมเพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
3. มีการจัดให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
4. มีการชี้แจงนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ เป็นต้นว่า นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ให้บริษัทย่อยรับทราบและน�ำไปปฏิบัติ
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้ในจริยธรรมองค์กรในการควบคุมมิให้บคุ ลากรน�ำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผอู้ นื่ รวมถึง
เพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตน โดยแนวปฏิบตั หิ ลักได้แก่ จะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ให้กบั ตนเองหรือผูอ้ นื่ เช่น การซือ้ หุน้
บริษทั ฯ ในเวลาทีจ่ ะประกาศผลการด�ำเนินงาน การซือ้ ทีด่ นิ หรือลงทุนในธุรกิจในบริเวณที่ใกล้กบั บริเวณทีบ่ ริษทั ฯ จะขยายกิจการไป
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมถึงผูบ้ ริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกีย่ วกับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส
และบุตรที่ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวมถึงบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ หากผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนข้อก�ำหนดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว ถือว่าได้กระท�ำผิดข้อบังคับของบริษัทฯ
จะมีโทษทางวินยั อย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท�ำทีเ่ ชือ่ ได้วา่ ท�ำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษทั ฯ
จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐด�ำเนินการต่อไป

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจทีโ่ ปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ใน
“แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพือ่ แสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
ทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กระท�ำการหรือยอมรับ
หรือให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมแก่บคุ คล หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะด้วย
การเสนอให้ (Offering) การให้ค�ำมั่นสัญญา (Promising) การเรียกร้อง (Soliciting) การร้องขอ (Demanding) การให้ หรือ รับสินบน
(Giving or Accepting Bribes) หรือ มีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยให้สนับสนุนทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า
คูค่ า้ ผูร้ บั จ้าง ผูร้ บั จ้างช่วงให้มกี ารปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับบริษทั ฯ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และให้มกี ารสอบทานแนวทางปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ่มพลังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยจะวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรค
หรือ กลุ่มการเมืองใด และจะไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือให้ความช่วยเหลือ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ และ บริษัทฯ ถือว่าพนักงานสามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การด�ำเนินธุรกิจและ การติดต่อภาครัฐ
และเอกชนจะต้องเป็นอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และด�ำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ จะควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การให้ของขวัญทางธุรกิจ และ การสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ให้มีความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย
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5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกคน รวมถึงบุคคล
ที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ปฏิบัติขัดกับนโยบายนี้
6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ
หรือบุคคลทีส่ ามทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ เพือ่ ส่งเสริมความซือ่ สัตย์สจุ ริตและความรับผิดขอบต่อหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รวมถึง
สื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริยธรรมของคณะกรรมการบริษัท (Director Code of Conduct) จริยธรรมของ
ผู้บริหารและพนักงาน (Executive and Employee Code of Conduct) และ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance Policy) ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ระเบียบและคูม่ อื ปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ นื่ ใดทีบ่ ริษทั ฯ
จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
2. พนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษทั ฯ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบคุคลทีร่ บั ผิดชอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรผ่านช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
โดยพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ถูกลงโทษ โยกย้ายไม่เป็นธรรมหรือโดยกลั่นแกล้งและรวมถึง
การแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบทุกเบาะแสที่แจ้งมา
4. ผู้กระท�ำการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับในการท�ำงาน
ของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
5. การให้หรือการรับเงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ มีความถูกต้องโปร่งใส มีหลักฐานและบันทึกบัญชี
ได้ โดยจะมีการควบคุมตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเงินสนับสนุนไม่ได้เป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีขั้นตอนการอนุมัติและการใช้เงิน
สนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน
6. บริษทั ฯ จะบริจาคเพือ่ การกุศลทัง้ ทางด้านการเงินหรือในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือรูปแบบอืน่ ๆ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่
กิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจ
เป็นการตอบแทน
7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจของบริษัทฯ ตามหลัก
เกณฑ์ดังนี้
7.1 จะต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ
7.2 มีบุคคลหรือองค์กรที่เฉพาะในการรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้อย่างชัดเจน
7.3 มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้เงินบริจาคและเงินสนับสนุนนั้น ซึ่งสามารถปฏิบัติและวัดประเมินผลได้
7.4 เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
7.5 ระบุสถานที่ในการน�ำเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ชัดเจน
7.6 จะต้องระบุถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการน�ำเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ว่า มีใครได้รับประโยชน์บ้าง
ได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
7.7 มีหลักฐานหรือใบเสร็จระบุเงินที่สามารถตรวจสอบการใช้เงินและการด�ำเนินงานได้
7.8 การให้หรือรับของก�ำนัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จา่ ย ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามทีก่ ำ� หนดในจริยธรรม
ว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรืประโยชน์อื่นใด
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ลูกค้า พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางรายงานประจ�ำปี
(annual report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีจริยธรรมด้านการปฏิบัติงานและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจทีดีส�ำหรับคณะ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นหลักการส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการ ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ฝ่ายบริหารจึงคัดเลือกจริยธรรมหลักขึ้นมา
ให้ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซึ่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ โดยถือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
2. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับ
ของบริษัทฯ รั่วไหล
3. เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานอื่น ไม่น�ำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่นๆ
ไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทฯ
4. ไม่กล่าวร้ายหรือกระท�ำการใด อันน�ำไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ
5. รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน�้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรักษาค�ำมั่นสัญญา
7. ประพฤติปฏิบัติและพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯตามค่านิยมขององค์กร
8. ยึดมัน่ ในคุณธรรมและละเว้นจากอบายมุขทัง้ ปวง ไม่ประพฤติตนในทางทีอ่ าจท�ำให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียงของตนเองและบริษทั ฯ
9. เอาใจใส่และช่วยด�ำเนินการใดๆที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยาการในการท�ำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศ
10. หลีกเลีย่ งการให้ และ/หรือ รับสิง่ ของ การให้ และ/หรือ รับการเลีย้ งรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า้ หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ ในการด�ำเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริษัทฯ หรือในเทศกาล หรือประเพณีนิยม
ในมูลค่าที่เหมาะสม หากของขวัญที่ได้รับในรูปของเงินหรือสิ่งของมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทให้ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน กรณีที่เป็น
การให้ของขวัญ ของช�ำร่วย มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท การเลี้ยงรับรอง คู่ค้า หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็น
ไปตามจริงตามปกติธุรกิจและประเพณีนิยม
11. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ
หมายเหตุ : น ักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่างๆรวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น จริยธรรมต่างๆ และกฎบัตรคณะกรรม
การในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance
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การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
นโยบายด้านการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายให้ทกุ หน่วยงานท�ำงานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการประเมิน และบริหาร
ความเสีย่ งทีร่ ดั กุมต่อเนือ่ งมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของหน่วยงานจะต้องมีระบบการท�ำงานทีเ่ ป็นมาตรฐานทีด่ แี ละมีการควบคุมภายใน
เพือ่ ป้องกันเหตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์ทอี่ าจจะสร้างความเสียหายให้กบั บริษทั ฯ ได้ และพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรูส้ กึ
ร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้บริษัทฯ ประเมิน
และตรวจสอบการท�ำงานได้ตลอดเวลา
ส�ำหรับการควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ว่าจ้างส�ำนักงานสอบบัญชีจากภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จ�ำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระและ
มีความช�ำนาญในการวางระบบการควบคุมภายในที่ดีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อปรับปรุงระบบการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในจะเข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ ไตรมาส โดยนางสาวกานติมา คงสมยุติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติในการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ก�ำหนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารทุกระดับทีจ่ ะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการท�ำงานภายในหน่วยงาน
ของตนให้มปี ระสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบตั งิ าน โดยมีระบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุมสามารถตรวจสอบได้ ทุกหน่วยงาน
จะต้องจัดท�ำคู่มือก�ำหนดระเบียบการปฏิบัติงานเป็นบรรทัดฐานส�ำหรับการด�ำเนินกิจการในส่วนงานที่อยู่ในความดูแลของตน โดย
ถือปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ นโยบายส�ำคัญและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
2. แนวทางการควบคุมภายในที่มีการประเมิน และบริหารควบคุมความเสี่ยงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้แต่ละหน่วยงานมี
การประเมินความเสีย่ งในงานทีต่ นเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบ หรือลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งดังกล่าว
โดยบริษทั ฯ ต้องการให้พนักงานทุกระดับชัน้ มีสว่ นร่วมในการประเมินและควบคุมความเสีย่ งโดยทัว่ กันเพือ่ ช่วยกันป้องกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงาน ในการจัดให้มีการควบคุมภายในในทุกหน่วยงาน และ ด�ำเนิน
การตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพือ่ ให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีการปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนที่ก�ำหนดอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ซึ่งจะน�ำไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์ และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น รายงานที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดท�ำขึน้ ซึง่ ฝ่ายทีเ่ ป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้ว จะน�ำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้
ความเห็นชอบก่อนทีจ่ ะน�ำไปปฏิบตั ติ อ่ ไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไขให้มปี ระสิทธิภาพหรือรัดกุม
มากยิ่งขึ้น ขอให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่ดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ รับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศ “นโยบายบริหารความเสี่ยง” และ “กฎบัตรคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง” ในเบื้องต้นให้มีคณะท�ำงานด�ำเนินการจัดเตรียมแนวทางบริหารความเสี่ยง และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน จัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทฯ
จัดหาแนวทางการป้องกันความเสีย่ ง และบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษทั ฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุก 6 เดือน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การค้นหา ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง การจัดการและควบคุม
ความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและรายงานผล โดยน�ำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 มาพัฒนากรอบ
การบริหารความเสี่ยง โดยอ้างอิงแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission : COSO
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้
1. บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง 6 ด้านคือ ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านการด�ำเนินงาน ด้านการเมืองและ
นโยบายภาครัฐ ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละกฎหมาย และด้านชือ่ เสียงภาพลักษณ์ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องมีการจัดการความเสีย่ ง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ โดยใช้มาตรฐานเดียวกันตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด
2. ผู้บริหารต้องสื่อสารให้บุคลากรในทุกฝ่ายงานทราบถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงของ
บริษัทฯ โดยบุคลากรของบริษัทจะต้องสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวข้องได้และน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อ
บริหารจัดการฝ่ายงาน รวมถึงก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานที่เหมาะสมและแผนส�ำรองฉุกเฉินเพื่อรับมือกับความเสี่ยงนั้นๆ
3. ให้แต่ละฝ่ายงานใช้แผนที่ความเสี่ยงและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อด�ำเนินการค้นหา
ระบุปัจจัยเสี่ยง และรูปแบบของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่ค้นพบ ก�ำหนดระดับ
ความเสี่ยงพร้อมทั้งเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ/มาตรการ หรือแผนบริหารความเสี่ยงที่จะป้องกัน บรรเทา หลีกเลี่ยง
หรือ ควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ตลอดจนก�ำกับ ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อน�ำไปปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
4. ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายงานรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำหนดนโยบายการบ่ริหารความเสี่ยงและก�ำหนดแนวทางปฏิบัติรวมถึงก�ำกับความเสี่ยง
ภายในองค์กร และเป็นผู้สรุปและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในภาพรวมของการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วยการช่วยสอบทานอย่างเป็นอิสระ ให้มั่นใจว่าระบบ
การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการทบทวน ก�ำกับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่ส�ำคัญของธุรกิจ
และระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ก�ำกับดูแลให้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจว่ามีแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(5.1) ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
(5.2) พัฒนาระบบการจัดการความเสีย่ งทัง้ องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่ ง
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
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(5.3) ติดตามและสอบทานความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
(5.4) ก�ำกับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
(5.5) รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระที่ก�ำหนด

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและหน้าที่ความรับผิดชอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ

ผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหาร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
Business Expansion
และนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายการแพทย์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายความยั่งยืน

Ecosystem
Collaboration

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายลงทุน

ฝ่ายข้อมูลและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

ฝ่ายสื่อสารชุมชน

ฝ่ายบ่มเพาะวัฒนธรรม
และบุคคลากร

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการบริหารความเสี่ยง
(1) สร้างความตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการจัดการความเสีย่ งในเชิงรุก โดยระบุ ประเมิน และจัดการกับความเสีย่ งอย่างจริงจัง
และทั่วถึงทั้งองค์กร
(2) เพิ่มช่องทางในการระบุโอกาสที่อาจน�ำไปสู่การเติบโตของกิจการ และมีความพร้อมส�ำหรับภัยคุกคามที่จะเป็นอุปสรรค
ในการด�ำเนินงาน
(3) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานตามค่านิยมสากล
(4) เพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะมีผลการด�ำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย อันจะน�ำมาซึ่งความมั่นใจและความไว้วางใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการ
(5) สามารถน�ำข้อมูลความเสี่ยงไปประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
(6) ท�ำให้การด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มีความชัดเจน และคาดการณ์ล่วงหน้าได้มากขึ้น
(7) เพิ่มความสามารถในการบริหารอุบัติการณ์ได้ดีขึ้น
(8) เพิ่มการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการจัดการกับความเสี่ยง

การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง แล้วรายงานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการน�ำไปใช้งานเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญคือการสร้างสมดุลของก�ำไร
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นอกจากความมุ่งมั่นในการขยายกิจการให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนด
ให้มีสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมากขึ้น และท�ำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น โดยเน้น
การสร้างรากฐานของความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นล�ำดับแรก เมื่อหน่วยย่อยขององค์กรเข้าใจแล้ว จึงจะเกิด
การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนือ่ งตามทีค่ าดหวังไว้ โดยบริษทั ฯ ได้ยดึ ตามแนวทางปฏิบตั ิใน 7 หัวข้อหลักตามแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกิจการทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำ� หนดขึน้ และ ISO 26000 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย ดังนัน้ เพือ่ ให้พนักงานของบริษทั ฯ
ได้มีความเข้าใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบัติ บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ บน
อินทราเน็ตของบริษัทฯ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลและปฏิบัติตาม

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงาน อันจะช่วยลดปัญหาของความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการละเมิดกฎหมายได้ และ นโยบายทางสารสนเทศ
ทีค่ รอบคลุมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้อง เพือ่ ขจัดปัญหาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยมีการก�ำหนดบทลงโทษก�ำกับ
ไว้บนอินทราเน็ตของบริษัทฯ และประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลและปฏิบัติตาม นอกจากนี้บริษัทฯ มีการทบทวน
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการและปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการมีนโยบายและ
แนวปฏิบตั ติ ามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption
หรือ CAC) สะท้อนความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั่นมาใช้จริงในองค์การได้และประกาศตนร่วม
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ผ่านการรับรอง Anti-Corruption จาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทฯ ให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงาน มีการตอบแทนพนักงานในลักษณะที่นอกเหนือจากค่าจ้างและโบนัส และจัดฝึกอบรมสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน เพือ่ ให้พนักงานได้เสริมศักยภาพในด้านต่างๆ และพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร และพัฒนาศักยภาพ ยกระดับความรู้
และความสามารถของพนักงาน อีกทัง้ สร้างเสริมการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและการท�ำงานเป็นทีม และหลักสูตรเฉพาะของส่วนงาน
อื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น จัดอบรมหลักสูตร Senior Supervisor ให้แก่ หลักสูตรการพัฒนาทักษะส�ำหรับหัวหน้างาน Leadership Skill
Development เจ้าหน้าที่ แพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมกับ “สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย” อีกด้วย
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4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ส�ำหรับธุรกิจ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าระดับบนส�ำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บริษัทฯ จึงได้ท�ำ
สัญญาการจัดการกับกลุม่ แมริออท ซึง่ เป็นกลุม่ โรงแรมระดับนานาชาติทมี่ ชี อื่ เสียง เพือ่ ให้บริหารงานโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้ติดตามผลการด�ำเนินงานทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่ง
ที่ดีที่สุดซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมซึ่งผู้บริโภคเป็นผู้ให้คะแนนมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา
การจัดการกับบริษัท แอสคอทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้น�ำตลาดด้านการบริหาร
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง มาเป็นผู้บริหารโครงการซัมเมอร์เซ็ท
เอกมัย กรุงเทพฯ

5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษัทฯ มีการจัดซ้อมดับเพลิงให้แก่อาคารที่บริษัทฯ ได้เข้าไปบริหาร และยังได้ส่งพนักงานไปเข้าร่วมการอบรมการช่วยชีวิต
ขัน้ สูงร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพือ่ เรียนรูก้ ารปฏิบตั ติ นหากมีเพือ่ นพนักงานหรือลูกค้าจ�ำเป็นต้องได้รบั ความช่วยเหลือเร่งด่วน

6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรม CSR- In process ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินกิจกรรม CSR - After process ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานขององค์กรโดยตรงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ให้บริการตรวจอาการต้อกระจก
ฟรีให้กับประชาชนในชุมชน และหากผู้ป่วยคนใดต้องท�ำการรักษาต้อกระจกต่อเนื่องหรือจ�ำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก
ทางโรงพยาบาลมีบริการผ่าตัดต้อกระจกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้บริการตรวจโควิด - 19 แบบ Drive-Thru โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส�ำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI)
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด
• โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้จัดกิจกรรมอาสา ต้นกล้าแห่งความดี โดยในปี 2563 ได้ปรับปรุงโรงอาหาร ห้องน�้ำ 
สร้างห้องพยาบาล มอบเครือ่ งมือทางการแพทย์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนทุกคน ณ โรงเรียนหนองไม้ยางด�ำ จังหวัดพิษณุโลก
• โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด จังหวัดพิษณุโลก ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นและแจกอาหารให้แก่ประชาชน
• โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การเสวนาเพื่อเตรียมพื้นฐานที่ดี
ให้ลูกรัก และโภชนาการที่ดีส�ำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เป็นต้น
• โรงพยาบาลพิษณุเวช มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลจิตเวช อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
• โรงพยาบาลพิษณุเวช แจกเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบให้กับวัดและสถานที่ท่องเที่ยว
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลปากน�้ำโพ จ�ำกัด
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ เป็นสถานศึกษาดูงาน ในการตัดสินใจวางแผนศึกษา
ต่อทางสายการแพทย์และการประกอบอาชีพทางการแพทย์ในอนาคต ซึ่งทางโรงพยาบาลให้กลุ่มเยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธี
การท�ำงานและความส�ำคัญของบุคลากรทางการแพทย์
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ สอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ทีมกู้ชีพกู้ภัย
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ โรงเรียนส่งเสริมผู้สูงวัย เทศบาลนครสวรรค์ พร้อมกับ
การบรรยายให้ความความรู้ การดูแล รักษาและการปฏิบัติตนส�ำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ 2 มอบหน้ากากและ Face Shield ให้สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ 2 จัดอบรมพัฒนาการเด็กตามวัยให้อาจารย์ ในโรงเรียน และจัดอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์
มือใหม่ให้แก่คุณแม่ที่ก�ำลังตั้งครรภ์
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท สหแพทย์พิจิตร จ�ำกัด
• โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร น�ำโดยคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ตามสถานที่ต่างๆ เช่น อบต.บางไผ่ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร
• โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตรได้มอบน�้ำดื่ม และ Face Shield ให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอ
เมืองพิจิตร วัดท่าหลวง จ.พิจิตร และมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
• โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจติ ร จัดอบรมการช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน ณ โรงเรียนย่านยาว และจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
ให้แก่พนักงานบริษัท นันยาง จ�ำกัด
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จ�ำกัด
• โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น หน่วยกู้ภัย
มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ สมาคมกู้ภัยวัดวังโป่ง เป็นต้น
• โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ มอบน�้ำดื่มจ�ำนวน 200 แพ็ค ให้กับส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ส�ำหรับใช้ใน
พันธกิจของส�ำนักงานต่อไป และมอบน�้ำดื่มจ�ำนวน 1,200 ขวดให้กับมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
• โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ บริจาคหน้ากากอนามัยจ�ำนวน 3,000 ชิ้นและน�้ำดื่มจ�ำนวน 1,200 ขวด และสอนขั้นตอน
การล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องรวมถึงแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค จ�ำนวน 600 ชุด แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
• ทีมพยาบาลของโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ร่วมกับกู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ได้เข้าไปให้ความรู้เรื่อง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สอนขั้นตอนการล้างมือและวิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
อุตรดิตถ์ โรงเรียนวัดน�้ำใส โรงเรียนวัดห้องสูง โรงเรียนวัดนาทะเล
• โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “โครงการหนึ่งผู้ให้ เติมเต็มใจผู้รับ” โดยมีผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและ
พนักงานของโรงพยาบาลร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย และมอบตู้ยาสามัญประจ�ำบ้านให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
• ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ยในงานต่างๆ เช่น งานวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ประเพณีตกั บาตรเทโว คนพิการสากลจังหวัดอุทยั ธานี งานแข่งกีฬาแบดมินตัน
ของจังหวัด เป็นต้น
• โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อต่างๆ เช่น การเลี้ยงลูกในเชิงบวก
มะเร็งร้ายใกล้ตัวผู้หญิง เป็นต้น
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ล�ำพูน จ�ำกัด
• โรงพยาบาลศิริเวช ล�ำพูน ร่วมกิจกรรมมอบของในงานวันรวมน�้ำใจให้กาชาด ณ บริเวณสนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
ล�ำพูน เพื่อหารายได้ส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ให้การสังคม
สงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
• โรงพยาบาลศิริเวช ล�ำพูน จัดกิจกรรมสร้างก�ำลังใจสู่ชุมชนและสังคม ในโครงการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุกับ
ผู้พิการ
• โรงพยาบาลศิรเิ วช ล�ำพูน ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลือ่ นทีแ่ ก่ประชาชน ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมเทศบาล
ต�ำบลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล�ำพูน
• โรงพยาบาลศิริเวช ล�ำพูน ได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกแก่ประชาชน
• โรงพยาบาลศิริเวช ล�ำพูน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ด้วยความห่วงใย มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรอง Covid-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-อุทัยธานี จ�ำกัด
• ทีมพยาบาลของโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนฟรี ในหลายๆ โอกาส เช่น งานประชุม
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในหลายๆอ�ำเภอของจังหวัดอุทัยธานี งานอุทัยธานีเกมส์ เป็นต้น
• โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี จัดสัมมนาอบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชน ในหัวข้อต่างๆ เช่น มะเร็งร้าย ใกล้ตวั ผูห้ ญิง การเลีย้ งลูก
เชิงบวก สุขกายสุขใจไร้โรคา เป็นต้น
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-อุบลราชธานี จ�ำกัด
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี มีโครงการตรวจรักษาอาการนิ้วล็อคเบื้องต้นให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จ�ำกัด
• โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ จัดท�ำโครงการแพทย์ผใู้ ห้ โดยให้บริการรักษาก้างปลาติดคอ ให้แก่ประชาชนฟรี โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
• โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ มอบหน้ากากอนามัยและ Face Shield ให้แก่หน่วยงานราชการ นอกจากนีย้ งั ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี
และ แจกคูปองส่วนลดให้แก่ประชาชน และตรวจคัดกรองเบาหวานให้กับชุมชนร่วมกับ รพ.สต.
• โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ มอบชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้สนามบินชุมพร มอบอาหารแห้ง และน�้ำดื่ม ให้ผู้ประสบภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท วีเอ็มอีเอ จ�ำกัด
• โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมริออท”) และโรงแรมแมริออท
เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์สขุ มุ วิท พาร์ค ร่วมกันจัดกิจกรรม Wish upon a Star ณ โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ และโรงเรียนวัดสันติวฒ
ั นาราม
จังหวัดนครนายก โดยทั้งสองโรงแรมร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาให้เด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ รวมถึงการมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ เพื่อสานต่อความฝัน และส่งต่อความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นให้แก่เด็กๆ
เนื่องในวันเด็กประจ�ำปี พ.ศ.2563
• โรงแรมแมริออท ได้ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วจ�ำนวน 70 ฉบับ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชินปู ถัมภ์ โดยทางมูลนิธจิ ะน�ำปฏิทนิ ดังกล่าวมาใช้ผลิตเป็นสือ่ การเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียนตาบอดทีอ่ ยูท่ งั้ ในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัดต่อไป
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

• พนักงานของโรงแรมแมริออท ได้ร่วมกันบริจาคผ่านการซื้อกระเป๋าผ้าภายใต้โครงการ “LET’S SAVE AUSTRALIA”
ซึ่งเป็นการระดมทุนเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศออสเตรเลีย โดยทางโรงแรมแมริออทฯ ร่วมบริจาคเงิน
สมทบทุนเป็นจ�ำนวนเงิน ทั้งสิ้น 8,100 บาท
• ทางโรงแรมแมริออท ได้จัดท�ำโครงการรับบริจาควัสดุที่ท�ำมาจากอะลูมิเนียมเพื่อน�ำมาใช้ในการท�ำขาเทียม โดยส่งมอบ
ให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งนี้ ได้มีการส่งมอบวัสดุดังกล่าวให้แก่มูลนิธิเมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2563
• โรงแรมแมริออท ได้ร่วมกันท�ำบุญโดยการเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมให้แก่เด็กด้อยโอกาส โดยทางโรงแรมได้ท�ำการ
รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้ามือสอง รวมถึงอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา และได้ส่งมอบให้แก่ มูลนิธินกขมิ้นภายใต้
โครงการ “เหลือ-ขอ โดย ครูอ๊อด ขออาสา”
• โรงแรมแมริออท ส่งมอบหมอนจ�ำนวน 250 ชิ้นให้แก่วัดสวนแก้วเพื่อให้ทางมูลนิธิน�ำไปด�ำเนินการจัดจ�ำหน่ายหารายได้
เพื่อช่วยเหลือชุมชนและผู้ยากไร้ต่อไป
• โรงแรมแมริออท ได้ท�ำการส่งมอบผ้าลินินเพื่อน�ำไปใช้จัดท�ำหน้ากากผ้า ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง
โรงแรมต่างๆ ในเครือแมริออท กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสามารถจัดท�ำหน้ากากผ้าได้ถึง 4,800 ชิ้น โดยได้ส่งมอบหน้ากาก
ดังกล่าวให้แก่หน่วยงาน SOS Bangkok เพื่อน�ำไปมอบให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนและต่อการความช่วยเหลือต่อไป
• พนักงานโรงแรมแมริออท ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “ให้เลือดเพื่อช่วยชีวิต” (Give Blood to Save
Lives) ณ โรงแรม รอยัล ออร์คดิ เชอราตัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จดั ขึน้ ภายใต้ความร่วมมือของโรงแรมในเครือแมริออท กรุงเทพฯ
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท วี เรสซิเดนท์ จ�ำกัด
• โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก (“โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย”) ได้ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยทางมูลนิธิจะน�ำปฏิทินดังกล่าวมาใช้ผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอน
ส�ำหรับนักเรียนตาบอดที่อยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดต่อไป นอกจากนี้ยังได้บริจาคหน้ากากผ้าจ�ำนวน 111 ชิ้นให้แก่
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์อีกด้วย
• โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัยมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดคลองเตย
• โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย บริจาคขวดพลาสติกใช้แล้วจ�ำนวน 2,600 ขวดให้แก่วัดจากแดง เพื่อน�ำเข้าสู่การรีไซเคิล
เพื่อผลิตจีวรพระ ซึ่งจ�ำนวนขวดที่บริจาคสามารถผลิตผ้าบังสุกุลจีวรได้ถึง 65 ผืน
• โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย ร่วมบริจาคสิ่งของ และอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อน�ำไปมอบให้แก่ผู้ที่
ขาดแคลนในต่างจังหวัดต่อไป
• พนักงานของโรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย ร่วมท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมโดยการช่วยท�ำความสะอาดวัดธาตุทอง

7. การให้ความส�ำคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
บ ริษทั ฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความยัง่ ยืนมากขึน้ จึงได้เริม่ ให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำรายงาน
ความยั่งยืน (Sustainability Report) ขึ้น เพื่อประกาศจุดยืนของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความยั่งยืน
อย่างสมดุลให้กับผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมในรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ในเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance
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รายการ
ระหว่างกัน
1. เปิดเผยรายการระหว่างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีรายการระหว่างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ มีเพียงรายการระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�ำปี 2563 แล้ว
2. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการระหว่างกัน
การท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการ
ปกติของธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
3. นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงได้จัดท�ำ 
“นโยบายการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน” ขึ้น และประกาศไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยยึดหลักการดังนี้
• เป็นรายการที่ผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
• เป็นรายการที่ด�ำเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
• มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํารายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
กรณีทรี่ ายการระหว่างกันของบริษทั ฯ เกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั ฯ จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มผี เู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้การอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หากเกิดรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะด�ำเนินการให้มีการอนุมัติให้ท�ำรายการดังกล่าว โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจ
ขัดแย้งจะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ จิ ารณา และให้ความเห็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว
ทุกครัง้ ซึง่ ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารให้ความเห็นชอบในการให้ทำ� รายการดังกล่าวจะด�ำเนินการตามขัน้ ตอนของข้อก�ำหนดหรือ ประกาศ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ข้อก�ำหนดเรือ่ งรายการ
ที่เกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยการก�ำหนดราคา
ค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันบริษัทจะก�ำหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ตลอดจนมาตรฐานการบัญชี
ทีก่ ำ� หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย รวมทัง้ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ และจะเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจ�ำปี
ของบริษัทฯ
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(บริษ ัท ) และบริษ ัท ย่อ ย (กลุ่ม กิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษ ัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการ
ดาเนิ นงานรวมและผลการด าเนิ นงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงิน สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับ ปี ส้นิ สุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
• งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับปี ส้น
ิ สุด
วันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึง หมายเหตุ ส รุป นโยบายการบัญ ชีท่ีส าคัญ และ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มกิจการและบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ป ฏิบ ัติตามความรับ ผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ
ซึ่งเป็ นไปตามข้อ กาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อ ว่าหลักฐานการสอบบัญ ชีท่ีข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม
ความมีสาระสาคัญ
ความมีสาระสาคัญโดยรวมสาหรับงบการเงินรวมเท่ากับ 26.0 ล้านบาท
(ร้อยละ 1 ของรายได้รวมของกลุ่มกิจการ)
ขอบเขตการตรวจสอบ
ข้า พเจ้า ได้ ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบงบการเงิน รวมของกลุ่ ม กิ จ การ
โดยมุ่งเน้ นตรวจสอบกิจการที่มสี าระสาคัญต่อกลุ่มกิจการ ซึ่งคิดเป็ น
ร้อยละ 85 ของรายได้รวมของกลุ่ม กิจการ และเป็ นร้อ ยละ 74 ของ
สินทรัพย์รวมของกลุ่มกิจการ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง 1) การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและ
2) การรวมธุรกิจ - การรับโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นเรื่องสาคัญ ในการ
ตรวจสอบ

ความมีสาระสาคัญ
ขอบเขตของการตรวจสอบของข้าพเจ้ากาหนดตามความมีสาระสาคัญ ข้าพเจ้ากาหนดแผนการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมปราศจากการแสดงข้อ มูลที่ขดั ต่อ ข้อ เท็จจริงอัน เป็ นสาระสาคัญ การแสดงข้อ มูลที่ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงจะถูกพิจารณาว่ามีสาระสาคัญ ถ้าการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงรายการใดรายการหนึ่ งหรือทุกรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวม
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาความมีสาระสาคัญตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ โดยกาหนดความมีสาระสาคัญโดยรวมสาหรับงบการเงินรวม
เป็ นจานวนเงินตามเกณฑ์ ดังที่อธิบายไว้ในตาราง ข้าพเจ้าใช้ความมีสาระสาคัญ และพิจารณาปั จจัยเชิงคุณภาพในการกาหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบ และเพื่อประเมินผลกระทบของการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง ทัง้ ในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงินโดยรวม
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เหตุ ผลในการใช้ ข้ อมู ลอ้ างอิ งในการ ข้าพเจ้าเลือกใช้รายได้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการกาหนดความมีสาระสาคัญ เนื่องจาก
ผลการด าเนิ นงานของกลุ่มกิจการในรอบหลายปี ม ีความผันผวน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
กาหนดความมีสาระสาคัญ
การใช้รายได้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการกาหนดความมีสาระสาคัญมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มกิจการในรอบปี ปัจจุบนั มากกว่าการใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้
ข้าพเจ้าได้ตกลงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าจะรายงานการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึง่ มีจานวนเงินทีม่ ากกว่า 1.3 ล้านบาท
วิ ธีกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ข้าพเจ้ากาหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอ เพื่อให้ขา้ พเจ้าแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ
โดยข้าพเจ้าพิจารณาถึงโครงสร้างของกลุ่มกิจการ กระบวนการและการควบคุมทางด้านบัญ ชี และอุตสาหกรรมของกลุ่มกิจการ
ทีด่ าเนินการอยู่
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญ ในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่ม ีนัยสาคัญ ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมโดยรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

1. การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
อ้ า งถึ ง หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ข้ อ 9 ประมาณการ ข้า พเจ้า ได้ ร บั ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ประมาณการกระแสเงิน สด
ทางบัญชีท่สี าคัญ และการใช้ดุลยพินิจ และหมายเหตุประกอบ ในอนาคตของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสด ที่จดั ทาและ
อนุ ม ตั ิโดยผู้บ ริห ารของกลุ่ ม กิจการ และได้ท าความเข้าใจ
งบการเงินข้อ 21 ค่าความนิยม
ภายใต้ ม าตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 36 เรื่อ ง การด้อ ยค่าของ วิธกี ารจัดทาประมาณการดังกล่าว
สินทรัพย์ กลุ่มกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
ข้า พเจ้า ได้ส อบถามผู้ บ ริห ารในเชิ ง ทดสอบเพื่อ ประเมิน
ทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจเป็ นประจาทุกปี
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของวิธกี ารและข้อสมมติฐานที่ใช้
ค่าความนิ ยมของกลุ่มกิจการถูกปั นส่วนให้แก่หน่ วยสินทรัพย์ ในการคาดการณ์ ของผู้บริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของ
ที่ก่อให้เกิดเงินสด (cash generating units) ที่กลุ่มกิจการใช้ใน รายได้แ ละอัต ราคิด ลดที่ใช้ในการค านวณที่ส อดคล้อ งกับ
การประเมินค่าความนิ ยมเพื่อ ประโยชน์ ในการบริห ารภายใน สถานการณ์ทางธุรกิจในปั จจุบนั โดยข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบ
ซึ่ ง ก็ คือ โรงพยาบาลแต่ ล ะแห่ ง โดยค่ า ความนิ ย มดัง กล่ า ว ข้อมูลองค์ประกอบของต้นทุนเงินทุนของธุรกิจ (WACC) กับ
มีมลู ค่าตามบัญชีทงั ้ สิน้ รวม 1,824 ล้านบาท
ต้นทุนเงินทุนที่พจิ ารณาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการประเมิน
ผูบ้ ริหารได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ มูลค่าของผูส้ อบบัญชี
ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ด้วยการ
คิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และเปรียบเทียบกับ ข้าพเจ้า ได้ท ดสอบการค านวณตัว เลขส าคัญ ที่ได้จ ากการ
มูลค่าตามบัญชีเพื่อพิจารณาว่าจาเป็ นต้องตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่า ประมาณการตามข้อสมมติฐานข้างต้น เพื่อคานวณมูลค่าที่
หรือไม่
คาดว่าจะได้รบั คืน และเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี
ผลจากการประเมินดังกล่าว กลุ่มกิจการไม่มคี วามจาเป็ นที่จะต้อง
ตัง้ ค่ า เผื่อ การด้อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม ที่ ปั น ส่ ว นให้ ห น่ ว ย จากวิธีก ารปฏิบ ัติง านข้า งต้ น ข้า พเจ้าพบว่าการประเมิน
สินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดดังกล่าวเนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนและข้อสมมติฐานที่สาคัญดังกล่าว
ได้รบั คืนยังสูงกว่ามูลค่าตามบัญ ชี ทัง้ นี้ สถานการณ์ ทางธุรกิจ อยูใ่ นขอบเขตทีส่ ามารถยอมรับได้
ในปั จจุ บ ัน มี ความผันผวน ซึ่ งส่ งผลกระทบเป็ นอย่ างมากต่ อ
ข้อ สมมติฐ านที่ ใช้ ทัง้ ในส่ ว นของปั จ จัย ภายนอกและปั จ จัย
ภายในเพื่อการประมาณการกระแสเงินสด เช่น อัตราการเติบโต
ของรายได้และอัตราคิดลด เป็ นต้น โดยคณะกรรมการบริ หาร
ของบริษทั ใหญ่ และคณะกรรมการของบริษทั ย่อยได้พิจารณา
และอนุ มตั ิรบั รองข้อสมมติฐานดังกล่าวเพื่อ การประมาณการ
กระแสเงินสดเพื่อให้สะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบนั ให้มากที่สุด
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากข้อสมมติฐานเหล่านี้
มีความอ่อนไหวและมีผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืน ซึ่ง มีผ ลกระทบต่ อ ผลการประเมิน การด้อ ยค่ าของ
ค่าความนิยม
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

2. การรวมธุรกิ จ - การรับโอนกิ จการทัง้ หมด
อ้างอิงหมายเหตุป ระกอบงบการเงินข้อ 28 เรื่อ ง การรับ โอน
กิจการทัง้ หมด ในระหว่างปี กลุ่มกิจการได้ขยายเครือข่ายในการ
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลให้ครอบคลุม เพื่อ เพิ่ม ศักยภาพใน
การแสวงหารายได้ของกลุ่มกิจการในอนาคต โดยบริษทั ย่อ ย
ของกลุ่มกิจการ 2 แห่งได้ทาการชาระค่าตอบแทนเพื่อการเข้า
ซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์
จ ากัด ในวัน ที่ 2 มีน าคม พ.ศ. 2563 และบริษ ัท รวมแพทย์
สรรพสิทธิ ์ จากัด ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็ นบริษทั
ทีป่ ระกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ผูบ้ ริหารประเมินและสรุปว่ารายการดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวม
ธุรกิจ

ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหารเพื่อ ท าความเข้าใจหลักเกณฑ์
ที่ใช้ในการพิจารณาการรับรูร้ ายการที่เกี่ยวกับการซื้อกิจการ
โรงพยาบาล
ข้าพเจ้าได้ป ระเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและข้อมูล
ที่ใช้ในการรับรูร้ ายการซื้อกิจการโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาว่า
รายการนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่องการรวมธุรกิจ
ข้ า พเจ้ า ได้ อ่ า นสัญ ญาซื้ อ ขายกิ จ การโรงพยาบาล และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ย่อยที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุ มตั ิให้บริษทั ย่อ ยเข้าทารายการ นอกจากนี้ยงั ได้
ปรึก ษาผู้ เชี่ย วชาญทางด้า นบัญ ชีข องผู้ส อบบัญ ชีในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั และการพิจารณาเกี่ยวกับผลตอบแทน
และความเสี่ยงของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจการควบคุ มและ
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการรับรูร้ ายการซื้อกิจการและส่วนได้เสีย
ที่ไม่ม ีอานาจการควบคุม เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงินข้างต้น

ผลจากรายการดังกล่าว ผูบ้ ริหารได้บนั ทึกมูลค่าสินทรัพย์สุทธิท่ี
ได้รบั มาตามมูลค่ายุติธรรมมูลค่ารวม 902 ล้านบาท ค่าความ
นิยมจากการซื้อธุรกิจจานวน 167 ล้านบาท และกาไรจากการ
ซื้อ ธุ ร กิ จ จ านวน 31 ล้ า นบาท ซึ่ ง เป็ นผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทไ่ี ด้มาและสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ การ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่รี ะบุได้เป็ นส่วนหนึ่งของการ ข้าพเจ้าได้ประเมินความน่ าเชื่อถือ ของรายงานการปั นส่วน
จัดทาการปั นส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation) ซึ่งจัดท า ราคาซื้อทีจ่ ดั ทาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระและผูบ้ ริหาร โดยข้าพเจ้า
ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และความเป็ น
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญในการประเมินราคาอิสระและ/หรือผูบ้ ริหาร
อิสระของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ข้าพเจ้าได้ตรวจข้อ มูลเกี่ยวกับ
นอกจากนี้ ผู้บ ริห ารต้อ งพิจ ารณาเกี่ย วกับ ผลตอบแทนและ การระบุและการวัดมูลค่าสินทรัพ ย์สุท ธิท่ีได้ม ากับรายงาน
ความเสี่ยงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจการควบคุม ในบริษ ัท การปั นส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation) และยังได้
ย่อยของกลุ่มกิจการ อันเนื่องมาจากสัญญาซื้อหุน้ ระหว่างผู้ถือ ปรึก ษาผู้เชี่ย วชาญทางด้านการประเมิน มูล ค่ าของผู้ส อบ
หุน้ ที่เกี่ยวพันกับสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด เพื่อการบันทึกส่วน บัญชีเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธกี ารและสมมติฐานที่ใช้
ได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจการควบคุมในงบการเงินรวมอย่างเหมาะสม ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่ม ีตวั ตนที่รบั รู้จากการโอน
กิจการทัง้ หมด
ข้าพเจ้าให้ค วามสาคัญ ในเรื่อ งนี้ เนื่ อ งจากการประเมิน มูลค่า
สิน ทรัพ ย์สุท ธิท่ีได้ม าต้อ งอาศัยการใช้ดุลยพินิ จ ที่สาคัญ ของ จากวิธกี ารทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่ารายการซื้อกิจการ
ผูบ้ ริหารและผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งมีผลต่อการรับรูส้ นิ ทรัพย์สุทธิ โรงพยาบาลแบบการรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าวมีความ
ที่ได้มาและค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ นอกจากนี้มูลค่าของ เหมาะสมและวิธกี ารปฏิบตั ิทางการบัญชี ได้ถูกบันทึกอย่าง
รายการการซื้อ ธุ รกิจ ข้า งต้ น เป็ นมูล ค่า ที่ม ีส าระส าคัญ ต่ อ งบ เหมาะสม รวมทัง้ การประเมิน มูล ค่าสิน ทรัพ ย์ไม่ม ีตวั ตนที่
การเงินรวม
รับ รู้จ ากการโอนกิจ การทัง้ หมดอยู่ ในขอบเขตที่ส ามารถ
ยอมรับได้
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีท่อี ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่นต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ่ไี ด้รบั จากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กรรมการมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม กิจการและ
บริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่ม กิจการและบริษทั หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
บริษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญ ชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อ มั ่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริง
อัน เป็ นสาระสาคัญ ที่ม ีอ ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อ ข้อ เท็จจริงอาจเกิดจากการทุ จริตหรือข้อ ผิดพลาด และถือ ว่ามีสาระสาคัญ
เมื่อ คาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือ ทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

•
•

•

•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสีย่ งที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท าความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทก่ี รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยกรรมการ
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ไี ด้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อ สงสัยอย่างมีนัยส าคัญ ต่อ ความสามารถของกลุ่ม กิจการและบริษ ัท ในการดาเนิ น งานต่อ เนื่ อ งหรือ ไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ข้อ สรุป ว่ามีค วามไม่แน่ น อนที่มีส าระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อ งกล่ าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญ ชีของข้าพเจ้า โดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อ มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า ขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้รบั จนถึง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการ
และบริษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มกี ารนาเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญ ชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนี ัยสาคัญ ที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนี ัยสาคัญ ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ น อิสระ
จากเรื่องที่ส่อื สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญ ชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ ท่ียากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
บริธัษนัทวำคม
พริ้นซิพ.ศ.
เพิล แคปิ
ณ วันที่ 31
2563ตอล จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สิ นทรัพย์

หมำยเหตุ

งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินฝากประจาระยะสัน้
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ขี อ้ จากัด
ในการเบิกใช้ทห่ี มุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าส่วนทีค่ รบกาหนดในหนึ่งปี - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ กจิ การอืน่
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

11

176,318,618

395,864,506

20,858,969

53,079,771

8

34,007,325
1,387,654
-

525,827,195

17,999,679
-

484,568,615

15
12

5,000,000
342,837,497
71,903,534
18,603,849

5,000,000
233,450,311
39,044,440
59,120,105
54,495,093

5,000,000
49,512,830
1,669,941
9,986
6,012,852
4,281,427

5,000,000
48,066,031
1,610,766
1,355,988,644
39,044,440
5,058,708
12,504,764

650,058,477

1,312,801,650

105,345,684

2,004,921,739

2,803,328
299,509
-

2,799,725
410,724
-

5,073,825
7,976,853,340

6,743,766
7,963,253,540

330,000
1,155,055,192
10,987,584,661
286,875,527
425,304,673
1,823,978,253
11,523,835
71,297,865

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

330,000
2,629,296,437
1,848,741,827
2,922,290
116,667,799
7,722,621

330,000
3,033,818,641
4,631,436
3,533,695

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

14,765,052,843

13,307,243,766

12,587,608,139

11,012,311,078

รวมสิ นทรัพย์

15,415,111,320

14,620,045,416

12,692,953,823

13,017,232,817

35
14
16

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

15

17
8
35
18
19
22
20
21
23

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
กรรมการ _________________________________________
กรรมการ _________________________________________
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31
2563ตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษธันัท วำคม
พริ้นซิพ.ศ.
เพิล แคปิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบกำรเงิ นรวม

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

24
25
29
24

921,419,874
34,882,064
298,257,836

50,010,959
485,984,915
36,796,688
348,416,234

100,269,656
1,846,387
482,381,530

91,469,880
10,560,023
1,886,110,809

24

68,709,087

64,811,684

29,294,509

27,249,664

24

273,322,761

260,324,773

181,466,746

95,611,054

24,35

120,973,014
9,474,254
29,444,461
92,595,737

539,337,616
15,457,743
24,638,843
92,631,682

120,973,014
720,439
18,131,856

539,337,616
7,187,000
6,446,686

1,849,079,088

1,918,411,137

935,084,137

2,663,972,732

224,059,326
3,406,617,022
19,069,550
382,867,599
144,585,923
46,675,112
17,240,266

204,917,951
2,267,470,954
24,479,412
333,879,767
117,847,500
41,812,005

82,103,596
2,171,079,655
300,000,000
158,365,040
21,078,832
7,294,573

90,691,684
1,457,763,495
164,789,591
18,534,694
17,436,987

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

4,241,114,798

2,990,407,589

2,739,921,696

1,749,216,451

รวมหนี้ สิน

6,090,193,886

4,908,818,726

3,675,005,833

4,413,189,183

หมำยเหตุ
หนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - ส่วนทีห่ มุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิ
้
จการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของตั ๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวกับบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินมัดจารับจากลูกค้าทีห่ มุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินมัดจารับจากลูกค้า
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เจ้าหนี้คา่ ซือ้ กิจการโรงพยาบาล
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

24
24
24,35
23
26

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31
2563ตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริธัษนัทวำคม
พริ้นซิพ.ศ.
เพิล แคปิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบกำรเงิ นรวม

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

3,808,570,502

-

3,808,570,502

-

-

3,564,096,272

-

3,564,096,272

3,462,336,820
5,163,517,392

3,462,336,820
5,163,517,392

3,462,336,820
5,163,517,392

3,462,336,820
5,163,517,392

61,735,874
(1,155,337,368)
764,873,173

44,199,790
(626,349,548)
766,023,166

61,735,874
330,357,904
-

44,199,790
(66,010,368)
-

รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

8,297,125,891
1,027,791,543

8,809,727,620
901,499,070

9,017,947,990
-

8,604,043,634
-

รวมส่วนของเจ้ำของ

9,324,917,434

9,711,226,690

9,017,947,990

8,604,043,634

15,415,111,320

14,620,045,416

12,692,953,823

13,017,232,817

หมำยเหตุ
หนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จานวน 3,808,570,502 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ จานวน 3,564,096,272 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ จานวน 3,462,336,820 หุน้
มูลค่าทีไ่ ด้รบั ชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ

27

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ตอล พ.ศ.
จ�ำกัด2563
(มหาชน)
สำหรับบริ
ปี สิษ้นัทสุดพริวัน้ ซิทีเ่ พิ31ล ธัแคปิ
นวำคม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้จากการขายและให้บริการ
ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนการขายและให้บริการ

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

2,290,328,940
360,376,746
(2,025,165,828)
(307,009,269)

2,296,171,232
575,269,628
(1,879,283,287)
(353,286,426)

184,675,401
167,889,732
(261,759,992)
(118,738,747)

227,379,346
288,754,396
(251,700,220)
(137,816,024)

318,530,589
59,684,854
30,695,503
17,079,077
(56,159,970)
(714,666,019)
(15,779,772)
(132,591,466)
(111,214)

638,871,147
46,889,816
240,374,977
(66,869,959)
(842,341,023)
(16,965,342)
(153,190,151)
160,724

(27,933,606)
94,047,474
704,702,645
(13,376,764)
(207,622,886)
(115,065,546)
-

126,617,498
30,703,549
(44,999,980)
(20,484,933)
(250,914,849)
(100,981,926)
-

(493,318,418)
(44,174,169)

(153,069,811)
(2,434,057)

434,751,317
(18,019,266)

(260,060,641)
5,813,836

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี จำกกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

(537,492,587)
-

(155,503,868)
(31,438,891)

416,732,051
-

(254,246,805)
-

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี

(537,492,587)

(186,942,759)

416,732,051

(254,246,805)

26

293,113

4,154,734

(3,534,618)

1,406,123

23

(58,623)

(830,947)

706,923

(281,225)

รวมรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

234,490

3,323,787

(2,827,695)

1,124,898

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิ จำกภำษี

234,490

3,323,787

(2,827,695)

1,124,898

(537,258,097)

(183,618,972)

413,904,356

(253,121,907)

กำไร(ขำดทุน)ขันต้
้ น
รายได้อน่ื
กาไรจากการจาหน่ายส่วนงาน
กาไรจากการต่อรองราคาซือ้ กิจการโรงพยาบาล
กาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายบริษทั ย่อย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอืน่
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)บริษทั ร่วม
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี เงิ นได้
(ค่าใช้จา่ ย)รายได้ภาษีเงินได้

กำไรเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของการวัดมูลค่าใหม่
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

10
10

งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

17

30

32

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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12

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ

งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน):
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

(511,686,226)
(25,806,361)

(181,716,809)
(5,225,950)

416,732,051
-

(254,246,805)
-

(537,492,587)

(186,942,759)

416,732,051

(254,246,805)

(511,451,736)
(25,806,361)

(178,726,782)
(4,892,190)

413,904,356
-

(253,121,907)
-

(537,258,097)

(183,618,972)

413,904,356

(253,121,907)

(0.148)

(0.056)

0.120

(0.078)
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กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

123
13

124
-

17

17

28

การเพิม่ หุน้ สามัญของบริษทั ย่อย

การจัดตัง้ บริษทั ย่อยใหม่

การรับโอนกิจการทังหมด
้

3,462,336,820

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

-

การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

3,462,336,820

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

ทุนสารองตามกฎหมาย

3,462,336,820

-

-

เงินปั นผลจ่าย

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

-

-

การรับโอนกิจการทังหมด
้

การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย

5,163,517,392

-

-

-

-

-

-

5,163,517,392

5,163,517,392

-

-

-

-

686,750,337

การจัดตัง้ บริษทั ย่อยใหม่

222,249,300

4,476,767,055

-
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3,240,087,520

ส่วนเกิ น
มูลค่ำหุ้นสำมัญ
บำท

การเพิม่ หุน้ สามัญของบริษทั ย่อย

การเพิม่ หุน้ สามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
บำท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

61,735,874

-

-

-

-

-

17,536,084

44,199,790

44,199,790

-

-

-

-

-

-

-

44,199,790

จัดสรรแล้ว สำรองตำม
กฎหมำย
บำท

งบกำรเงิ นรวม

(1,155,337,368)

(511,451,736)

-

-

-

-

(17,536,084)

(626,349,548)

(626,349,548)

(178,726,782)

-

-

-

-

-

-

(447,622,766)

764,129,669

-

-

-

-

-

-

764,129,669

764,129,669

-

-

-

-

-

-

-

764,129,669

743,504

-

(1,149,993)

-

-

-

-

1,893,497

1,893,497

-

-

1,893,497

-

-

-

-

-

764,873,173

-

(1,149,993)

-

-

-

-

766,023,166

766,023,166

-

-

1,893,497

-

-

-

-

764,129,669

8,297,125,891

(511,451,736)

(1,149,993)

-

-

-

-

8,809,727,620

8,809,727,620

(178,726,782)

-

1,893,497

-

-

-

908,999,637

8,077,561,268

ส่วนต่ำงจำกกำร ส่วนต่ำงจำกกำร รวมองค์ประกอบ
รวมส่วนของ
รวมกิ จกำรภำยใต้ เปลี่ยนแปลงส่วน อื่นของส่วนของ ผูเ้ ป็ นเจ้ำของของ
เจ้ำของ
บริ ษทั ใหญ่
ยังไม่ได้จดั สรร กำรควบคุมเดียวกัน ได้เสียในบริ ษทั ย่อย
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ

ส่วนของเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่
กำไร(ขำดทุน)สะสม

งบแสดงก�ำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ�้ำของ

1,027,791,543

(25,806,361)

1,149,993

106,048,841

4,900,000

40,000,000

-

901,499,070

901,499,070

(4,892,190)

(8,000,000)

9,606,503

20,726,769

60,000,020

60,000,000

-

764,057,968

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม
บำท

14

9,324,917,434

(537,258,097)

-

106,048,841

4,900,000

40,000,000

-

9,711,226,690

9,711,226,690

(183,618,972)

(8,000,000)

11,500,000

20,726,769

60,000,020

60,000,000

908,999,637

8,841,619,236

รวมส่วนของ
เจ้ำของ
บำท

5,163,517,392

3,462,336,820

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นส่่งวของงบการเงิ
นหนึ่งของงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นส่นวเป็
นหนึ
นนี้ นนี้

ยอดคงเหลือปลำยปี วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

-

-

กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

-

5,163,517,392

3,462,336,820

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

ทุนสารองตามกฎหมาย

5,163,517,392

3,462,336,820

ยอดคงเหลือปลำยปี วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

686,750,337

4,476,767,055

3,240,087,520
222,249,300

บำท

บำท

มูลค่ำหุ้นสำมัญ

และชำระแล้ว

-
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หมำยเหตุ

ส่วนเกิ น

ทุนที่ ออก

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

การเพิม่ หุน้ สามัญ

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบแสดงก�ำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ�้ำของ (ต่อ)

61,735,874

-

17,536,084

44,199,790

44,199,790

-

-

44,199,790

บำท

สำรองตำมกฎหมำย

จัดสรรแล้ว -

330,357,904

413,904,356

(17,536,084)

(66,010,368)

(66,010,368)

(253,121,907)

-

187,111,539

บำท

ยังไม่ได้จดั สรร

กำไร(ขำดทุน)สะสม

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

15

9,017,947,990

413,904,356

-

8,604,043,634

8,604,043,634

(253,121,907)

908,999,637

7,948,165,904

บำท

เจ้ำของ

รวมส่วนของ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

125

งบกระแสเงินสด

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงิ นสด
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
จำกกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
รวม
รำยกำรปรับปรุง
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเผือ่ (กลับรำยกำร)
- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
- สินค้ำเสือ่ มสภำพ
ตัดจำหน่ำยภำษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ ่ำย
กำไรทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทีว่ ดั มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
(กำไร)ขำดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จำกกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำยุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยส่วนงำน
กำไรจำกกำรต่อรองรำคำซือ้
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยบริษทั ย่อย
กำไรจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยอุปกรณ์
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
รำยได้ดอกเบีย้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)ของบริษทั ร่วม
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดำเนินงำน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำ
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

(493,318,418)
-

(153,069,811)
(31,746,014)

434,751,317
-

(260,060,641)
-

(493,318,418)

(184,815,825)

434,751,317

(260,060,641)

571,767,555

472,434,408

132,184,286

96,716,475

4,577,817
33,303
1,438,754

14,684,829
(27,432)
3,637,475

3,924,091
1,438,561

1,143,996
-

13.2

(1,003,960)

(303,431)

(789,736)

(129,685)

13.2

565
(30,695,503)
(17,079,077)
(88,354)
77,490
702,925
(7,767,605)
28,003,332
(1,073,370)
132,591,467
111,214

(463,072)
(245,989,546)
(399,337)
371,326
17,881
44,053,300
(1,550,050)
153,190,151
(160,724)

321
(704,702,645)
(88,354)
(79,536)
115,542
4,930,698
(76,798,113)
115,065,546
-

(451,779)
44,999,980
(350,379)
270,020
17,833
4,920,064
(23,501,987)
100,981,926
-

188,278,135
(53,965,000)
(12,816,733)
9,217,680
(9,254,321)
(72,963,599)
(1,914,624)
(604,244)
35,945
(14,339,959)
24,571,739

254,679,953
26,890,920
(7,124,380)
4,205,074
(9,096,605)
107,045,859
9,951,185
(623,728)
18,499,339
(5,836,046)
(1,900,522)

(90,048,022)
(5,370,886)
(954,144)
2,588,742
(1,100,364)
(4,198,806)
(8,713,636)
(7,187,000)
11,685,170
(3,212,789)
(10,142,414)

(35,444,177)
(5,591,820)
832,559
480,432
10,958,505
17,490,130
4,484,097
(2,016,334)
617,050
(131,600)
13,990,689

31

28

17

26
30

26

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)

้ นสุษดัทวันพริ
สำหรับปี สิบริ
ที่ 31
้นซิธัเนพิวำคม
ล แคปิพ.ศ.
ตอล2563
จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบกำรเงิ นรวม

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

56,245,019

396,691,049

(116,654,149)

5,669,531

(143,186,288)

(147,354,670)

(170,023,283)

(81,401,759)

(71,211,821)

(59,841,635)

(21,908,983)

(3,969,470)

-

3,524,159

-

-

(158,153,090)

193,018,903

(308,586,415)

(79,701,698)

674,227,734

1,280,173,746

655,358,351

220,000,000

(182,792,124)

(1,799,170,418)

(188,000,000)

(700,056,938)

(2,690,775)

566,421

-

-

เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย

-

-

471,283,237

-

เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรอื่น

32,000,000

-

32,000,000

-

เงินสดจ่ำยเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย

-

-

(1,038,083,207)

(1,253,699,958)

เงินสดจ่ำยเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริษทั ย่อย

-

-

(716,999,962)

-

เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

3,500,000

-

402,000,000

70,000

-

-

-

(16,474,826)

-

-

-

-

(250,000)

-

-

-

-

(5,100,000)

-

-

-

(8,500,000)

-

(728,499,790)

(96,000,000)

-

-

เงินสดจ่ำยเพือ่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

-

(7,974,000)

-

-

เงินสดรับจำกกำรลดทุนของบริษทั ย่อย

-

13,000,000

-

-

เงินสดรับจำกลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ

-

-

1,887,480

262,868

7,394,867

1,565,357

94,326,696

504,736

16,392,855

1,331,789,403

-

5,000,000

-

-

1,966,000,000

-

684,137

10,191,836

859,194

561,215

-

(1,000,000)

-

-

(1,326,073)

(1,534,599)

-

-

(861,100,110)

(1,088,376,406)

(270,268,639)

(381,273,116)

เงินสดจ่ำยซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

(43,549,787)

(46,155,404)

(446,814)

(2,101,298)

เงินสดจ่ำยเพือ่ สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้

(14,311,428)

(1,291,156)

-

-

(1,119,975,320)

(400,965,220)

994,316,336

(1,708,802,491)

หมำยเหตุ
เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมกำรดำเนินงำน
จ่ำยดอกเบีย้
จ่ำยภำษีเงินได้
รับคืนภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดจ่ำยซือ้ เงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้ (เพิม่ ขึน้ )ลดลง

เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กรรมกำร
เงินสดจ่ำยเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ำยซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดจ่ำยเพือ่ จัดตัง้ บริษทั ย่อย

28

เงินสดจ่ำยเพือ่ เพิม่ ทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเพือ่ กำรรับโอนกิจกำรทังหมด
้

เงินสดรับจำกรำยได้ดอกเบีย้

28

เงินสดรับกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
- สุทธิจำกเงินสดในบริษทั ย่อยทีข่ ำยไป
เงินสดรับจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยมัดจำเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ
เงินสดจ่ำยซือ้ อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
เงินสดจ่ำยซือ้ ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

งบกำรเงิ นรวม

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

(3,597,200)

(1,500,000)

-

(1,500,000)

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกูย้ มื
เงินสดรับเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน

3,727,275,201

1,971,669,415

2,833,529,728

1,667,578,669

(2,623,643,041)

(2,670,332,830)

(2,034,033,613)

(2,061,732,706)

-

200,000,000

393,679,580

1,546,751,770

เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ มื จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

(52,000,000)

(324,500,000)

(1,884,700,000)

(296,000,000)

เงินสดจ่ำยหนี้สนิ สัญญำเช่ำ

(61,352,432)

(45,930,296)

(26,426,418)

(14,323,083)

อำนำจควบคุมในบริษทั ย่อย

(6)

(8,000,000)

-

-

เงินสดรับจำกกำรเพิม่ หุน้ สำมัญ

-

908,999,637

-

908,999,637

4,900,000

-

-

-

40,000,000

120,000,020

-

-

-

(4,500,000)

-

-

27,000,000

16,000,000

-

-

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

1,058,582,522

161,905,946

(717,950,723)

1,749,774,287

เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดลดลงสุทธิ

(219,545,888)

(46,040,371)

(32,220,802)

(38,729,902)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี

395,864,506

441,904,877

53,079,771

91,809,673

เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดปลำยปี

176,318,618

395,864,506

20,858,969

53,079,771

ซือ้ อำคำรและอุปกรณ์เป็ นเงินเชือ่

304,857,207

109,706,566

59,347,993

6,898,829

ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเป็ นเงินเชือ่

65,831,811

-

-

-

สินทรัพย์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำ

82,723,864

213,167,715

24,688,985

91,461,948

เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับเงินกูย้ มื จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เงินปั นผลจ่ำยให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ ม่ม ี

เงินสดรับจำกกำรจัดตัง้ บริษทั ย่อยใหม่
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ หุน้ สำมัญของบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยซือ้ ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั ย่อยบำงส่วน

รำยกำรที่ไม่ใช่เงิ นสด
รำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสดทีส่ ำคัญ สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม มีดงั นี้

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ย่อย

35 (ง)

-

-

417,219,011

-

ตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

35 (จ)

390,068,100

-

-

-

294,091,218

-

-

-

เจ้ำหนี้ค่ำซือ้ กิจกำรโรงพยำบำล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

หมายเหตุประกอบ
บริงบการเงิ
ษทั พริ้นซิ เพิลนแคปิ
ตอล จำกัด (มหำชน) นเฉพาะกิจการ
รวมและงบการเงิ

หมำยเหตุ
นเฉพำะกิ จกำร
บริษัท พริ้นปซิระกอบงบกำรเงิ
เพิล แคปิตอล จ�ำกันดรวมและงบกำรเงิ
(มหาชน)
ำหรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวัทีน่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. พ.ศ.
2563 2563
สส�ำหรั
ที่ 31
ธันวำคม
1

ข้อมูลทั ่วไป

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) เป็ นบริษทั มหำชนจำกัด และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยและมีทอ่ี ยูต่ ำมที่จดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 29 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
นอกจำกนี้ บริษทั มีสำขำตัง้ อยูเ่ ลขที่ 35/2 หมูท่ ่ี 12 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
กำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษทั และบริษทั ย่อย (“กลุ่มกิจกำร”) คือ ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ให้บริกำรทีพ่ กั อำศัย อำคำรสำนักงำน
ให้เช่ำ และพัฒนำและให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงในสกุลเงินบำทด้วยหน่วยพันบำท เว้นแต่ได้ระบุเป็ นอย่ำงอื่น
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
2

เหตุกำรณ์สำคัญในระหว่ำงปี ที่รำยงำน

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ ำ 2019
ตัง้ แต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
ส่งผลทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
จำกกำรระบำดของ COVID-19 ทีเ่ กิดขึน้ ในหลำยพืน้ ทีท่ ั ่วโลก ยังผลให้เกิดกำรควบคุมและจำกัดกำรเดินทำงโดยรัฐบำลประเทศต่ำงๆ
รวมทัง้ ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในวิถีกำรดำเนินชีวติ และกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบกำรของกลุ่มโรงแรมลดลง
อย่ำงมีนัยสำคัญ โดยรำยได้ลดลง 207.5 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ นร้อ ยละ 47.20 จำกปี พ.ศ. 2562 จำกกำรที่กลุ่ม ลูกค้ำต่ำงประเทศ
ไม่สำมำรถเดินทำงมำได้ในช่วงของกำรระบำด และจำกกำรที่กลุ่มลูกค้ำทัง้ ในและต่ำงประเทศลดกำรเดินทำงลงในปั จจุบนั กลุ่มกิจกำร
จึงได้มกี ำรจัดโปรโมชั ่น เช่น กำรลดรำคำห้องพัก รวมทัง้ กำรจัดแคมเปญต่ำงๆ เพื่อ ดึงดูดลูกค้ำให้มำกขึน้ อีกทัง้ มำตรกำรกำรป้ องกัน
กำรระบำด COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลำยพื้นที่ ที่ม ีกำรควบคุม และจำกัดกำรเดินทำง ส่งผลให้ยอดรำยได้ของธุรกิจโรงพยำบำล
ที่ดำเนินงำนอยู่เดิมลดลงจำนวน 278.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.05 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่งผูบ้ ริหำรคำดกำรณ์ว่ำผลประกอบกำร
รวมถึงยอดรำยได้จะเริ่มฟื้ นตัว หลังจำกมีกำรนำกำรฉี ดวัคซีนมำใช้ใ นช่วงครึ่งหลังปี พ.ศ. 2564 อย่ำงไรก็ตำมผู้ถือ หุ้นใหญ่ แ ละ
กรรมกำรของกลุ่มกิจกำรได้ยนื ยันควำมตัง้ ใจรวมทัง้ วำงแผนทำงกำรเงินทีจ่ ะให้กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่ องแก่กลุ่มกิจกำร
และบริษทั เมื่อต้องกำร เพื่อให้กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีสภำพคล่องที่เพียงพอเพื่อกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและมีแหล่งเงินทุนในกำร
ปฏิบตั ติ ำมภำระผูกพันที่มอี ยู่และที่จะเกิดขึ้นภำยในอนำคตต่อไปอีกอย่ำงน้อย 12 เดือนนับจำกวันที่งบกำรเงินได้รบั กำรอนุ ม ัติจำก
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจของบริษทั
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
3

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและข้อกำหนดภำยใต้พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สนิ ทำงกำรเงินบำงรำยกำร (รวมถึงตรำสำรอนุพนั ธ์) และภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีท่รี บั รองทั ่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีทส่ี ำคัญและกำรใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหำรตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบตั ิ กลุ่มกิจกำรเปิ ดเผยเรื่องกำรใช้ดลุ ยพินิจ
ของผู้บริหำรหรือรำยกำรที่มคี วำมซับซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มนี ัยสำคัญต่องบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 9
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณีท่มี เี นื้อควำม
ขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
4
4.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำถือปฏิ บตั ิ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิ จกำร
ก)

เครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ทเ่ี กีย่ วกับเครื่องมือทำงกำรเงินมีดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16

กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรป้ องกันควำมเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงำนต่ำง
ต่ำงประเทศ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 19 กำรชำระหนี้สนิ ทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินได้กำหนดหลักกำรใหม่ในกำรจัดประเภทและ
กำรวัดมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงิน ให้แนวทำงปฏิบตั ิสำหรับกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงิน และให้
ทำงเลือกกิจกำรในกำรเลือกถือปฏิบตั กิ ำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงในหลักกำรรับรู้
รำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูกป้ องกันควำมเสีย่ งและเครื่องมือป้ องกันควำมเสี่ยง (Accounting mismatch) และให้แนว
ปฏิบตั ใิ นรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินที่ออกโดยกิจกำรว่ำเป็ นหนี้สนิ หรือทุน และกำหนดให้
กิจกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทำงกำรเงินและควำมเสีย่ งที่เกีย่ วข้องในรำยละเอียด

20

130
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รายงานประจ�ำปี 2563
บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
หลักกำรใหม่ในกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ กิจกำรต้องพิจำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกิจสำหรับ
กำรถือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบี้ย
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งกำรจัดประเภทนัน้ จะมีผลต่อ กำรวัดมูลค่ ำของรำยกำรสินทรัพย์ท ำงกำรเงินด้วย หลักกำรใหม่
ยังรวมถึงกำรพิจ ำรณำค่ำ เผื่อ ผลขำดทุ นกำรด้อ ยค่ำของสินทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน รวมทัง้ สินทรัพย์ท่ีเ กิด จำกสัญ ญำ
ซึง่ กิจกำรจะต้องพิจำรณำรับรูผ้ ลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ บั รูร้ ำยกำรเริม่ แรก

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมำ
ถือปฏิบตั ิ โดยผลกระทบทีเ่ กิดจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุ 5
ข)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผูเ้ ช่ำรับรูส้ ญ
ั ญำเช่ำเกือบทัง้ หมด
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจกำร
ต้องรับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ เว้นแต่เป็ นสัญญำเช่ำระยะสัน้ และสัญญำเช่ำซึ่งสิน ทรัพ ย์
อ้ำงอิงมีมลู ค่ำต่ำ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำฉบับใหม่ม ำถือ
ปฏิบตั ิ โดยผลกระทบทีเ่ กิดจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุ 5

ค)

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษี เงิ นได้ ได้อธิบำยให้ชดั เจนว่ำกำรรับรูผ้ ลกระทบทำงภำษีเงินได้
ของเงินปั นผลจำกตรำสำรทุน ให้รบั รูภ้ ำษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับกำรรับรูร้ ำยกำรหรือเหตุกำรณ์ในอดีตที่ทำให้เกิด
กำไรทีน่ ำมำจัดสรรเงินปั นผล

ง)

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรือการจ่ายชาระผลประโยชน์ ) ได้อธิบำยให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธกี ำรบัญชีสำหรับกรณีทม่ี กี ำรแก้ไขโครงกำร
กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ ของโครงกำรผลประโยชน์ ท่กี ำหนดไว้ โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลง
โครงกำรได้เกิดขึน้ กลุ่มกิจกำรจะต้องใช้ขอ้ สมมติท่เี ป็ นปั จจุบนั ณ วันที่ท่มี กี ำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร
หรือกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ ในกำรคำนวณต้นทุนบริกำรในปั จจุบนั และดอกเบี้ยสุทธิสำหรับระยะเวลำที่เหลือของ
รอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลังกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว

จ)

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ได้อธิบำยให้ชดั เจนว่ำหำกสินทรัพย์ท่เี ข้ำเงื่อนไข
ที่เกิดจำกเงินที่กู้มำโดยเฉพำะนัน้ อยู่ในสภำพพร้อมใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำย ยอดคงเหลือของเงินที่กู้มำ
โดยเฉพำะดังกล่ำว กลุ่มกิจกำรต้องนำมำรวมเป็ นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยมื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ท ั ่วไปด้วย

ฉ)

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสียระยะยาว
ในบริ ษทั ร่วมและการร่วมค้ า) ได้อธิบำยให้ชดั เจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับส่วนได้เสียระยะยำวในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
ซึง่ โดยเนื้อหำแล้วถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุท ธิในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ แต่ไม่ได้นำวิธสี ่วนได้เสียมำ
ถือปฏิบตั ิ กลุ่มกิจกำรจะต้องถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน
ก่อนรับรู้กำรปั นส่วนผลขำดทุนและกำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและ
กำรร่วมค้ำ
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ช) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิ จ ได้อธิบำยให้ชดั เจนว่ำ เมื่อกิจกำร
ได้มำซึง่ กำรควบคุมของธุรกิจทีเ่ ป็ นกำรดำเนินงำนร่วมกัน ทีถ่ อื เป็ นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซือ้ ส่วนได้เสียเดิมที่ม ี
อยูก่ ่อนหน้ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่
ซ)

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ได้อธิบำยให้ชดั เจนว่ำ เมื่อกิจกำร
ได้มำซึง่ กำรควบคุมร่วมของธุรกิจทีเ่ ป็ นกำรดำเนินงำนร่วมกัน ส่วนได้เสียเดิมทีม่ อี ยู่ก่อนหน้ำจะต้องไม่วดั มูลค่ำใหม่

ฌ)

กำรตี ควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่ 23 เรื่อง ควำมไม่แน่ นอนเกี่ยวกับวิ ธีกำรทำงภำษี เงิ นได้
ได้อธิบำยวิธกี ำรรับรูร้ ำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและสินทรัพย์และหนี้สนิ
ภำษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั ในกรณีทม่ี คี วำมไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธกี ำรทำงภำษีเงินได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้

• กิจกำรต้องสมมติว่ำหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีจะตรวจสอบวิธกี ำรทำงภำษีท่มี คี วำมไม่แน่ นอน และมีควำมรูเ้ กี่ยวกับ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดอย่ำงครบถ้วน โดยไม่นำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรือไม่มำเป็ นข้อในกำรพิจำรณำ
• หำกกลุ่มกิจกำรสรุปว่ำไม่มคี วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ทห่ี น่ วยงำนจัดเก็บภำษีจะยอมรับวิธกี ำรทำงภำษีท่มี คี วำม
ไม่แน่นอน กลุ่มกิจกำรต้องสะท้อนผลกระทบของควำมไม่แน่ นอนในกำรคำนวณบัญชีภำษีเงินได้ดว้ ย
• กลุ่มกิจกำรต้องประเมินกำรใช้ดุลยพินิจหรือประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ท่เี คยอ้ำงอิงในกำรใช้
ดุลยพินิจหรือประมำณกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อกำรใช้ดุลยพินิจหรือประมำณกำร
4.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่ มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิ จกำร
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่ งยังไม่มผี ลบังคับใช้ในรอบ
ระยะเวลำรำยงำนปั จจุบนั มีดงั นี้
ก)

กำรปรับปรุงกำรอ้ำงอิ งกรอบแนวคิ ดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น เพิม่ เติมหลักกำรใหม่และแนวปฏิบตั ิ
ในเรื่องต่อไปนี้
•
•
•
•

กำรวัดมูลค่ำ ซึง่ รวมถึงปั จจัยทีต่ อ้ งพิจำรณำในกำรเลือกเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจัดประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จำ่ ยในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็ นกิจกำรเดียวหรือส่วนของกิจกำรหรือประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง ซึ่ง
ไม่จำเป็ นต้องเป็ นกิจกำรตำมกฎหมำย และ
กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สนิ

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคำนิยำมของสินทรัพย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบกำรเงิน รวมทัง้
ได้อธิบำยให้ชดั เจนขึน้ ถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ ำยบริหำรในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร
ควำมระมัดระวัง และควำมไม่แน่นอนของกำรวัดมูลค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563
บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ข)
กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิ จ ได้ให้คำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่
ซึ่งกำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้อ งรวมถึงข้อ มูลปั จจัยนำเข้ำและกระบวนกำรที่สำคัญเป็ นอย่ำงน้ อยซึ่งเมื่อ นำมำ
รวมกันมีสว่ นอย่ำงมีนัยสำคัญทำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต รวมทัง้ ปรับปรุงคำนิยำมของ “ผลผลิต” โดย
ให้ควำมสนใจในตัวของสินค้ำและบริกำรทีใ่ ห้กบั ลูกค้ำ และตัดเรื่องกำรอ้ำงอิงควำมสำมำรถในกำรลดต้นทุนออกไป

5

ค)

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่ 9 เรื่อ ง เครื่อ งมือ ทำงกำรเงิ น และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิ น ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดกำรบัญ ชี
ป้ องกันควำมเสี่ย งโดยเฉพำะ เพื่อ บรรเทำผลกระทบที่อ ำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่ นอนที่เกิดจำกกำรปฏิรูปอัตรำ
ดอกเบี้ยอ้ำงอิง เช่น อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงที่กำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้
กำรปรับปรุงได้กำหนดให้กจิ กำรให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของกำรป้ องกันควำมเสีย่ งที่ได้รบั ผลกระทบ
โดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้

ง)

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิ น และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด ปรับปรุงคำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระสำคัญ” โดยให้เป็ นไปในแนวทำงเดียวกันกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกรอบแนวคิด และอธิบำยถึง
กำรนำควำมมีสำระสำคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึน้ ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1

ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็ นครังแรก
้

หมำยเหตุน้ีอธิบำยถึงผลกระทบจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรและบริษทั ได้นำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดงรำยกำร
เครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ ที่ 7 (TFRS 7) เรื่อ ง และกำรเปิ ด เผยข้อ มูล เครื่อ งมือ ทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
(TFRS 16) เรื่อง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบตั เิ ป็ นครัง้ แรก โดยนโยบำยกำรบัญชีใหม่ท่นี ำมำถือปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
ได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุ 6
กลุ่มกิจกำรและบริษทั ได้นำนโยบำยกำรบัญชีใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิ รี บั รู้ผลกระทบ
สะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็ นรำยกำรปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective)
โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนัน้ กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรับปรุงทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
จะรับรูใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้เป็ นครัง้ แรกที่มตี ่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร เป็ นดังนี้

หมำยเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินฝำกประจำระยะสัน้ *
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื * - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
สิทธิกำรเช่ำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมรำยกำรสิ นทรัพย์ที่ปรับปรุง
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำส่วนทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำ*
หนี้สนิ เงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น*
รวมรำยกำรหนี้ สินที่ปรับปรุง
ส่วนของเจ้ำของ
ขำดทุนสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
รวมรำยกำรส่วนของเจ้ำของที่ปรับปรุง

134

ข
ข
ข
ก

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
พันบำท

งบกำรเงินรวม
TFRS 9 และ
TAS 32
TFRS 16
พันบำท
พันบำท

1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
พันบำท

525,827
233,450

519,601
6,226
(525,827)
-

-

519,601
6,226
233,450

330
9,896,170
26,513
23,278
10,705,568

330
(330)
-

(282,535)
333,588
(26,513)
24,540

330
9,613,635
333,588
23,278
10,730,108

ค

64,812

-

7,011

71,823

ค

204,918
24,479
333,880
41,812
669,901

-

17,529
24,540

222,447
24,479
333,880
41,812
694,441

(626,350)
766,023
139,673

-

-

(626,350)
766,023
139,673

ข
ข
ค, ง
ค, ง
ค, ง
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

หมำยเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินฝำกประจำระยะสัน้ *
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื *- สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
รวมรำยกำรสิ นทรัพย์ที่ปรับปรุง
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำส่วนทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สนิ เงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น*
รวมรำยกำรหนี้ สินที่ปรับปรุง
ส่วนของเจ้ำของ
ขำดทุนสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
รวมรำยกำรส่วนของเจ้ำของที่ปรับปรุง

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
TFRS 9 และ
TAS 32
TFRS 16
พันบำท
พันบำท

1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
พันบำท

ข
ข
ข
ก

484,568
48,066

480,581
3,987
(484,568)
-

-

480,581
3,987
48,066

ข
ข
ค, ง
ค, ง

330
3,033,819
3,566,783

330
(330)
-

(117,444)
125,489
8,045

330
2,916,375
125,489
3,574,828

ค

27,250

-

3,491

30,741

ค

90,692
164,790
17,437
300,169

-

4,554
8,045

95,246
164,790
17,437
308,214

(66,010)
(66,010)

-

-

(66,010)
(66,010)

* สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ ำย (Amortised cost)
หมำยเหตุ
ก) ปรับปรุงกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน (หมำยเหตุ 5.1)
ข) กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินใหม่ (หมำยเหตุ 5.1)
ค) กำรรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำตำม TFRS 16 (หมำยเหตุ 5.2)
ง) กำรโอนจัดประเภทใหม่ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (หมำยเหตุ 5.2)
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5.1

เครื่องมือทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถอื ปฏิบตั ิ TFRS 9 เป็ นครัง้ แรก) ผูบ้ ริหำรได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดั กำรสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ทำงกำรเงิน และจัดประเภทรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินตำม TFRS 9 ดังนี้
งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกประจำระยะสัน้
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้ท่หี มุนเวียน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
ส่วนของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทีถ่ งึ
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำที่หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำ
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มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
ขำดทุน
พันบำท

รำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย
พันบำท

รวม
พันบำท

519,601
330
519,931

395,865
6,226
5,000
209,069
39,044
33,020
2,800
4,946
695,970

395,865
6,226
519,601
5,000
209,069
39,044
33,020
2,800
330
4,946
1,215,901

-

50,011
485,985
348,416
64,812

50,011
485,985
348,416
64,812

-

260,325

260,325

-

539,338
24,639
37,481
204,918
2,267,471
24,479

539,338
24,639
37,481
204,918
2,267,471
24,479
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งบกำรเงินรวม

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
ขำดทุน
พันบำท

รำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย
พันบำท

รวม
พันบำท

-

31,373
4,339,248

31,373
4,339,248

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
ผ่ำนกำไร
ตัดจำหน่ ำย
ขำดทุน
พันบำท
พันบำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกประจำระยะสัน้
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้ท่หี มุนเวียน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำส่วนทีค่ รบกำหนดในหนึ่งปี - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
ส่วนของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทีถ่ งึ
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำที่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

รวม
พันบำท

480,581
330
480,911

53,080
3,987
5,000
42,452
1,611
1,355,989
39,044
11,786
6,744
178
1,519,871

53,080
3,987
480,581
5,000
42,452
1,611
1,355,989
39,044
11,786
6,744
330
178
2,000,782

-

91,470
1,886,111
27,250

91,470
1,886,111
27,250

-

95,611

95,611

-

539,338
7,187
90,692
1,457,763
17,437
4,212,859

539,338
7,187
90,692
1,457,763
17,437
4,212,859
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(ก)

กำรจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนทีถ่ อื จนครบกำหนดเป็ นเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
เงินฝำกประจำระยะสัน้ ซึ่งเดิมได้จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนทีถ่ อื จนครบกำหนด ถูกจัดประเภทใหม่เป็ นเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย เนื่องจำกกลุ่ม กิจกำรตัง้ ใจที่จะถือเงินลงทุ นนี้ไว้จนครบกำหนดเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และ
กระแสเงินสดตำมสัญญำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็ น เงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) ที่เกิดจำกเงินต้นคงค้ำง ทัง้ นี้ กลุ่มกิจกำรและ
บริษทั ไม่ได้รบั รูค้ ำ่ เผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำว

(ข)

กำรจัดประเภทใหม่ของเงินลงทุนทั ่วไปเป็ นเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน (FVPL)
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษทั ได้จดั ประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งแสดงด้วยรำคำทุน จำนวน
330,000 บำท เป็ นเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วย FVPL โดยผลกระทบจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ไม่มผี ลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อ
กำไรสะสมต้นงวด

(ค)

กำรจัดประเภทของเครื่องมือทำงกำรเงินจำกกำรนำ TFRS 9 มำถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิ TFRS 9 เป็ นครัง้ แรก) กำรวัดมูลค่ำและมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ทำงกำรเงินสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
ประเภทกำรวัดมูลค่ำ
ตำมที่รำยงำนไว้เดิ ม
(ตำม TAS 105 และ ตำมที่ ปรับปรุงใหม่
TAS อื่นที่ เกี่ยวข้อง)
(ตำม TFRS 9)
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น - หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกประจำระยะสัน้
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรเบิก
ใช้ทห่ี มุนเวียน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรอื่น

ผลต่ำง
พันบำท

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
หลักทรัพย์เพือ่ ค้ำ

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
FVPL

395,865
6,226
519,601

395,865
6,226
519,601

-

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

5,000
209,069
39,044

5,000
209,069
39,044

-

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น - ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้ รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
รำคำทุนหักกำรด้อยค่ำ FVPL

2,800
330

2,800
330

-

หนี้ สินทำงกำรเงิ น - หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
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มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมที่
ตำมที่
รำยงำน ปรับปรุง
ไว้เดิ ม
ใหม่
พันบำท
พันบำท

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

50,011
485,985
348,416

50,011
485,985
348,416

-

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

64,812

64,812

-
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งบกำรเงิ นรวม
ประเภทกำรวัดมูลค่ำ
ตำมที่รำยงำนไว้เดิ ม
(ตำม TAS 105 และ ตำมที่ ปรับปรุงใหม่
TAS อื่นที่ เกี่ยวข้อง)
(ตำม TFRS 9)
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำทีห่ มุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทำงกำรเงิ น - ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินมัดจำจำกลูกค้ำ
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมที่
ตำมที่
รำยงำน ปรับปรุง
ไว้เดิ ม
ใหม่
พันบำท
พันบำท

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

260,325

260,325

-

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

539,338
24,639
37,481

539,338
24,639
37,481

-

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

204,918
2,267,471
24,479
31,373

204,918
2,267,471
24,479
31,373

-

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ประเภทกำรวัดมูลค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมที่
ตำมที่
รำยงำน ปรับปรุง
ตำมที่รำยงำนไว้เดิ ม
ไว้เดิ ม
ใหม่
(ตำม TAS 105 และ ตำมที่ ปรับปรุงใหม่
(ตำม TFRS 9)
พันบำท
พันบำท
TAS อื่นที่ เกี่ยวข้อง)
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น - หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกประจำระยะสัน้
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ขี อ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้ทห่ี มุนเวียน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำส่วนทีค่ รบกำหนด
ภำยในหนึ่งปี - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น - ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยำวอื่น

ผลต่ำง
พันบำท

ผลต่ำง
พันบำท

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
หลักทรัพย์เพือ่ ค้ำ

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
FVPL

53,080
3,987
480,581

53,080
3,987
480,581

-

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

5,000
42,452

5,000
42,452

-

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

1,611
1,355,989
39,044

1,611
1,355,989
39,044

-

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนหักกำรด้อยค่ำ

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
FVPL

6,744
330

6,744
330

-
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งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ประเภทกำรวัดมูลค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมที่
ตำมที่
ตำมที่รำยงำนไว้เดิ ม
รำยงำน ปรับปรุง
(ตำม TAS 105 และ ตำมที่ ปรับปรุงใหม่
ไว้เดิ ม
ใหม่
TAS อื่นที่ เกี่ยวข้อง)
(ตำม TFRS 9)
พันบำท
พันบำท
หนี้ สินทำงกำรเงิ น - หมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำทีห่ มุนเวียน
หนี้ สินทำงกำรเงิ น - ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

(ง)

ผลต่ำง
พันบำท

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

91,470
1,886,111

91,470
1,886,111

-

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

27,250

27,250

-

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

95,611

95,611

-

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

539,338
7,187

539,338
7,187

-

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย

90,692
1,457,763
17,437

90,692
1,457,763
17,437

-

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทำงกำรเงินทีเ่ ข้ำเงื่อนไขทีต่ อ้ งพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ดังนี้
• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
• เงินฝำกประจำระยะสัน้
• เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
• ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
• เงินให้กยู้ มื
• เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
กลุ่มกิจกำรได้ปรับวิธใี นกำรคำนวณและพิจำรณำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินให้เป็ นไปตำม TFRS 9
ทัง้ นี้ผบู้ ริหำรได้พจิ ำรณำว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของรำยกำรดังกล่ำว พบว่ำไม่มผี ลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญ
ลูกหนี้การค้า
กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทำงกำรเงินที่ต้องพิจำรณำตำมโมเดลกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ทีป่ ระเมินว่ำมีจำนวนทีม่ สี ำระสำคัญคือ ลูกหนี้กำรค้ำ
กลุ่มกิจกำรได้ปฏิบตั ิตำมวิธอี ย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตลอดอำยุของลูกหนี้กำรค้ำ
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ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ผูบ้ ริหำรได้จดั กลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตที่มลี กั ษณะร่วม
กันและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินกำหนดชำระ อัตรำขำดทุนด้ำนเครดิต ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ พิจำรณำจำกลักษณะกำรจ่ำยชำระ
ในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต รวมทัง้ ข้อมูล และปั จจัยในอนำคตที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจ่ำย
ชำระของลูกหนี้
ในระหว่ำ งปี พ.ศ. 2563 กลุ่ม กิจกำรและบริษทั ได้รบั รู้ผ ลขำดทุ นจำกลู ก หนี้ กำรค้ำ เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 4.6 ล้ำนบำท และ
3.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ สำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้ สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจกำรเลือกนำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชั ่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่ อกโดยสภำวิชำชีพบัญชีมำ
ถือปฏิบตั ิ โดยเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่มกี ำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ในกำรพิจำรณำรับรู้
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้กำรค้ำ ซึง่ กลุ่มกิจกำรเลือกใช้วธิ กี ำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณ โดยผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำนวน 12.0 ล้ำนบำท สำหรับลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 วัดมูลค่ำโดยใช้
ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีต ประกอบกับดุลยพินิจของผูบ้ ริหำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
กลุ่ม กิจกำรอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำผลกระทบกำรนำข้อ มูลที่ม ีกำรคำดกำรณ์ ไปในอนำคตมำใช้ในกำรรับรู้ผลขำดทุ น
ด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้กำรค้ำภำยหลังมำตรกำรผ่อนปรนดังกล่ำวสิน้ สุดลง
ค่ำเผื่อผลขำดทุนของลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำ มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงิ นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
มูลค่ำตำมบัญชีขนต้
ั้ น
(หมำยเหตุ 12.1)
- ลูกหนี้กำรค้ำ
- กิจกำรอื่น
- ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำร
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- สินทรัพย์ทเ่ี กิดจำก
สัญญำ
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุน

ยังไม่ถึง
กำหนดชำระ ไม่เกิ น 3 เดือน
พันบำท
พันบำท

3 - 6 เดือน
พันบำท

6 - 12 เดือน
พันบำท

เกิ นกว่ำ
12 เดือน
พันบำท

รวม
พันบำท

107,411

101,923

10,396

9,894

14,819

244,443

240

-

-

-

-

240

16,579
3,666

68
2,764

781

637

4,162

16,647
12,010
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งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
มูลค่ำตำมบัญชีขนั ้ ต้น
(หมำยเหตุ 12.1)
- ลูกหนี้กำรค้ำ
- กิจกำรอื่น
- ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่
เกีย่ วข้องกัน
- สินทรัพย์ทเ่ี กิดจำก
สัญญำ
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุน

ยังไม่ถึง
กำหนดชำระ ไม่เกิ น 3 เดือน
พันบำท
พันบำท

3 - 6 เดือน
พันบำท

6 - 12 เดือน
พันบำท

เกิ นกว่ำ
12 เดือน
พันบำท

รวม
พันบำท

10,914

19,449

1,603

4,931

5,182

42,079

5,626

-

-

-

-

5,626

1,480
1

25

2

14

5,146

1,480
5,188

รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับลูกหนี้สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม มีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม - คำนวณตำม TAS 101
จำนวนทีป่ รับปรุงกับกำไรสะสมต้นปี
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - คำนวณตำม TFRS 9
(พ.ศ. 2562 : คำนวณตำม TAS 101)
รับรูค้ ำ่ เผื่อผลขำดทุนเพิม่ ขึน้ ในกำไรหรือขำดทุนในระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำยลูกหนี้ทไ่ี ม่สำมำรถเรียกชำระได้ในระหว่ำงปี
กลับรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน
กำรจำหน่ ำยสินทรัพย์ของบริษทั ย่อยออกจำกกลุ่มกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม - คำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คำนวณตำม TAS 101)

ณ วันที่ 1 มกรำคม - คำนวณตำม TAS 101
จำนวนทีป่ รับปรุงกับกำไรสะสมต้นปี
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - คำนวณตำม TFRS 9
(พ.ศ. 2562 : คำนวณตำม TAS 101)
รับรูค้ ำ่ เผื่อผลขำดทุนเพิม่ ขึน้ ในกำไรหรือขำดทุนในระหว่ำงปี
กลับรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน
กำรโอนกิจกำรบำงส่วน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม - คำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คำนวณตำม TAS 101)

142

งบกำรเงินรวม
ลูกหนี้ กำรค้ำ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
7,432
7,192
7,432
5,930
(804)
(548)
12,010

7,192
7,023
(2,410)
(2,278)
(2,095)
7,432

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ลูกหนี้ กำรค้ำ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
1,264
120
1,264
4,031
(107)
5,188

120
1,157
(13)
1,264
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เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีเงินให้กู้ยมื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ ำย โดยรับรู้ผลขำดทุ นด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ จะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ ำสำหรับลูกหนี้ท่ีไม่ได้ม ีกำรเพิม่ ขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่ม ีนัยสำคัญ และรับรู้ผลขำดทุ น
ด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุลูกหนี้สำหรับลูกหนี้ทม่ี กี ำรเพิม่ ขึน้ ของควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตทีม่ นี ยั สำคัญ
กิจกำรไม่ได้บนั ทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับ เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ และระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี ส้นิ สุดวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 เนื่องจำกกิจกำรประเมินว่ำเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ และระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
มีอตั รำกำรผิดนัดชำระต่ำ
5.2

สัญญำเช่ำ
กลุ่มกิจกำรได้นำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิ โดยกำรรับรูห้ นี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำทีไ่ ด้เคยถูกจัดประเภทเป็ นสัญญำ
เช่ำดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญำเช่ำ สำหรับสัญญำเช่ำ อสังหำริมทรัพย์ อุปกรณ์ และ
ยำนพำหนะทีม่ อี ำยุสญ
ั ญำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน ทัง้ นี้ หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วันทีน่ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ดิ งั กล่ำวจะรับรู้
ด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของหนี้สนิ ที่จะต้องชำระ คิดลดด้วยอัตรำกูย้ มื ส่วนเพิม่ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรำกูย้ มื ส่วนเพิม่
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักทีก่ ลุ่มกิจกำรนำมำใช้ในกำรคิดลดดังกล่ำว คือ ร้อยละ 4.03
กลุ่มกิจกำรรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ดว้ ยจำนวนเดียวกับหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ซึ่งคำนวณจำกอัตรำกำรกู้ยมื ส่วนเพิม่ ตำมอำยุ
สัญญำเช่ำที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรับปรุงด้วยยอดยกมำของจำนวนเงินค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรือ ค่ำเช่ำ
ค้ำงชำระทีแ่ สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้ นี้ กลุ่มกิจกำรไม่มสี ญ
ั ญำเช่ำที่เป็ นสัญญำที่สร้ำง
ภำระทีต่ อ้ งนำมำปรับปรุงกับสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ ณ วันทีน่ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
สำหรับสัญญำเช่ำที่เดิมกลุ่มกิจกำรได้รบั รู้เป็ นสัญญำเช่ำกำรเงินนัน้ จะรับรู้ด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่นำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิครัง้ แรก โดยจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และ
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ทัง้ นี้ กลุ่ มกิจกำรจะเริม่ นำข้อ กำหนดของกำรรับรู้รำยกำรภำยใต้ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิกบั รำยกำร
ดังกล่ำวภำยหลังวันทีถ่ อื ปฏิบตั คิ รัง้ แรก
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ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
(หัก): ผลกระทบจำกอัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่ำ ณ วันทีน่ ำใช้
เป็ นครัง้ แรก
บวก: หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินทีไ่ ด้รบั รู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
(หัก): สัญญำเช่ำระยะสัน้ ทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยตำมวิธเี ส้นตรง
(หัก): สัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมลู ค่ำต่ำทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยตำมวิธี
เส้นตรง
(หัก): สัญญำทีร่ บั รูเ้ ป็ นสัญญำบริกำร
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ - ส่วนทีห่ มุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน

ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิ จกำร
บำท

58,876,537

10,352,248

(4,006,942)

(395,637)

269,729,636
(1,341,955)

117,941,348
-

(768,536)
(28,218,419)
294,270,321

(1,911,562)
125,986,397

71,823,110
222,447,211
294,270,321

30,741,038
95,245,359
125,986,397

วิธผี อ่ นปรนในทางปฏิบตั ทิ กี ่ ลุ่มกิจการเลือกใช้
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบ ัติเป็ นครัง้ แรกนัน้ กับสัญญำเช่ ำที่กิจกำรมีอยู่ก่ อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่ มกิจกำร
ได้เลือกใช้วธิ ผี อ่ นปรนในทำงปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนดังนี้
• ถือว่ำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่มอี ำยุสญ
ั ญำเช่ำคงเหลือน้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็ นสัญญำเช่ำ
ระยะสัน้
• ไม่รวมต้นทุนทำงตรงเริม่ แรกในกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์สท
ิ ธิกำรใช้
• ใช้ขอ้ เท็จจริงที่ทรำบภำยหลังในกำรกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ ในกรณีท่สี ญ
ั ญำให้สทิ ธิเ ลือกขยำยอำยุสญ
ั ญำเช่ำหรือยกเลิก
สัญญำเช่ำ
• เลือกที่จะไม่พจิ ำรณำใหม่ว่ำสัญญำต่ำงๆ เข้ำเงื่อนไขของสัญญำเช่ำตำม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตำมกำรพิจำรณำของ
มำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
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6
6.1

นโยบำยกำรบัญชี
กำรบัญชีสำหรับงบกำรเงินรวม
ก)

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้ หมดที่กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรับหรือ
มีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกีย่ วข้องกับผูไ้ ด้รบั กำรลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจเหนือผูไ้ ด้รบั กำรลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตัง้ แต่ วนั ที่กลุ่มกิจกำรมีอำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจกำรสูญเสียอำนำจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน้
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธรี ำคำทุน โดยต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวกับกำรซื้อเงินลงทุน
จะถูกรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริม่ แรกของเงินลงทุน

ข)

บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วมเป็ นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอทิ ธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนำจควบคุมหรือมีกำรควบคุมร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมรับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทั ร่วมบันทึกด้วยวิธรี ำคำทุน

ค)

กำรบันทึกเงินลงทุนตำมวิธสี ว่ นได้เสีย
กลุ่มกิจกำรรับรูเ้ งินลงทุนเมื่อเริม่ แรกด้วยรำคำทุน ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีจ่ ำ่ ยซือ้ รวมกับต้นทุนทำงตรงของเงินลงทุน
กลุ่มกิจกำรจะรับรูม้ ูลค่ำภำยหลังวันที่ได้มำของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขำดทุน
ของผูไ้ ด้รบั กำรลงทุนตำมสัดส่วนที่ผลู้ งทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของ
กำรเปลีย่ นแปลงภำยหลังกำรได้มำดังกล่ำวข้ำงต้นจะปรับปรุงกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ ำกับหรือ เกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ
กลุ่มกิจกำรในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รบั รู้ส่วนแบ่งขำดทุน
ที่เกินกว่ำส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันหรือได้จ่ำยเงินเพื่อชำระภำระ
ผูกพันแทนบริษทั ร่วมหรือกำรร่วมค้ำ
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ง)

กำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนกำรถือครองกิจกำร
ในกรณีทก่ี ลุ่มกิจกำรยังคงมีอำนำจควบคุมบริษทั ย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตั ติ ่อรำยกำรกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดียวกันกับรำยกำรกับผูเ้ ป็ นเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้ หรือรำคำขำยจำกกำรเปลีย่ นแปลง
สัด ส่ ว นในบริษ ัท ย่ อ ยกับ รำคำตำมบัญ ชีข องส่ ว นได้ เ สีย ที่ไ ม่ ม ีอ ำนำจควบคุ ม ที่ล ดลงหรือ เพิ่ม ขึ้น ตำม สัด ส่ ว น
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจะถูกรับรูใ้ นส่วนของเจ้ำของ
ถ้ำสัดส่วนกำรถือครองในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยังคงมีอทิ ธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญหรือยังคงมีกำร
ควบคุมร่วม กำไรหรือขำดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกำไรหรือ
ขำดทุน กำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนกำรถือครองในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกรับรูใ้ นงบกำไรขำดทุน
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสียอำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรือกำรมีอทิ ธิพลอย่ ำงมีนัยสำคัญในเงินลงทุนนัน้ เงินลงทุนที่
เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขำดทุ น มูลค่ำยุติธรรมของ
เงินลงทุ นจะกลำยเป็ นมูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตำมสัดส่วนกำรถือครองที่
เหลืออยูเ่ ป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม, กำรร่วมค้ำ หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

จ)

รำยกำรระหว่ำงกันในงบกำรเงินรวม
รำยกำร ยอดคงเหลือ และกำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออก กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตัดออกตำมสัดส่วนที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมและ
กำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรำยกำรนัน้ จะมี
หลักฐำนว่ำเกิดจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทโ่ี อน

6.2

กำรรวมธุรกิ จ
กลุ่มกิจกำรถือปฏิบตั ิตำมวิธซี ้อื สำหรับกำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน สิง่ ตอบแทนที่โอนให้
สำหรับกำรซือ้ ธุรกิจประกอบด้วย
•
•
•

มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทโ่ี อนไป
หนี้สนิ ทีก่ ่อขึน้ เพื่อจ่ำยชำระให้แก่เจ้ำของเดิม
ส่วนได้เสียในส่วนของจ้ำของทีอ่ อกโดยกลุ่มกิจกำร

สินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มำ หนี้สนิ และหนี้สนิ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่ำเริม่ แรกด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันทีซ่ ้ือ
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมีทำงเลือกที่จะวัดมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผูถ้ ูกซือ้ ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หรือด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของผูถ้ ูกซือ้
ผลรวมของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในจำนวนที่เกินกว่ ำมูล ค่ำ
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่รี ะบุได้ท่ไี ด้มำต้องรับรูเ้ ป็ นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่รี ะบุได้
ทีไ่ ด้มำ จะรับรูส้ ว่ นต่ำงโดยตรงไปยังกำไรหรือขำดทุน
ต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วกับการซื้อธุรกิจ
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วกับกำรซือ้ ธุรกิจจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินรวม
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การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรือได้รบั ทีร่ บั รูไ้ ว้เ ป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ จะรับรู้
ในกำไรหรือขำดทุน สิง่ ตอบแทนทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยซึง่ จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ำของจะไม่มกี ำรวัดมูลค่ำใหม่
6.3

กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
ก)

สกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินทีใ่ ช้นำเสนองบกำรเงิน
งบกำรเงินแสดงในสกุ ล เงิน บำท ซึ่งเป็ นสกุ ล เงินที่ใ ช้ใ นกำรด ำเนิ นงำนของกิจ กำรและเป็ น สกุ ล เงินที่ใ ช้น ำเสนอ
งบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบริษทั

ข)

รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รำยกำร หรือวันทีต่ รี ำคำหำกรำยกำรนัน้ ถูกวัดมูลค่ำใหม่
รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยชำระที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินได้บนั ทึกไว้ในกำไรหรือขำดทุน

6.4

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินลงทุน
ระยะสัน้ อื่นทีม่ สี ภำพคล่องสูงซึง่ มีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันทีไ่ ด้มำ

6.5

ลูกหนี้ กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้ำจะต้องชำระซึ่งเกิดจำกกำรขำยสินค้ำและ/หรือให้บริกำรตำมปกติของธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้
โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลำสินเชื่อ 30 วัน ดังนัน้ ลูกหนี้กำรค้ำจึงแสดงอยูใ่ นรำยกำรหมุนเวียน
กลุ่มกิจกำรรับรูล้ ูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่ แรกด้วยจำนวนเงินของสิง่ ตอบแทนทีป่ รำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบั ชำระ ยกเว้นในกรณีท่เี ป็ น
รำยกำรทีม่ อี งค์ประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินที่มนี ัยสำคัญ กลุ่มกิจกำรจะรับรูล้ ูกหนี้ดว้ ยมูลค่ำปั จจุบนั ของสิง่ ตอบแทน และจะวัดมูลค่ำ
ในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยเนื่องจำกกลุ่มกิจกำรตัง้ ใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตำมสัญญำ
ทัง้ นี้ กำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำได้เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 7.1.2 ข)
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6.6

สิ นค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ
รำคำทุ นของสินค้ำคำนวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ต้นทุ นของวัตถุดิบประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกำรซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด มูลค่ำสุทธิท่จี ะได้รบั ประมำณจำกรำคำปกติท่คี ำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจ
หักด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีคำ่ เผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็ น

6.7

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ก)

กำรจัดประเภท
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่ม กิจกำรจัดประเภทสินทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ประเภทตรำสำรหนี้ ตำมลัก ษณะ
กำรวัดมูลค่ำ โดยพิจำรณำจำก ก) โมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพย์ดงั กล่ำว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตำม
สัญญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ ดังนี้
• รำยกำรทีว่ ดั มูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม (ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่ำนกำไรหรือขำดทุน) และ
• รำยกำรทีว่ ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย

กลุ่มกิจกำรจะสำมำรถจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็ ่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในกำรบริหำร
สินทรัพย์เท่ำนัน้
สำหรับเงินลงทุ นในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่ำเงิน ลงทุ น
ในตรำสำรทุน ณ วันที่รบั รู้เริม่ แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุ น (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่ อื ไว้เพื่อค้ำจะวัดมูลค่ำด้วย FVPL เท่ำนัน้
ข)

กำรรับรูร้ ำยกำรและกำรตัดรำยกำร
ในกำรซื้อหรือได้มำหรือขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรับรู้รำยกำร ณ วันที่ทำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็ น
วันที่กลุ่มกิจกำรเข้ำทำรำยกำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์นัน้ โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินออกเมื่อ
สิทธิในกำรได้รบั กระแสเงินสดจำกสินทรัพย์นัน้ สิ้นสุด ลงหรือ ได้ถู ก โอนไปและกลุ่ม กิจ กำรได้โอนควำมเสี่ย งและ
ผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรเป็ นเจ้ำของสินทรัพย์ออกไป

ค)

กำรวัดมูลค่ำ
ในกำรรับรูร้ ำยกำรเมื่อเริม่ แรก กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมบวกต้นทุนกำรทำรำยกำร
ซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์นนั ้ สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย FVPL กลุ่มกิจกำรจะรับรู้
ต้นทุนกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำไรหรือขำดทุน
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุ พนั ธ์แฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำเข้ำเงื่อนไข
ของกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่
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ง)

ตรำสำรหนี้
กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้ข้นึ อยู่กบั โมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน กำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทดังนี้

จ)

•

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตำมสัญญำซึ่งประกอบด้วย
เงินต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย และรับรูร้ ำยได้ดอกเบี้ยจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวตำมวิธอี ตั รำดอกเบีย้ ที่แท้จริงและแสดงในรำยกำรรำยได้อ่นื กำไรหรือขำดทุนทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรตัดรำยกำร
จะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขำดทุ น และแสดงรำยกำรในกำไรหรือขำดทุ นอื่นพร้อมกับกำไร/ขำดทุ นจำกอัต รำ
แลกเปลีย่ น รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

•

มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อ ก) รับชำระ
กระแสเงินสดตำมสัญญำซึง่ ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบีย้ เท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวัดมูลค่ำด้วย FVOCI และ
รับรูก้ ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำรขำดทุน/
กำไรจำกกำรด้อยค่ำ 2) รำยได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตำมวิธอี ตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลีย่ น จะรับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุน เมื่อกลุ่มกิจกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว กำไรหรือขำดทุน
ที่รบั รูส้ ะสมไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ำกำไรหรือขำดทุนและแสดงในรำยกำรกำไร
หรือขำดทุนอื่น รำยได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรำยกำรรำยได้อ่นื รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็ นรำยกำร
แยกต่ำงหำกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

•

มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจกำรจะวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำร
วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยหรือ FVOCI ข้ำงต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรวัดมูลค่ำ
ยุตธิ รรมจะรับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุนและแสดงเป็ นรำยกำรสุทธิในกำไรหรือขำดทุนอื่นในรอบระยะเวลำทีเ่ กิดรำยกำร

ตรำสำรทุน
กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม ในกรณีท่กี ลุ่มกิจกำรเลือกรับรูก้ ำไรหรือขำดทุนจำกมูลค่ำยุตธิ รรม
ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจัดประเภทกำไรหรือขำดทุนที่รบั รูส้ ะสมดังกล่ำวไปยังกำไร
หรือขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรเงินลงทุนในตรำสำรทุนดังกล่ำวออกไป ทัง้ นี้ เงินปั นผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุ น
ดังกล่ำวจะรับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยได้อ่นื เมื่อกลุ่มกิจกำรมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลนัน้
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วย FVPL จะรับรูใ้ นรำยกำรกำไรหรือขำดทุนอื่น
ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ขำดทุนหรือกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะแสดงรวมอยูใ่ นกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรม
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ฉ)

กำรด้อยค่ำ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรประเมินประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ของตรำสำรหนี้ท่ี
วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย โดยใช้กำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกำรพิจำรณำ กำรประเมินกำรด้อ ยค่ำ
ดังกล่ำวจะพิจำรณำว่ำมีกำรเพิม่ ขึน้ ของควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตอย่ำงมีนยั สำคัญหรือไม่
สำหรับลูกหนี้กำรค้ำ กลุ่มกิจกำรใช้วธิ อี ย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรรับรูก้ ำรด้อยค่ำตำมประมำณกำรผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุลูกหนี้ ตงั ้ แต่วนั ที่กลุ่มกิจกำรเริม่ รับรูล้ ูกหนี้ (กำรด้อยค่ำทีร่ บั รูต้ ำมวิธดี งั กล่ำว
ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 7.1.2 ข)
ทัง้ นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกนำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชั ่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำ
วิชำชีพบัญชีมำถือปฏิบตั สิ ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้ สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ซึง่ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 5.1 (ง)
ผลขำดทุนและกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรือขำดทุนซึ่งแสดงรวมอยู่ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำร
สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย กลุ่มกิจกำรใช้วธิ กี ำรทั ่วไป (General approach)
ตำม TFRS 9 ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำ
จะเกิด ขึ้น ภำยใน 12 เดือ นหรือ ตลอดอำยุสิน ทรัพ ย์ ขึ้น อยู่ก ับ ว่ำ มีก ำรเพิ่ม ขึ้น ของควำมเสี่ยงด้ำ นเครดิต อย่ำงมี
นัยสำคัญหรือไม่ และรับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำตัง้ แต่เริม่ รับรูส้ นิ ทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว
กลุ่มกิจกำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงิ นดังกล่ำว ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมีกำร
เพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญนับตัง้ แต่กำรรับรู้รำยกำรเมื่อแรกเริม่ หรือไม่ (เปรียบเทียบควำมเสี่ยงของกำรผิดสัญญำที่
จะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ ำยงำน กับควำมเสีย่ งของกำรผิดสัญญำทีจ่ ะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ บั รูร้ ำยกำรเริม่ แรก)
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกับประสบกำรณ์ในอดีต โดยผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่รบั รูเ้ กิดจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็ นของผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนัก (เช่น มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั ทัง้ หมดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนัก)
โดยจำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสัญญำทัง้ หมดและกระแสเงินสด
ซึง่ กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รบั คิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงเมื่อแรกเริม่ ของสัญญำ
กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยสะท้อนถึงปั จจัยต่อไปนี้
• จำนวนเงินทีต่ ำดว่ำจะไม่ได้รบั ถ่วงน้ ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็ น
• มูลค่ำเงินตำมเวลำ
• ข้อมูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ำยงำน เกีย่ วกับประสบกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ในปั จจุบนั และ
กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต
ผลขำดทุนและกำรกลับรำยกำรผลขำดทุ นจำกกำรด้อ ยค่ำบันทึกในกำไรหรือขำดทุ น โดยแสดงรวมอยู่ในรำยกำร
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
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สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รับรู้ มูลค่ำเริม่ แรกด้วยรำคำทุนซึ่งหมำยถึงมูลค่ำ
ยุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีใ่ ห้ไปเพื่อให้ได้มำซึง่ เงินลงทุนนัน้ รวมทัง้ ค่ำใช้จำ่ ยทำงตรงอื่นๆ
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
เงินลงทุนเพื่อค้ำวัดมูลค่ำในเวลำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม รำยกำรกำไรและขำดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงของเงินลงทุน
เพื่อค้ำรับรูใ้ นกำไหรือขำดทุน ในกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั จำกกำรจำหน่ ำยกับ
รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนัน้ จะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เงินลงทุนทั ่วไป
เงินลงทุนทั ่วไปแสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
6.8

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่คอื ที่ดนิ อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ ซึ่งกลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อหำประโยชน์
จำกรำยได้คำ่ เช่ำในระยะยำวหรือจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของมูลค่ำของสินทรัพย์ และไม่ได้มไี ว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรูร้ ำยกำรเริม่ แรกด้วยรำคำทุน รวมถึงต้นทุนในกำรทำรำยกำรและต้นทุนในกำรกูย้ มื
กลุ่มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเป็ นส่วหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์กต็ ่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ท่กี ลุ่มกิจกำร
จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน กลุ่มกิจกำร
จะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนทีถ่ ูกเปลี่ยนแทนออก
หลังจำกกำรรับรูเ้ มื่อเริม่ แรก อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธรี ำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำ
ที่ดนิ ไม่มกี ำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตำมวิธเี ส้นตรง เพื่อที่ปันส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ดงั นี้
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร

5 - 20 ปี
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6.9

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ทงั ้ หมดวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ต้นทุน
เริม่ แรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับกำรซือ้ สินทรัพย์นนั ้
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนัน้ คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ
ในอนำคต มูลค่ำตำมบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนจะถูกตัดรำยกำรออกไป
บริษทั จะรับรูต้ น้ ทุนค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำอื่น ๆ เป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึน้
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อ มรำคำ ค่ำเสื่อ มรำคำของสินทรัพย์อ่ืนคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อ ลดรำคำทุ น ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทป่ี ระมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
ยำนพำหนะ

5 - 40 ปี
3 - 5 ปี
3 - 10 ปี
5 ปี

ลินิน เครื่องเคลือบ เครื่องแก้วและเครื่องเงิน และเครื่องใช้บำงชนิดทีใ่ ช้ในกำรดำเนินกิจกำรอำคำรที่พกั อำศัยให้เช่ำ บันทึกเป็ น
มูลค่ำของสินทรัพย์ด้วยมูลค่ำที่ซ้อื มำ ในจำนวนเท่ำที่จำเป็ นสำหรับกำรดำเนินกิจกำรโดยปกติ โดยถือเป็ นมูลค่ำหลักของ
สินทรัพย์น้ีโดยไม่คดิ ค่ำเสื่อมรำคำ กำรซือ้ เพิม่ เติมเพื่อเปลีย่ นหรือทดแทนของเดิมในภำยหลัง บันทึกเป็ นค่ำใช้จำ่ ยประจำปี
กลุ่มกิจกำรได้ม ีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์ให้เหมำะสมทุ กสิ้น รอบระยะเวลำ
รำยงำน
ผลกำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั จำกกำร
จำหน่ำยสินทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกำไรหรือขำดทุนอื่น
6.10 ค่ำควำมนิ ยม
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยมทุกปี และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่บี ่งชี้ว่ำ
ค่ำควำมนิยมอำจจะด้อยค่ำ โดยค่ำควำมนิยมจะแสดงด้วยรำคำทุนหักกำรด้อยค่ำสะสม
เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดหรือกลุ่มของ
หน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดที่คำดว่ำจะได้รบั ประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่ำควำมนิยมดังกล่ำวขึน้ โดยหน่ วย
ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่ วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนัน้ จะต้องเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่กลุ่มกิจกำรที่ใช้ในกำร
ประเมินค่ำควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรภำยในกิจกำร
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6.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กำรซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตนที่ได้ร บั มำอย่ำงเป็ นเอกเทศ เช่ น เครื่อ งหมำยกำรค้ำ ควำมสัม พันธ์ลู กค้ำ และสิท ธิกำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จะวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน
สินทรัพย์ทม่ี อี ำยุกำรให้ประโยชน์ไม่จำกัด จะวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
สินทรัพย์ท่มี อี ำยุกำรให้ประโยชน์จำกัด จะวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำสะสม ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ทป่ี ระมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
เครื่องหมำยกำรค้ำ
ควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

20 ปี
10 ปี
3 - 10 ปี

6.12 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ทบ่ี ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ร บั คืน
หมำยถึงจำนวนทีส่ งู กว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิ รรมหักต้นทุนในกำรจำหน่ำยและมูลค่ำจำกกำรใช้
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุท่ที ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุ นจำกด้อยค่ำส ำหรับ
สินทรัพย์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่คำ่ ควำมนิยม
ทัง้ นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกนำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชั ่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวิชำชีพ
บัญ ชี มำถือ ปฏิบ ัติส ำหรับ รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้น สุ ด ภำยในช่ ว งเวลำระหว่ ำ งวัน ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึง วัน ที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็ นข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำ
ในกำรพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ของกลุ่มกิจกำรอำจมีกำรด้อยค่ำหรือไม่
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6.13 สัญญำเช่ำ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
สัญญำเช่ำ - กรณี ที่กลุ่มกิ จกำรเป็ นผู้เช่ำ
กลุ่มกิจกำรรับรู้สญ
ั ญำเช่ำเมื่อ กลุ่ม กิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ เป็ นสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และหนี้สินตำม
สัญญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปั นส่วนเป็ นกำรจ่ำยชำระหนี้สนิ และต้นทุนทำงกำรเงิน โดยต้นทุนทำงกำรเงินจะรับรูใ้ นกำไรหรือ
ขำดทุนตลอดระยะเวลำสัญญำเช่ำ ด้วยอัตรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิดค่ำเสื่อม
รำคำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ตำมวิธเี ส้นตรงตำมอำยุทส่ี นั ้ กว่ำระหว่ำงอำยุสนิ ทรัพย์และระยะเวลำกำรเช่ำ
กลุ่มกิจกำรปั นส่วนสิง่ ตอบแทนในสัญญำไปยังส่วนประกอบของสัญญำที่เป็ นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสัญญำที่ไม่เป็ นกำร
เช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญำที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญำที่เป็ นกำรเช่ำ
และส่วนประกอบของสัญญำทีไ่ ม่เป็ นกำรเช่ำ ยกเว้นสัญญำเช่ำอสังหำริมทรัพย์ซ่งึ กลุ่มกิจกำรเป็ นผูเ้ ช่ำ โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่
จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็ นส่วนประกอบทีเ่ ป็ นกำรเช่ำเท่ำนัน้
สินทรัพย์และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำรับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่ำ ปั จจุบนั หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของกำรจ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ำ ดังนี้
• ค่ำเช่ำคงทีส
่ ทุ ธิดว้ ยเงินจูงใจค้ำงรับ
• ค่ำเช่ำผันแปรทีอ
่ ำ้ งอิงจำกอัตรำหรือดัชนี
• มูลค่ำทีค
่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยจำกกำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ
• รำคำสิทธิเลือกซือ
้ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจกำรจะใช้สทิ ธิ และ
• ค่ำปรับจำกกำรยกเลิกสัญญำ หำกอำยุของสัญญำเช่ำสะท้อนถึงกำรทีก
่ ลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะยกเลิกสัญญำนัน้
กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ หำกกลุ่มกิจกำรมีควำมแน่ นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใช้สทิ ธิต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบีย้ โดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจกำร
จะคิดลดด้วยอัตรำกำรกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่ำ ซึง่ ก็คอื อัตรำที่สะท้อนถึงกำรกูย้ มื เพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่ำใกล้เคีย งกัน
ในสภำวะเศรษฐกิจ อำยุสญ
ั ญำ และเงื่อนไขทีใ่ กล้เคียงกัน
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้จะรับรูด้ ว้ ยรำคำทุน ซึง่ ประกอบด้วย
• จำนวนทีร่ บ
ั รูเ้ ริม่ แรกของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ ด้ชำระก่อนเริม
่ หรือ ณ วันทำสัญญำ สุทธิจำกเงินจูงใจทีไ่ ด้รบั ตำมสัญญำเช่ำ
• ต้นทุนทำงตรงเริม
่ แรก
• ต้นทุนกำรปรับสภำพสินทรัพย์
ค่ำเช่ำทีจ่ ำ่ ยตำมสัญญำเช่ำระยะสัน้ และสัญญำเช่ำสินทรัพย์ทม่ี มี ูลค่ำต่ ำจะรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธเี ส้นตรง สัญญำเช่ำระยะสัน้ คือ
สัญญำเช่ำที่มอี ำยุสญ
ั ญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรัพย์ท่มี มี ูลค่ำต่ ำประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์สำนักงำน
ขนำดเล็ก รถยนต์ และป้ ำยโฆษณำ
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

สัญญำเช่ำ - กรณี ที่กลุ่มกิ จกำรเป็ นผู้ให้เช่ำ
สินทรัพย์ท่ใี ห้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่จ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ได้คดิ ลดกับมูลค่ำปั จจุบนั ของลูกหนี้จะทยอยรับรูเ้ ป็ นรำยได้ทำงกำรเงิน
โดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุทธิซ่งึ สะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริม่ แรกที่รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนี้ สญ
ั ญำเช่ำ
ทำงกำรเงินเริม่ แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผเู้ ช่ำ) รับรูด้ ว้ ยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ ำ
กลุ่มกิจกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริม่ แรกที่เกิดขึน้ จำกกำรได้มำซึ่งสัญญำเช่ำดำเนินงำนในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์อ้ำงอิง และ
รับรูต้ น้ ทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรำยได้จำกสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ท่ใี ห้เช่ำได้รวมอยู่ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินตำมลักษณะของสินทรัพย์
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณี ที่กลุ่มกิ จกำรเป็ นผู้เช่ำ
เงินทีต่ อ้ งจ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จำกผูใ้ ห้เช่ำ) จะบันทึกในกำไรหรือขำดทุนโดยใช้
วิธเี ส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนัน้
กำรรับรูเ้ มื่อเริม่ แรกของสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเ่ี ช่ำหรือมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของจำนวน
เงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ จำนวนเงินที่ต้องจ่ ำยดังกล่ำวจะปั นส่วนระหว่ำงหนี้สนิ และค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อตั รำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สนิ คงค้ำง โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำจะบันทึก
หักจำกค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงิน ค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงินจะบันทึกในกำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณี ที่กลุ่มกิ จกำรเป็ นผู้ให้เช่ำ
สินทรัพย์ท่ใี ห้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่จ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ท่ยี งั ไม่ได้คดิ ลดกับมูลค่ำปั จจุบนั ของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็ นรำยได้ทำงกำรเงิน
โดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุทธิซ่งึ สะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริม่ แรกที่รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนี้ สญ
ั ญำเช่ำ
ทำงกำรเงินเริม่ แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
รำยได้คำ่ เช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผเู้ ช่ำ) รับรูด้ ว้ ยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ ำ

15545

6.14 หนี้ สินทำงกำรเงิน
ก)

กำรจัดประเภท
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำจัดประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรเป็ นผูอ้ อกเป็ นหนี้สนิ ทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน
โดยพิจำรณำภำระผูกพันตำมสัญญำ ดังนี้
• หำกกลุ่ม กิจกำรมีภ ำระผูกพันตำมสัญ ญำที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ท ำงกำรเงินอื่นให้กบั กิจกำรอื่น
โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรชำระหรือเลื่อนกำรชำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดได้นนั ้ เครื่องมือทำงกำรเงินนัน้ จะจัด
ประเภทเป็ นหนี้สนิ ทำงกำรเงิน เว้นแต่วำ่ กำรชำระนัน้ สำมำรถชำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเองด้วย
จำนวนตรำสำรทุนทีค่ งที่ เพื่อแลกเปลีย่ นกับจำนวนเงินทีค่ งที่
• หำกกลุ่มกิจกำรไม่มภี ำระผูกพันตำมสัญญำหรือสำมำรถเลื่อนกำรชำระภำระผูกพันตำมสัญญำไปได้ เครื่องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำวจะจัดประเภทเป็ นตรำสำรทุน
เงินกู้ยมื จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มสี ทิ ธิอนั ปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็ น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน นับจำกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน

ข)

กำรวัดมูลค่ำ
ในกำรรับรู้รำยกำรเมื่อ เริ่ม แรกกลุ่ม กิจกำรต้อ งวัดมูลค่ำหนี้ สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวัดมูลค่ำหนี้ สิน
ทำงกำรเงินทัง้ หมดภำยหลังกำรรับรูร้ ำยกำรด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย

ค)

กำรตัดรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญำ
กลุ่มกิจกำรตัดรำยกำรหนี้สนิ ทำงกำรเงินเมื่อภำระผูกพันที่ระบุในสัญญำได้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมแล้ว หรือได้มกี ำรยกเลิกไป
หรือสิน้ สุดลงแล้ว
หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทำงกำรเงิน กลุ่มกิจกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำรหรือไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรับรู้
หนี้สนิ ทำงกำรเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ำยุตธิ รรมของหนี้สนิ ใหม่นนั ้ และตัดรำยกำรหนี้สนิ ทำงกำรเงินนัน้ ด้วยมูลค่ำตำมบัญชี
ทีเ่ หลืออยู่ และรับรูส้ ว่ นต่ำงในรำยกำรกำไรหรือขำดทุนอื่นในกำไรหรือขำดทุน
หำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดังกล่ำวไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะปรับปรุง
มูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงินโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตำมสัญญำด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original
effective interest rate) ของหนี้สนิ ทำงกำรเงินนัน้ และรับรูส้ ว่ นต่ำงในรำยกำรกำไรหรือขำดทุนอื่นในกำไรหรือขำดทุน
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6.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกู้ยมื ของเงินกู้ยมื ที่กู้มำโดยทั ่วไปและที่กู้มำเป็ นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำร
ผลิตสินทรัพย์ท่เี ข้ำเงื่อนไข (สินทรัพย์ท่ตี ้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรทำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขำยได้ตำมประสงค์) ต้องนำมำ
รวมเป็ นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรำยได้จำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรนำเงินกู้ยมื ที่กู้มำโดยเฉพำะ กำรรวม
ต้นทุนกำรกู้ยมื เป็ นรำคำทุนของสินทรัพย์ส้นิ สุดลงเมื่อกำรดำเนินกำรที่จำเป็ นในกำรเตรียมสินทรัพย์ ท่เี ข้ำเงื่อนไขให้อยู่ใน
สภำพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขำยได้เสร็จสิน้ ลง
ต้นทุนกำรกูย้ มื อื่น ๆ รับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยในงวดทีเ่ กิดขึน้
6.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ จะรับรู้ใน
งบกำไรขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงินได้ท่เี กี่ยวข้องกับรำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรำยกำรทีร่ บั รูโ้ ดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้ำของ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ ำดได้คอ่ นข้ำงแน่ วำ่ จะมีผลบังคับ
ใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผูบ้ ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็ นงวด ๆ ในกรณีท่กี ำรนำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตั ิข้นึ อยู่กบั กำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีท่เี หมำะสมจำกจำนวนที่คำดว่ำ
จะต้องจ่ำยชำระแก่หน่วยงำนจัดเก็บภำษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรบั รูเ้ มื่อเกิดผลต่ำงชั ่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบัญชีท่แี สดงอยู่
ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รบั รูภ้ ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลต่ำงชั ่วครำวทีเ่ กิดจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้
• กำรรับรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรัพย์หรือ รำยกำรหนี้ สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่ม ีผลกระทบ
ต่อกำไร หรือขำดทุนทัง้ ทำงบัญชีและทำงภำษี
• ผลต่ำงชั ่วครำวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำที่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะ
เวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั ่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั ่วครำวมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ว่ำจะไม่เกิดขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ ำดกำรณ์ได้ในอนำคต
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกอัตรำภำษีท่มี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำทีร่ ำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดงั กล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญ ชีทเ่ี กีย่ วข้องได้ใช้ประโยชน์
หรือหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีได้มกี ำรจ่ำยชำระ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอ ที่จะนำ
จำนวนผลต่ำงชั ่วครำวนัน้ มำใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภ ำษีเงิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชีแ ละหนี้ สิน ภำษีเงิน ได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหัก กลบกันก็ต่อ เมื่อ กิจ กำรมีสิท ธิต ำม
กฎหมำยที่จะนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้สนิ ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญ ชีและหนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชีเกี่ย วข้อ งกับภำษีเงินได้ท่ีป ระเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บ ภำษี
หน่วยงำนเดียวกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ำยหนี้สนิ และสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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6.17 ผลประโยชน์ พนักงำน
ก)

ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ท่คี ำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำยใน 12 เดือนหลังจำกวันสิน้ รอบระยะเวลำ
บัญชี เช่น ค่ำจ้ำง เงินเดือน ลำประจำปี และลำป่ วยที่มกี ำรจ่ำยค่ำแรง ส่วนแบ่งกำไรและโบนัส และค่ำรักษำพยำบำล
ของพนักงำนปั จจุบนั รับรูต้ ำมช่วงเวลำกำรให้บริกำรของพนักงำนไปจนถึงวันสิน้ สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำร
จะบันทึกหนี้สนิ ด้วยจำนวนทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำย

ข)

โครงกำรสมทบเงิน
กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยสมทบให้กบั กองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำมสัญญำ กลุ่มกิจกำรไม่มภี ำระผูกพันที่ต้องจ่ำยชำระ
เพิม่ เติมเมื่อได้จำ่ ยเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึงกำหนดชำระ

ค)

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ท่พี นักงำนจะได้รบั เมื่อเกษียณอำยุ โดยมักขึน้ อยู่
กับปั จจัยหลำยประกำร เช่น อำยุ จำนวนปี ทใ่ี ห้บริกำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษียณอำยุ
ภำระผูกพันผลประโยชน์ น้ีคำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้
ซึ่งมูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตั รำผลตอบแทน
ในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมำณกำรกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุน้ กู้
ใกล้เคียงกับระยะเวลำทีต่ อ้ งชำระภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
กำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยูใ่ นกำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้ำของ
ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกำไรหรือขำดทุน

6.18 ประมำณกำรหนี้ สิน
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จดั ทำไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ ในอดีต
ซึ่งกำรชำระภำระผูกพันนัน้ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะส่งผลให้บริษทั ต้องสูญเสียทรัพยำกรออกไป และประมำณกำร
จำนวนทีต่ อ้ งจ่ำยได้
กลุ่มกิจกำรจะวัดมูลค่ำของจำนวนประมำณกำรหนี้สินโดยใช้มูลค่ำปั จจุบนั ของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องนำมำจ่ำยชำระภำระ
ผูกพัน กำรเพิม่ ขึน้ ของประมำณกำรหนี้สนิ เนื่องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบี้ยจ่ำย
6.19 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สำมัญทีก่ จิ กำรสำมำรถกำหนดกำรจ่ำยเงินปั นผลได้อย่ำงอิสระจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้ำของ
ต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกหุ้นใหม่หรือกำรออกสิทธิในกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็ นยอดหักในส่วนของ
เจ้ำของ
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6.20 กำรรับรู้รำยได้
รำยได้หลักรวมถึงรำยได้ท่เี กิดจำกกิจกรรมปกติทำงธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรำยได้อ่นื ๆ ทีก่ ลุ่มกิจกำรได้รบั จำกกำรให้บริกำร
ในกิจกรรมตำมปกติธรุ กิจ
กลุ่มกิจกำรรับรูร้ ำยได้สุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิม่ ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรับรูร้ ำยได้เมื่อคำดว่ำมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ท่จี ะได้รบั
ชำระเมื่อส่งมอบสินค้ำหรือให้บริกำร
สำหรับสัญญำที่มหี ลำยองค์ประกอบที่กลุ่ มกิจกำรจะต้องส่งมอบสินค้ำหรือให้บริกำรหลำยประเภท กลุ่มกิจกำรต้องแยกเป็ น
แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตั ิท่แี ยกต่ำงหำกจำกกัน และต้องปั นส่วนรำคำของรำยกำรของสัญญำดังกล่ำวไปยังแต่ละภำระที่ต้อง
ปฏิบตั ิตำมสัดส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศ หรือ ประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ และกลุ่ม กิ จกำรจะรับรู้รำยได้ของ
แต่ละภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ยกต่ำงหำกจำกกันเมื่อกลุ่มกิจกำรได้ปฏิบตั ติ ำมภำระนัน้ แล้ว
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำลประกอบด้วย ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำห้องพัก และค่ำยำ ซึง่ เป็ นจำนวนเงินสุทธิจำกส่วนลด โดยจะ
รับรูเ้ มื่อได้ให้บริกำรหรือเมื่อได้สง่ มอบยำแล้ว
รายได้จากให้บริการ
รำยได้จำกกิจกำรโรงแรมและอำคำรที่พกั อำศัยให้เช่ำประกอบด้วย จำนวนเงินที่ได้รบั จำกกำรให้เช่ำห้องพัก กำรขำยอำหำร
และเครื่องดื่ม และบริกำรเสริมอื่นๆ รำยได้จำกกำรให้เช่ำห้องพักจะรับรูต้ ลอดช่วงเวลำที่แขกเข้ำพัก รำยได้จำกกำรขำยอำหำร
และเครื่องดื่ม รวมทัง้ กำรขำยสินค้ำจะรับรู้ ณ จุดขำย โดยกลุ่มกิจกำรมีสทิ ธิในกำรได้รบั ชำระเงินทันทีทแ่ี ขกของโรงแรมเข้ำพัก
และได้รบั บริกำรและสินค้ำ
รำยได้จำกกิจกำรบริหำรอำคำรสำนักงำนรับรู้เป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง รำยได้ท่รี บั รูไ้ ม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ และแสดงสุทธิจำก
ส่วนลดกำรค้ำ
รายได้จากการให้เช่า
รำยได้คำ่ เช่ำจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรูใ้ นงบกำไรขำดทุน โดยวิธเี ส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
รายได้อนื ่
รำยได้ดอกเบี้ยและรำยได้อ่นื รับรูต้ ำมเกณฑ์คงค้ำง เว้นแต่จะมีควำมไม่แน่ นอนในกำรรับชำระ
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สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา
กลุ่มกิจกำรรับรูส้ นิ ทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำเมื่อกลุ่มกิจกำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรปฏิบตั ติ ำมภำระที่ต้องปฏิบตั ติ ำมสัญญำ ก่อนที่จะรับ
ชำระหรือถึงกำหนดชำระตำมสัญญำ
กลุ่มกิจกำรรับรู้หนี้สนิ ที่เกิดจำกสัญญำเมื่อได้รบั ชำระจำกลูกค้ำหรือถึงกำหนดชำระตำมสัญญำก่อนที่กลุ่มกิจกำรจะปฏิบตั ิตำม
ภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
กลุ่มกิจกำรจะแสดงยอดสุทธิหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำหลังจำกหักกลบกับสินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำนัน้ ๆ ในแต่ละสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ
6.21 กำรจ่ำยเงินปันผล
เงินปั นผลทีป่ ระกำศจ่ำยจะรับรูเ้ ป็ นหนี้สนิ ในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซง่ึ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้
อนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผล เงินปั นผลระหว่ำงกำลจะรับรูเ้ มื่อได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั
6.22 สำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
หลังจำกหักส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองนี้จะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้
ไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
7
7.1

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิ น
ปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสีย่ งด้ำนมูลค่ำยุตธิ รรม และควำมเสีย่ งด้ำนรำคำ) ควำมเสีย่ งด้ำนกำรให้สนิ เชื่อ และควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง แผนกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้ นควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธกี ำรลดผลกระทบที่ทำให้
เสียหำยต่อผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยทีส่ ดุ เท่ำทีเ่ ป็ นไปได้
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงดำเนิ นงำนโดยฝ่ ำยจัดกำร ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยที่อนุ มตั ิโดยคณะกรรมกำรบริษทั ฝ่ ำยจัดกำรจะ
ชีป้ ระเด็น ประเมิน และป้ องกันควำมเสีย่ งทำงกำรเงินด้วยกำรร่วมมือกันทำงำนอย่ำงใกล้ชดิ กับหน่ วยปฏิบตั งิ ำนต่ำงๆ ภำยใน
กลุ่มกิจกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะกำหนดหลักกำรโดยภำพรวมเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง
ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรรวมถึงนโยบำยสำหรับควำมเสี่ยงที่เฉพำะเจำะจง เช่น ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมเสี่ยง
อัตรำดอกเบีย้ ควำมเสีย่ งด้ำนกำรให้สนิ เชื่อ และควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง
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7.1.1 ควำมเสี่ยงจำกตลำด
ก)

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะจำกสกุลเงินดอลลำห์สหรัฐ อันเกี่ยว
เนื่ อ งมำจำกรำยกำรค่ำ ที่ป รึก ษำและค่ำ ใช้จ ่ำยภำยใต้ส ญ
ั ญำค่ำบริห ำรอำคำรที่พ กั อำศัย ในสกุล เงิน ต่ำงประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรเชื่อว่ำในสถำนกำรณ์ ปั จจุบ ันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ ำงประเทศจะไม่ม ี
ผลกระทบที่เป็ นสำระสำคัญต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรจึงไม่ได้ใช้ตรำสำรอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อ
ป้ องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำว

ข)

ควำมเสี่ยงจำกกระแสเงินสดและอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจกำรเกิดจำกเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่มอี ตั รำดอกเบี้ย
ผันแปรในสกุลเงินบำท ซึ่งส่งผลให้กลุ่มกิจกำรมีควำมเสีย่ งจำกกระแสเงินสด
เงินกู้ยมื ได้แสดงด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย ทัง้ นี้ ตำมสัญญำ เงินกู้จะมีกำรปรับรำคำใหม่ตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้
(ดังตำรำงด้ำนล่ำง) จึงส่งผลให้กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในต ลำด
ทัง้ นี้กลุ่มกิจกำรไม่ได้ป้องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยและกำรปรับรำคำใหม่ของเงินกู้ยมื ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563

เงินกูท้ ม่ี อี ตั รำดอกเบีย้ ผันแปร

พันบำท

ร้อยละของ
เงินกู้

3,679,940

90

พ.ศ. 2562
ร้อยละของ
พันบำท
เงินกู้
2,527,796

73

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละของ
ร้อยละของ
พันบำท
เงินกู้
พันบำท
เงินกู้
เงินกูท้ ม่ี อี ตั รำดอกเบีย้ ผันแปร

2,352,546

72

1,553,375

39

ร้อยละของเงินกู้ยมื แสดงถึงสัดส่วนของเงินกู้ยมื ที่มอี ตั รำดอกเบี้ยผันแปรต่อจำนวนเงินกู้ยมื ทัง้ หมด กำรวิเครำะห์
ตำมวันครบกำหนดได้แสดงไว้ในหมำยเหตุ 7.1.3
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7.1.2 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิ ต
ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด กระแสเงินสดตำมสัญญำของ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ท่วี ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย รวมถึงควำมเสีย่ งด้ำนสินเชื่อแก่ลูกค้ำและลูกหนี้คงค้ำงและ
เงินให้กยู้ มื
ก)

กำรบริหำรควำมเสี่ยง
กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตโดยกำรจัดกลุ่มของควำมเสี่ยง สำหรับเงินฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรจะเลือกทำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรจัดอันดับจำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
สำหรับกำรทำธุรกรรมกับลูกค้ำ กลุ่มกิจกำรจะประเมินควำมเสีย่ งจำกคุณภำพเครดิตของลูกค้ำ โดยพิจำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงิน ประสบกำรณ์ ท่ี ผ่ำนมำ และปั จจัยอื่นๆ และกำหนดกำรให้ว งเงินสิน เชื่อจำกผลกำรประเมินดัง กล่ ำ ว
ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหำรในสำยงำนที่เกี่ยวข้องจะทำกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดด้ำนวงเงินเครดิตของลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรขำยให้กบั ลูกค้ำรำยย่อยจะชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเพื่อลดควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต กลุ่มกิจกำรและบริษทั ไม่มี
กำรกระจุกตัวของควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ของกลุ่มกิจกำรและบริษทั เป็ นกำรลงทุนทีม่ คี วำมเสีย่ งต่ำ

ข)

กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทำงกำรเงิน 4 ประเภทที่ต้องมีกำรพิจำรณำตำมโมเดลกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุ นด้ำน
เครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
•
•
•
•

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
เงินให้กยู้ มื

แม้วำ่ กลุ่มกิจกำรจะมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินฝำกธนำคำรซึง่ เข้ำเงื่อนไขกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำ
ภำยใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำกำรด้อยค่ำของรำยกำรดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินทีไ่ ม่มนี ยั สำคัญ
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ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ตามสัญญา
กลุ่มกิจกำรใช้วิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุ นด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ จะ
เกิดขึน้ ซึง่ คำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำ
ทัง้ หมด
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จดั กลุ่ม ลูกหนี้ ต ำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ที่ม ี
ลักษณะร่วมกันและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่ กินกำหนดชำระ ทัง้ นี้เนื่องจำกสินทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำนัน้ เป็ น กำรให้บริกำร
แล้วซึ่งมีลกั ษณะควำมเสี่ยงใกล้เ คีย งกับลู ก หนี้ ส ำหรับสัญญำประเภทเดีย วกัน ผู้บริหำรจึงได้ใช้อ ตั รำผลขำดทุ น
ด้ำนเครดิตของลูกหนี้กบั สินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
ประมำณกำรอัตรำผลขำดทุน ด้ำ นเครดิตที่ค ำดว่ำ จะเกิดขึ้น พิจำรณำจำกประวัติกำรชำระเงินจำกกำรขำยในช่ ว ง
ระยะเวลำ 24 เดือนก่อนวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และประสบกำรณ์ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงระยะเวลำ
ดัง กล่ ำ ว ทัง้ นี้ อัต รำผลขำดทุ น ด้ ำ นเครดิต ในอดีต จะถู ก ปรับ ปรุ ง เพื่อ ให้ ส ะท้ อ นถึ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นปั จ จุ บ ัน และ
กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยวกับปั จจัยทำงเศรษฐกิจมหภำคที่จะมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระของลูกค้ำ จึงได้
ปรับอัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ได้จำกประสบกำรณ์ในอดีตเพื่อ ให้สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ กำรเปลี่ยนแปลงจำก
ปั จจัยเหล่ำนี้
บนหลักกำรดังกล่ำวค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 สำหรับลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์
ทีเ่ กิดจำกสัญญำ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 5.1 (ง)
กลุ่มกิจกำรและบริษทั จะตัดจำหน่ ำยลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำเมื่อคำดว่ำจะไม่ได้รบั ชำระคืน ข้อบ่งชี้
ที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั ชำระคืน เช่น กำรไม่ยอมปฏิบตั ิตำมแผนกำรชำระหนี้หรือทยอยชำระหนี้ ไม่มกี ำรชำระเงินตำม
สัญญำหรือไม่สำมำรถติดต่อได้เป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ถึง 2 ปี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำจะแสดงเป็ นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสุทธิ
ในกำไรจำกกำรดำเนินงำนกำรได้ร บั ชำระหนี้คนื จำกจำนวนที่ได้ตดั จำหน่ ำยไปจะถูกบันทึกกลับรำยกำรในรำยกำร
เดียวกันกับทีไ่ ด้บนั ทึกผลขำดทุนไป
นโยบายการบัญชีสาหรับการพิจารณาค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเปรียบเทียบ
สำหรับปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้พจิ ำรณำรับรูค้ ่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำมีกำรผลขำดทุน
ทีเ่ กิดขึน้ เช่น กำรทีไ่ ม่สำมำรถเรียกให้ชำระหนี้ได้ โดยทีไ่ ม่ได้มกี ำรพิจำรณำถึงควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตทีย่ งั ไม่ถงึ กำหนด
ชำระ หรือมีกำรค้ำงชำระไม่เกิน 1 ถึง 2 ปี เป็ นต้น ดังนัน้ จำนวนผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ และผลขำดทุน
จำกหนี้สงสัยจะสูญจึงไม่สำมำรถเปรียบเทียบกันได้
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีเงินให้กู้ยมื แก่กจิ กำรที่เกีย่ วข้องกันที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย โดยรับรูผ้ ลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำสำหรับลูกหนี้ท่ไี ม่ได้มกี ำรเพิม่ ขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มนี ัยสำคัญ และรับรู้ผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุสำหรับเงินให้กยู้ มื ทีม่ กี ำรเพิม่ ขึน้ ของควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตทีม่ นี ยั สำคัญ
ทัง้ นี้ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรประเมินว่ำเงินให้กู้ยมื แก่บริษทั ย่อ ยและกิจกำรอื่นมีอตั รำกำรผิดนัดชำระต่ ำ ผู้บริหำร
จึงไม่ได้ตงั ้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตในรอบระยะเวลำบัญชีปัจจุบนั สำหรับเงินให้กู้ยมื ดังกล่ำว
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เงินลงทุนในตราสารหนี้
กลุ่มกิจกำรและบริษทั พิจำรณำว่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ซ่งึ วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยมีควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต
ต่ ำ ดังนัน้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่รบั รูใ้ นระหว่ำงปี จงึ จำกัดอยู่ท่ผี ลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นภำยใน 12 เดือน
“ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตต่ ำ” สำหรับตรำสำรหนี้ทอ่ี ยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดนัน้ พิจำรณำจำกอันดับด้ำนเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ ลงทุ น (Investment grade credit rating) จำกหน่ ว ยงำนจัด อัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่อ ถือ อย่ ำ งน้ อ ยหนึ่ ง หน่ ว ยงำน
ตรำสำรอื่นๆ จะพิจำรณำว่ำมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตต่ ำเมื่อมีควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระอยู่ในระดับต่ ำ และผู้ออก
ตรำสำรมีควำมสำมำรถทำงกำรเงินทีแ่ ข็งแรงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมภำระผูกพันตำมสัญญำได้
7.1.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
จำนวนเงินสดที่มอี ย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี ตี ลำดรองรับย่อมแสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ
สภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จำกกำรที่มวี งเงิน ในกำรกู้ยมื ที่ได้มกี ำร
ตกลงไว้แล้วอย่ำงเพียงพอ โดยกลุ่มกิจกำรมีเงินฝำกธนำคำรที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทนั ทีจำนวน 176.3 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562:
395.9 ล้ำนบำท) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรสภำพคล่องของกลุ่ม กิจกำร จำกลักษณะของกำรดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มกิจกำรซึ่งเป็ นธุรกิจที่มคี วำมยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบริหำรกำรเงินของกลุ่มกิจกำรได้
คงไว้ซง่ึ ควำมยืดหยุน่ ในแหล่งเงินทุนจำกวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน
ผูบ้ ริหำรได้พจิ ำรณำประมำณกำรกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม่ ำเสมอโดยพิจำรณำจำก ก) เงินสำรองหมุนเวียน
(จำกวงเงินสินเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด นอกเหนือจำกนี้ กลุ่มกิจกำรยังได้ทำ
กำรประมำณกำรกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่ำ งๆ พิจำรณำสินทรัพย์ท่มี สี ภำพคล่องสูงและอัตรำส่วนสภำพคล่อง
ตำมข้อกำหนดต่ำง ๆ และคงไว้ซง่ึ แผนกำรจัดหำเงิน
ก)

กำรจัดกำรด้ำนกำรจัดหำเงิน
กลุ่มกิจกำรมีวงเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวำคมมีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว
หมดอำยุภำยในหนึ่งปี
- วงเงินเบิกเกินบัญชี
หมดอำยุเกินกว่ำหนึ่งปี
- วงเงินกูธ้ นำคำร
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งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

-

-

-

-

585,950
585,950

1,419,886
1,419,886

180,850
180,850

924,630
924,630

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ข)

วันครบกำหนดของหนี้ สินทำงกำรเงิน
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิ ทำงกำรเงินที่จดั ประเภทตำมระยะเวลำกำรครบกำหนดตำมสัญญำ ซึ่งแสดงด้วย
จำนวนเงินตำมสัญญำที่ไม่ได้มกี ำรคิดลด ทัง้ นี้ ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดือนจะเท่ำกับมูลค่ำตำม
บัญชีของหนี้ สินที่เกี่ยวข้องเนื่ องจำกกำรคิดลดไม่มีนัยสำคัญ กระแสเงินสดที่แสดงภำยใต้สญ
ั ญำแลกเปลี่ยนอัต รำ
ดอกเบีย้ นัน้ เป็ นกระแสเงินสดโดยประมำณจำกอัตรำดอกเบีย้ ล่วงหน้ำทีเ่ กี่ยวข้อง ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
งบกำรเงินรวม

ณ ปัจจุบนั ภำยใน 1 ปี
พันบำท
พันบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำ
เจ้ำหนี้ค่ำซือ้ กิจกำรโรงพยำบำล
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

1 - 5 ปี
พันบำท

มำกกว่ำ
5 ปี
พันบำท

มูลค่ำตำม
บัญชี
(สิ นทรัพย์)/
รวม
หนี้ สิน
พันบำท
พันบำท

-

671,420
18,604
78,447

206,839

105,849

671,420
18,604
391,135

671,420
18,604
292,768

880
880

273,323
28,564
250,000
1,320,358

2,392,766
19,070
55,000
17,240
2,690,915

1,017,056
1,122,905

3,683,145
48,514
305,000
17,240
5,135,058

3,679,940
48,514
290,672
17,240
5,019,158

งบกำรเงินรวม

ณ ปัจจุบนั ภำยใน 1 ปี
พันบำท
พันบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำ
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

1 - 5 ปี
พันบำท

มำกกว่ำ
5 ปี
พันบำท

มูลค่ำตำม
บัญชี
(สิ นทรัพย์)/
รวม
หนี้ สิน
พันบำท
พันบำท
50,011

-

50,011
485,985
92,632
73,184

216,932

-

50,011
485,985
92,632
290,116

485,985
92,632
269,730

297
297

260,325
24,342
986,479

2,050,070
24,479
41,812
2,333,293

218,904
218,904

2,529,299
49,118
41,812
3,538,973

2,527,796
49,118
41,812
3,517,084
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งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร

ณ ปัจจุบนั ภำยใน 1 ปี
พันบำท
พันบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

1 - 5 ปี
พันบำท

มำกกว่ำ
5 ปี
พันบำท

มูลค่ำตำม
บัญชี
(สิ นทรัพย์)/
รวม
หนี้ สิน
พันบำท
พันบำท

-

100,270
4,281
32,312

85,450

-

100,270
4,281
117,762

100,270
4,281
111,398

-

181,467
318,330

1,578,515
7,295
1,671,260

594,231
594,231

2,354,213
7,295
2,583,821

2,352,547
7,295
2,575,791

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร

ณ ปัจจุบนั ภำยใน 1 ปี
พันบำท
พันบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำ
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
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1 - 5 ปี
พันบำท

มำกกว่ำ
5 ปี
พันบำท

มูลค่ำตำม
บัญชี
(สิ นทรัพย์)/
รวม
หนี้ สิน
พันบำท
พันบำท

-

91,470
6,447
31,192

96,670

-

91,470
6,447
127,862

91,470
6,447
117,941

-

95,611
7,187
231,907

1,271,081
17,437
1,385,188

188,144
188,144

1,554,836
7,187
17,437
1,805,239

1,553,374
7,187
17,437
1,793,856
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7.2

กำรบริหำรส่วนของเงินทุน
7.2.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ว้ตถุประสงค์ของกำรบริหำรส่วนของทุน คือ
•
•

รักษำไว้ซ่ึงกำรด ำเนิ นงำนต่อ เนื่ องและเพื่อที่จะสำมำรถก่อ ให้เกิดผลตอบแทนแก่ ผู้ถือ หุ้นและยังประโยชน์ ให้
แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ และ
รักษำโครงสร้ำงเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดต้นทุนเงินทุน

ในกำรที่จะรักษำหรือปรับระดับโครงสร้ำงของเงินทุนนัน้ กลุ่มกิจกำรอำจต้องปรับจำนวนเงินปั นผลจ่ำย ปรับกำรคืนทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ กำรออกหุน้ ใหม่ หรือกำรขำยสินทรัพย์เพื่อลดภำระหนี้ สนิ
เช่นเดียวกับกิจกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจกำรพิจำรณำระดับเงินทุนอย่ำงสม่ำเสมอจำกอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
ซึง่ คำนวณจำกหนี้สนิ สุทธิหำรส่วนของเจ้ำของ

หนี้สนิ สุทธิ
ส่วนของเจ้ำของ (รวมส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม)
อัตรำส่วนหนี้ สินต่อทุน

พ.ศ. 2563
พันบำท

พ.ศ. 2562
พันบำท

6,090,194
9,324,917
ร้อยละ 65

4,908,814
9,711,226
ร้อยละ 51

การคงไว้ซึง่ อัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้ (Loan covenants)
ภำยใต้เงื่อนไขของวงเงินกูข้ องกลุ่มกิจกำร บริษทั ในกลุ่มกิจกำรทีม่ วี งเงินกูย้ มื จะต้องคงไว้ซ่งึ อัตรำส่วนทำงกำรเงินดังนี้
•
•

อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนทีไ่ ม่เกินระหว่ำงร้อยละ 125 และร้อยละ 233
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ทไ่ี ม่ต่ำกว่ำระหว่ำงร้อยละ 115 และร้อยละ 125

บริษทั ในกลุ่มกิจกำรสำมำรถคงไว้ซ่งึ อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
อย่ำงไรก็ตำม บำงบริษทั ในกลุ่มกิจกำรที่ไม่สำมำรถคงไว้ซ่งึ อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ทัง้ นี้บริษทั ดังกล่ำว
ได้รบั หนังสือผ่อนผันจำกธนำคำร
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8

มูลค่ำยุติธรรม

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำหรือเปิ ดเผยข้อมูลมูลค่ำยุตธิ รรมตำมลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุตธิ รรม
ข้อมูลระดับที่ 1
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่
วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรหนี้ (หมำยเหตุ 13)
ตรำสำรทุน (หมำยเหตุ 13)

34,007
-

519,600
-

ข้อมูลระดับที่ 1
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่
วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรหนี้ (หมำยเหตุ 13)
ตรำสำรทุน (หมำยเหตุ 13)

18,000
-

480,581
-

ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลระดับที่ 2
ข้อมูลระดับที่ 3
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท

-

-

330

330

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ข้อมูลระดับที่ 2
ข้อมูลระดับที่ 3
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท

-

-

330

330

รวม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

34,007
330

519,600
330

รวม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

18,000
330

480,581
330

มูลค่ำยุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลำดับชัน้ ตำมข้อมูลทีใ่ ช้ดงั นี้
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินอ้ำงอิงจำกรำคำปิ ดที่อ้ำงอิงจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้
อย่ำงมีนยั สำคัญและอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใช้น้อยทีส่ ดุ เท่ำที่เป็ นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกข้อมูลทีส่ งั เกตได้
ในตลำด
กำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สนิ ทำงกำรเงินเป็ นไปตำมนโยบำยกำรบัญชีตำมทีเ่ ปิ ดเผยในหมำยเหตุ 6.7 และ
หมำยเหตุ 6.14
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การโอนระหว่างระดับของชัน้ มูลค่ายุตธิ รรม
ไม่มรี ำยกำรโอนระหว่ำงระดับลำดับชัน้ มูลค่ำยุตธิ รรมในระหว่ำงปี
ขัน้ ตอนการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงินในระดับ 1 คำนวณจำก มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยอ้ำงอิงจำกบริษทั จัดกำรกำรลงทุน
(Asset management company)
9

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติ ฐำนและกำรใช้ดลุ ยพิ นิจ

กำรประมำณกำรข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มกี ำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพืน้ ฐำนของประสบกำรณ์ในอดีต
และปั จจัยอื่นๆ ซึง่ รวมถึงกำรคำดกำรณ์ถงึ เหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ ชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้
ก)

กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยม
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรคำนวณนี้ใช้
ประมำณกำรกระแสเงินสดซึง่ อ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ถึง 10 ปี ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ำกผูบ้ ริหำร
กระแสเงินสดหลังจำกปี ท่ี 5 และปี ท่ี 10 ใช้ประมำณกำรของอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 21
อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์อตั รำกำรเติบโตที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะของ
หน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ดำเนินงำนอยู่

ข)

อำยุกำรให้ประโยชน์ ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลุ่มกิจกำรประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีส่ ำคัญดังนี้
เครื่องหมำยกำรค้ำ
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ

20 ปี
10 ปี

โดยอ้ำงอิงจำกอำยุกำรให้ประโยชน์ ท่ีกลุ่มกิจกำรนำมำใช้ในกำรประกอบกิจ กำรโรงพยำบำล และอ้ำงอิงจำกอำยุกำรให้
ประโยชน์ทเ่ี หลืออยูข่ องกลุ่มลูกค้ำจำกฐำนข้อมูลในอดีตของกิจกำร
ค)

ภำระผูกพันผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอำยุ
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขน้ึ อยู่กบั ข้อสมมติฐำนหลำยข้อ ข้อสมมติฐำนที่ใช้และผลกระทบ
จำกกำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นไปได้ของข้อสมมติฐำนได้เปิ ดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมำยเหตุขอ้ 26
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ง)

กำรกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำข้อเท็จจริงและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดที่ทำให้เกิดสิง่ จูงใจทำงเศรษฐกิจสำหรับผูเ้ ช่ำ ในกำรใช้
สิทธิขยำยอำยุสญ
ั ญำเช่ำหรือไม่ใช้สทิ ธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำเพื่อกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ กลุ่มกิจกำรพิจำรณำกำรกำหนด
อำยุสญ
ั ญำเช่ำก็ต่อเมื่อสัญญำเช่ำนัน้ มีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีร่ ะยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรือถูกยกเลิก
สำหรับกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ ปั จจัยหลักทีเ่ กีย่ วข้องมำกทีส่ ดุ คือระยะสัญญำเช่ำในอดีต ค่ำใช้จำ่ ย และสภำพของสินทรัพย์ท่เี ช่ำ
สิทธิขยำยอำยุสญ
ั ญำเช่ำส่วนใหญ่ในสัญญำเช่ำไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำ ก)
สภำพของสินทรัพย์ทเ่ี ช่ำ และ/หรือ ข) กำรเปลีย่ นแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่ำงมีสำระสำคัญ
อำยุสญ
ั ญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรใช้ (หรือไม่ใช้สทิ ธิ)
กำรประเมินควำมแน่ นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึน้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ทม่ี นี ยั สำคัญหรือกำรเปลีย่ นแปลงของสภำพแวดล้อม
ทีม่ นี ยั สำคัญ ซึง่ มีผลกระทบต่อกำรประเมินอำยุสญ
ั ญำเช่ำและอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มกิจกำร

จ)

กำรกำหนดอัตรำกำรคิ ดลดของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
กลุ่มกิจกำรประเมินอัตรำดอกเบีย้ กำรกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่ำดังนี้
•
•

ฉ)

ใช้ขอ้ มูลที่กำรจัดหำเงินทุนจำกบุคคลทีส่ ำมของแต่ละกิจกำรที่เป็ นผูเ้ ช่ำและปรับปรุงข้อมูลทีไ่ ด้รบั ให้สะท้อนกับกำร
เปลีย่ นแปลงในปั จจัยทำงด้ำนกำรเงินของผูเ้ ช่ำหำกเป็ นไปได้
ปรับปรุงสัญญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญ
ั ญำเช่ำ ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

กำรกำหนดอัตรำคิ ดลดของเจ้ำหนี้ ค่ำซื้อกิ จกำรโรงพยำบำล
กลุ่มกิจกำรประเมินอัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยมื ส่วนเพิม่ โดยใช้ข้อมูลที่กำรจัดหำเงินทุนจำกบุคคลที่สำมของกลุ่ม กิจกำร และ
ปรับปรุงข้อมูลทีไ่ ด้รบั ให้สะท้อนกับกำรเปลีย่ นแปลงในปั จจัยทำงด้ำนกำรเงิน
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2,290.3
122.2
2,412.5
2,006.6
406.1
2,412.7
407.5
(788.8)
(477.4)
(12.4)
(489.8)
7,437.0
1,824.0
10,675.5

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร
ลูกค้ำภำยนอก
ระหว่ำงส่วนงำน
รวม

ประเภทของกำรรับรู้รำยได้
ณ จุดใดจุดหนึ่ง
ตลอดช่วงระยะเวลำ
รวมรำยได้

กำไร(ขำดทุน)ขันต้
้ น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี สำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี สำหรับกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน - สุทธิ
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่ำควำมนิยม
รวมสินทรัพย์
6,226.0
1,657.2
8,351.3

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

1,961.2
461.8
2,423.0

2,296.2
126.8
2,423.0

ธุรกิ จโรงพยำบำล
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

1,155.1
3,550.4
10,779.9

107.6
(186.6)
766.6
(29.7)
736.9
-

38.3
378.6
416.9

360.4
56.7
417.1

1,576.4
3,670.2
12,119.6

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

83.7
549.4
633.1

575.3
57.8
633.1

ธุรกิ จพัฒนำและให้เช่ำ
อสังหำริ มทรัพย์
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

0.2
10.1

(1.0)
(1.1)
(1.1)
-

-

-

1.8

(0.2)
(0.2)
(0.2)
34.7

-

-

ธุรกิ จอื่น ๆ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

(6,050.4)

(196.6)
205.6
(781.4)
(2.1)
(783.5)
-

(10.1)
(168.8)
(178.9)

(178.9)
(178.9)

(5,852.7)

(80.0)
44.5
325.5
15.3
340.8
(66.1)

(2.8)
(181.8)
(184.6)

(184.6)
(184.6)

กำรตัดบัญชีรำยกำร
ระหว่ำงกัน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

คณะกรรมกำรบริหำรทีท่ ำกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มกิจกำรระบุสว่ นงำนทีร่ ำยงำนของธุรกิจเพื่อใช้ในกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร โดยจำแนกตำมสำยผลิตภัณฑ์ ดังนี้

10 ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน

1,155.1
10,987.6
1,824.0
15,415.1

318.5
(770.8)
(493.3)
(44.2)
(537.5)
-

2,034.8
615.9
2,650.7

2,650.7
2,650.7
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1,576.4
9,896.2
1,657.2
14,620.0

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

2,042.1
829.4
2,871.5

2,871.5
2,871.5

รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
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11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกธนำคำรระยะสัน้

176,319
176,319

393,568
2,296
395,864

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
20,859
20,859

50,784
2,296
53,080

12 ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
12.1 ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมำยเหตุ 35 ข)
รำยได้คำ้ งรับ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
(พ.ศ. 2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำม
TAS 101)
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ค่ำใช้จำ่ ยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินทดรองจ่ำย
ลูกหนี้คำ่ หุน้ บริษทั ย่อย
ลูกหนี้อ่นื - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้อ่นื - กิจกำรอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

244,443

200,434

42,079

37,527

240
16,647

321
8,332

5,626
1,480

4,627
748

(12,010)
249,320

(7,432)
201,655

(5,188)
43,997

(1,264)
41,638

20,828
2,007
60,000
2,823
7,859
342,837

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

3,589
327
1,600
49,513

5,510
104
814
48,066

12.2 กำรด้อยค่ำของลูกหนี้ กำรค้ำและสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
ข้อมูลเกีย่ วกับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ทำงกำรเงินได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 5.1 (ง)

172

62

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

13 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จดั ประเภทสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงิน ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
เงินฝำกประจำระยะสัน้
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้ท่ี
หมุนเวียน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทำงกำรเงิน
หมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
ส่วนของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันทีถ่ งึ
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำทีห่ มุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำ
เจ้ำหนี้คำ่ ซือ้ กิจกำรโรงพยำบำล
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
ขำดทุน
พันบำท

รำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย
พันบำท

รวม
พันบำท

-

176,319

176,319

34,007
-

1,388

34,007
1,388

-

5,000
320,002
16,169

5,000
320,002
16,169

-

2,803

2,803

330
-

39,550

330
39,550

-

921,420
298,258
68,709

921,420
298,258
68,709

-

273,323

273,323

-

120,973
29,444
13,889

120,973
29,444
13,889

-

224,059
3,406,617
19,070
46,675
9,438

224,059
3,406,617
19,070
46,675
9,438

17363

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
รำคำทุน
ขำดทุน
ตัดจำหน่ ำย
พันบำท
พันบำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
ทีห่ มุนเวียน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำส่วนทีค่ รบกำหนดในหนึ่งปี - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริษทั ย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทำงกำรเงิน
หมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
ส่วนของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันทีถ่ งึ
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

รวม
พันบำท

-

20,859

20,859

18,000

-

18,000

-

5,000
45,597
1,670
10
4,281

5,000
45,597
1,670
10
4,281

-

5,074

5,074

330
-

2,629,296
4,385

330
2,629,296
4,385

-

100,270
482,382
29,295

100,270
482,382
29,295

-

181,467

181,467

-

120,973

120,973

-

82,104
2,171,080
300,000

82,104
2,171,080
300,000
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13.1 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
ก)

กำรจัดประเภทรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่ วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย (พ.ศ. 2562: รำคำทุนตัด
จำหน่ ำยตำม TAS 105)
กลุ่ ม กิจ กำรได้จ ดั ประเภทเป็ น รำยกำรสิน ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ที่ว ดั มูล ค่ำ ด้ว ยรำคำทุ น ตัด จ ำหน่ ำ ยเมื่อ เข้ำ เงื่อ นไข
ดังต่อไปนี้
•
•

ถือไว้โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะรับชำระกระแสเงินสดตำมสัญญำ และ
กระแสเงินสดตำมสัญญำนัน้ เข้ำเงื่อนไขกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้

ลูกหนี้อนื ่
ลูกหนี้อ่นื เป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจำกรำยกำรปกติของธุรกิจของกลุ่มกิจกำรโดยไม่มหี ลักประกัน
ข)

มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนต่อไปนี้อ้ำงอิงจำกรำคำที่สงั เกตได้โดยตรงในตลำดที่มสี ภำพคล่อง (จัดประเภทเป็ นข้อมูล
ระดับ 1 ของลำดับชัน้ มูลค่ำยุตธิ รรม)
สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ ลี กั ษณะเป็ นสินทรัพย์ทห่ี มุนเวียน มูลค่ำตำมบัญชีจงึ มีมลู ค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เงินให้กู้ยืม ระยะยำวแก่บ ริษทั ย่อ ยจำนวน 2,629.3 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562: ไม่ม ี)
มีมูลค่ำยุตธิ รรมเท่ำกับ 2,621.7 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562: ไม่ม)ี ซึ่งคำนวณมำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดด้วยอัตรำกู้ยมื
ปั จจุบนั ซึ่งจัดเป็ นข้อมูลระดับ 3 ของลำดับชัน้ มูลค่ำยุติธรรมเนื่องจำกมีข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้คอื ควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิตของคูส่ ญ
ั ญำ

ค)

ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิ ดขึน้
ข้อมูลเกีย่ วกับค่ำเผื่อผลขำดทุนและควำมเสีย่ งด้ำนกำรให้สนิ เชื่อของกลุ่มกิจกำรได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 7.1.2
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13.2 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย FVPL
ก)

กำรจัดประเภทรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่ วดั มูลค่ำด้วย FVPL (พ.ศ. 2562: รำคำทุนตัดจำหน่ ำย/มูลค่ ำ
ยุติธรรม/รำคำทุนตำม TAS 105)
กลุ่มกิจกำรได้จดั ประเภทรำยกำรต่อไปนี้เป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย FVPL
•
•
•

ข)

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ท่ไี ม่เข้ำเงื่อนไขในกำรจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุ นตัด
จำหน่ำย และ ด้วย FVOCI
เงินลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่ อื ไว้เพื่อค้ำ
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กลุ่มกิจกำรไม่ได้เลือกที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่รบั รู้
รำยกำรเริม่ แรก

รำยกำรที่รบั รู้ในกำไรหรือขำดทุน
รำยกำรกำไร/(ขำดทุน)รับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุนสำหรับปี มดี งั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

กำไร/(ขำดทุน)จำกมูลค่ำยุตธิ รรมของเงิน
ลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วย FVPL
ทีร่ บั รูใ้ นกำไร/(ขำดทุน)อื่น
(พ.ศ. 2562: ไม่ม ี เนื่องจำกรับรูต้ ำมวิธี
รำคำทุน)
กำไร/(ขำดทุน)จำกมูลค่ำยุตธิ รรมของเงิน
ลงทุนในตรำสำรหนี้ท่วี ดั มูลค่ำด้วย FVPL
ทีร่ บั รูใ้ นกำไร/(ขำดทุน)อื่น :
(พ.ศ. 2562: รับรูต้ ำมวิธรี ำคำทุนตัด
จำหน่ำยและแสดงในค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ )
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งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

-

-

-

-

1,003

767

789

581

66

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

14 สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ยำ
เวชภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เผื่อขำย
วัสดุสน้ิ เปลือง
อำหำรและเครื่องดื่ม
หัก ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพ

40,525
30,741
54
548
193
72,061
(157)
71,904

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

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
2,770
3,243
6,013
6,013

2,202
2,590
267
5,059
5,059

ต้นทุนขำยทีร่ บั รูใ้ นงบกำไรขำดทุนระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร
รับรูค้ ำ่ เผื่อสินค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั
เพิม่ ขึน้ ในกำไรหรือขำดทุน
กำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อสินค้ำคงเหลือ
เป็ นมูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

379,359

384,887

25,264

28,247

33

-

-

-

-

(27)

-

-

15 เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษทั มีเงินฝำกที่มขี ้อจำกัดในกำรเบิกใช้เป็ นเงินฝำกประจำจำนวน 5.0 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 :
5.0 ล้ำนบำท) โดยมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 1.00 ต่อปี ) ซึ่งใช้เป็ นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกัน
(หมำยเหตุ 36)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีเงินฝำกที่มขี ้อจำกัดในกำรเบิกใช้เป็ นเงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจำจ ำนวน
7.8 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 7.8 ล้ ำนบำท) โดยมีอ ัตรำดอกเบี้ยร้อ ยละ 0.20 ถึงร้อ ยละ 0.50 ต่ อ ปี (พ.ศ. 2562 : ร้อ ยละ 1.00 ถึง
ร้อยละ 1.25 ต่อปี ) ซึง่ ใช้เป็ นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกัน (หมำยเหตุ 36)
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16

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

เงินมัดจำ
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
ภำษีถูกหัก ณ ทีจ่ ำ่ ยรอขอคืน
ภำษีซอ้ื ทีย่ งั ไม่ถงึ กำหนด
อื่นๆ

1,036
12,199
3,969
1,074
326
18,604

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

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

58
3,969
196
58
4,281

2,209
9,604
387
305
12,505

17 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีบริษทั ย่อยซึ่งรวมอยู่ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรดังต่อไปนี้ บริษทั ย่อย
ดังกล่ำวมีหุ้นทุนเป็ นหุ้นสำมัญและหุ้นบุริม สิทธิ โดยกลุ่มกิจกำรถือหุ้นทำงตรง ซึ่ง สัดส่วนของส่วนได้เสียในควำมเป็ นเจ้ำของที่
กลุ่มกิจกำรถืออยูเ่ ท่ำกับสิทธิในกำรออกเสียงในบริษทั ย่อยทีถ่ อื โดยกลุ่ม กิจกำร
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
ทำงตรง: บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดย
บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
บริษทั ใกล้บำ้ น ใกล้ใจ จำกัด
(เดิม : บริษทั พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์
จำกัด)
บริษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด
บริษทั วี บริลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จำกัด
บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
บริษทั พริน้ ซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด
ทำงอ้อม: บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดย
บริ ษทั วี บริ ลเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษทั วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด
บริษทั วี เรสซิเดนซ์ จำกัด
บริษทั วี 33 จำกัด
บริษทั อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด
บริษทั บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด
บริษทั วีเอ็มอีเอ จำกัด
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ส่วนได้เสียในควำมเป็ น
ส่วนได้เสียในควำมเป็ น เจ้ำของที่ถือโดยส่วนได้เสีย
เจ้ำของที่ถือโดยกลุ่มกิ จกำร
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ประเทศที่
จดทะเบียน
จัดตัง้

ลักษณะของธุรกิ จ

ไทย

ให้บริกำรทำงกำรแพทย์

99.99

99.99

-

-

ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

-

-

ไทย

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ถือหุน้ เพื่อกำรลงทุนและ
รับจ้ำงบริหำรโรงพยำบำล
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์

51.00

-

49.00

-

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ให้เช่ำอำคำรสำนักงำน
ให้บริกำรทีพ่ กั อำศัยให้เช่ำ
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ให้บริกำรทีพ่ กั อำศัยให้เช่ำ

99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
-

-

-
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ชื่อบริ ษทั
ทำงอ้อม: บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดย
บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล เฮลท์แคร์ จำกัด
บริษทั พิษณุเวช จำกัด
บริษทั โรงพยำบำลปำกน้ ำโพ จำกัด
บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จำกัด
บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด
บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด
บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลรำชธำนี
จำกัด
ทำงอ้อม: บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดย
บริ ษทั พิ ษณุเวช จำกัด
บริษทั สหแพทย์พจิ ติ ร จำกัด
บริษทั โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
บริษทั พิษณุเวชพัฒนำ จำกัด
ทำงอ้อม: บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดย
บริ ษทั โรงพยำบำลปำกน้ำโพ จำกัด
บริษทั พี.เอ็น.พี. ฮอสปิ ทอล จำกัด

ส่วนได้เสียในควำมเป็ น
ส่วนได้เสียในควำมเป็ น เจ้ำของที่ถือโดยส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เจ้ำของที่ถือโดยกลุ่มกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ประเทศที่
จดทะเบียน
จัดตัง้

ลักษณะของธุรกิ จ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

โรงพยำบำล
โรงพยำบำล
โรงพยำบำล
โรงพยำบำล
โรงพยำบำล
โรงพยำบำล

60.00
91.43
99.99
86.67
60.00
90.00

60.00
91.43
99.99
80.00
60.00
99.99

40.00
8.57
13.33
40.00
10.00

40.00
8.57
20.00
40.00
-

ไทย

โรงพยำบำล

80.00

-

20.00

-

ไทย
ไทย
ไทย

โรงพยำบำล
โรงพยำบำล
โรงพยำบำล

60.00
60.00
-

60.00
60.00
60.00

40.00
40.00
-

40.00
40.00
40.00

ไทย

โรงพยำบำล

-

91.43

-

8.57

รำยกำรเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม สรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม
กำรลงทุนเพิม่
กำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

7,963,254
13,599
7,976,853

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

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ได้มมี ติอนุ มตั ิกำรจัดตัง้ บริษทั พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด ด้วยทุน
จดทะเบียน 10.0 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบริษทั ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
51.00 ทัง้ นี้ บริษทั ได้ชำระมูลค่ำหุน้ จำนวน 5.1 ล้ำนบำท แก่บริษทั ย่อยดังกล่ำว เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2563 และได้จดทะเบียน
จัดตัง้ บริษทั กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2563
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษทั วี 33 จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุ มตั ิให้ลดทุ นจดทะเบีย นของ
บริษทั จำกหุน้ สำมัญจำนวน 37,500,000 หุน้ โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท เป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 28,125,000 หุน้ โดยมีมูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท ตำมสัดส่วนที่ผถู้ อื หุน้ แต่ละรำยถือหุน้ อยู่ บริษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่
2 มีนำคม พ.ศ. 2563
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ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ิ
ให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จำกหุน้ สำมัญจำนวน 100,000 หุน้ โดยมีมลู ค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10 บำท เป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 27,000,000 หุน้
โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนที่ผถู้ อื หุ้นแต่ละรำยถือหุ้นอยู่ บริษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเพิม่ ทุน
กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั พี.เอ็น.พี. ฮอสปิ ทอล จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2563 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้เลิกบริษทั
โดยได้ย่นื จดทะเบียนเลิกบริษทั ต่อกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2563 และบริษทั ย่อยดังกล่ำวได้ชำระบัญชีเสร็จสิน้ แล้ว
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั วี 33 จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จำกหุ้นสำมัญ จำนวน 28,125,000 หุ้น โดยลดมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 10 บำท เป็ น หุ้นสำมัญ จำนวน 28,125,000 หุ้น โดยมี
มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 7.5 บำท ตำมสัดส่วนที่ผถู้ อื หุน้ แต่ละรำยถือหุน้ อยู่ บริษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพำณิชย์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรจัดตัง้ บริษทั พริน้ ซิเพิล
เฮลท์แคร์ - อุบลรำชธำนี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 300.0 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญ 30,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10
บำท โดยบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั กับกระทรวง
พำณิชย์เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษทั พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุ มตั ิ
ให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จำกหุน้ สำมัญจำนวน 20,000,000 หุน้ โดยมีมลู ค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10 บำท เป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 30,000,000 หุน้
โดยมีมลู ค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10 บำท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนที่ผถู้ อื หุน้ แต่ละรำยถืออยู่ แต่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยไม่ใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้
เพิม่ ทุน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่จงึ ได้ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ เพิม่ ทุนทัง้ หมด ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่เพิม่ ขึน้ จำกร้อยละ 80.00 เป็ น
ร้อยละ 86.67 บริษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้
เรียกชำระมูลค่ำหุ้นส่วนที่เหลือจำกผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นจำนวน 25,000,000 หุ้น จำกมูลค่ำที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 6 บำท เป็ นมูลค่ำ
หุน้ ละ 10 บำท ตำมมูลค่ำทีต่ รำไว้ ทัง้ นี้บริษทั ย่อยได้รบั ชำระมูลค่ำหุน้ ดังกล่ำวแล้วและได้จดทะเบียนกำรชำระค่ำหุน้ เพิม่ กับกระทรวง
พำณิชย์เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2563
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษทั เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุ มตั ิกำรจำหน่ ำยบริษทั วี 33 จำกัด
และบริษทั อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่มกิจกำรคืนให้แก่บุคคลที่เกีย่ วข้องกันกับกลุ่มกิจกำร โดยรำคำซื้อ
ขำยได้ถูกกำหนดไว้ตำมสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ลงวันที่ 8 กันยำยน พ.ศ. 2559 ซึง่ มีมลู ค่ำสูงกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมของบริษทั ย่อยทัง้ สองบริษทั
ทำให้เกิดผลกำไรจำกกำรจำหน่ ำยบริษทั ย่อยดังกล่ำวจำนวน 17.1 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั วี บริลเลี่ยน กรุ๊ปโฮลดิง้ จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรจัดตัง้ บริษทั วีเอ็มอีเอ
จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 100,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยบริษทั วี บริลเลี่ยน
กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด ถือ หุ้น ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 99.99 บริษ ัท ย่อ ยดัง กล่ ำ วได้จ ดทะเบีย นจัด ตัง้ บริษ ัท กับกระทรวงพำณิ ชย์เ มื่อ วันที่
20 สิง หำคม พ.ศ. 2563 กำรจัด ตัง้ บริษ ัท ย่อ ยดัง กล่ ำ วมีว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ รับ โอนกิจ กำรบำงส่ ว นในธุ ร กิจ โรงแรมและเซอร์ วิส
อพำร์ทเม้นท์ ภำยใต้ช่อื แมริออทเอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ - กรุงเทพฯ จำกบริษทั ตำมมติท่ปี ระชุมสำมัญผู้ถือหุน้
ประจำปี ของบริษทั
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั วีเอ็มอีเอ จำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2563 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุน จดทะเบียนของบริษทั
จำกหุน้ สำมัญจำนวน 100,000 หุน้ โดยมีมลู ค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10 บำท เป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 200,000,000 หุน้ โดยมีมลู ค่ำทีต่ รำไว้หนุ้
ละ 10 บำท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนที่ผถู้ อื หุน้ แต่ละรำยถือหุน้ อยู่ บริษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพำณิชย์
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2563
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษทั พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นได้มมี ติอ นุ มตั ิ
ให้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 1 เรื่องชื่อบริษทั จำกเดิมชื่อ “บริษทั พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด ” เป็ น “บริษทั ใกล้บ้ำน
ใกล้ใจ จำกัด” บริษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั กับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
ที่ประชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้นบริษทั ใกล้บ้ำน ใกล้ใจ จำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นได้มมี ติอ นุ มตั ิให้เพิม่ และลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ในครำวเดียวกันจำนวน 8.5 ล้ำนบำท โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท ตำมสัดส่วนที่ผถู้ อื หุน้ แต่ละรำยถืออยู่
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ชำระมูลค่ำหุน้ แก่บริษทั ย่อยดังกล่ำว เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนและลดทุนกับกระทรวง
พำณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ตำมลำดับ
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1,280,990

รวมสิ นทรัพย์สทุ ธิ

512,396

1,393,974
(227,794)
1,166,180

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม

293,564
(178,754)
114,810

481,733

1,204,332

1,365,658
(230,445)
1,135,213

306,057
(236,938)
69,119

72,479

845,730

1,656,455
(706,567)
949,888

71,705
(175,863)
(104,158)

79,166

923,754

1,752,498
(361,584)
1,390,914

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

บริ ษทั พิ ษณุเวช จำกัด
บริ ษทั โรงพยำบำลปำกน้ำโพ จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป

44,437

111,093

184,788
(49,162)
135,626

32,671
(57,204)
(24,533)

52,833

132,082

190,328
(47,395)
142,933

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

บริ ษทั สหแพทย์พิจิตร จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

66,854

167,135

558,480
(257,363)
301,117

21,712
(155,694)
(133,982)

94,198

235,495

586,122
(230,643)
355,479

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

บริ ษทั โรงพยำบำลพิ ษณุเวช
อุตรดิ ตถ์ จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

65,715

328,573

529,811
(55,544)
474,267

117,873
(263,567)
(145,694)

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

เฮลท์แคร์ - อุบลรำชธำนี จำกัด

บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล

72

รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ม ีอำนำจควบคุมที่ม ีสำระสำคัญต่อกลุ่มกิ จกำร จำนวนที่เปิ ดเผยสำหรับบริษทั ย่อยแต่ละรำยแสดงด้วยจำนวนก่ อน
กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่ มีสำระสำคัญ

37,951

-

เงินปั นผลทีจ่ ำ่ ยให้กบั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม

1,043,425
94,877
94,877

8,000

58,270

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

บริ ษทั พิ ษณุเวช จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

กำไร(ขำดทุน)ส่วนทีเ่ ป็ นของ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม

รำยได้
กำไร(ขำดทุน)
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

-

(6,687)

481,711
(78,023)
(78,023)

-

(5,326)

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

บริ ษทั โรงพยำบำลปำกน้ำโพ
จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

-

(8,396)

147,284
(20,990)
(20,990)

-

(12,753)

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

บริ ษทั สหแพทย์พิจิตร จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

-

(27,344)

111,963
(68,360)
(68,360)

-

(24,756)

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

บริ ษทั โรงพยำบำลพิ ษณุเวช
อุตรดิ ตถ์ จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล

-

(2,660)

20,868
(13,299)
(13,299)

73

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

เฮลท์แคร์ - อุบลรำชธำนี จำกัด

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

183

184

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหำเงิน
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
เพิ่ มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
ปลำยปี

งบกระแสเงินสดโดยสรุป

195,624
(384,859)
67,185
(122,050)
146,710
24,660

138,743

(84,658)

(55,021)

(936)
24,660

23,724

3,477

(1,601)
5,078

(16,951)

(28,838)

44,188

5,078

5,234
(156)

18,541

(13,506)

199

บริ ษทั พิ ษณุเวช จำกัด
บริ ษทั โรงพยำบำลปำกน้ำโพ จำกัด
สำหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม
สำหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท

11,716

6,549
5,167

(4,525)

2,925

8,149

5,167

(1,955)
7,122

40,517

(22,615)

(19,857)

บริ ษทั สหแพทย์พิจิตร จำกัด
สำหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

8,681

5,748
2,933

71,369

(2,668)

(62,953)

2,933

(457)
3,390

290,918

(269,862)

(21,513)

บริ ษทั โรงพยำบำลพิ ษณุเวช
อุตรดิ ตถ์ จำกัด
สำหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

309

309
-

300,000

(288,599)

(11,092)

74

-

-

-

-

-

บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล
เฮลท์แคร์ - อุบลรำชธำนี จำกัด
สำหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

18 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
กำรจำหน่ ำยสินทรัพย์ของบริษทั ย่อยออกจำกกลุ่มกิจกำร
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
จำหน่ ำยสินทรัพย์
กำรจำหน่ ำยสินทรัพย์ของบริษทั ย่อยออกจำกกลุ่มกิจกำร
กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด - อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 28)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน
พันบำท

งบกำรเงินรวม
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
อำคำร
พันบำท

รวม
พันบำท

2,048,257
2,048,257

808,461
(136,815)
671,646

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

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

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

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

992,798
992,798

816,708
(233,130)
583,578

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

992,798
(111,594)
(278,538)

583,578
1,326
-

1,576,376
1,326
(111,594)
(278,538)

602,666

17,037
(49,552)
552,389

17,037
(49,552)
1,155,055

602,666
602,666

841,099
(288,710)
552,389

1,443,765
(288,710)
1,155,055

18575

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนตำมงบกำรเงินรวม ซึง่ ประกอบด้วยทีด่ นิ เปล่ำและ
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง มีมลู ค่ำดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ทีด่ นิ เปล่ำ ประเมินโดยใช้เทคนิควิธรี ำคำตลำด (Market approach)
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง ประเมินโดยใช้เทคนิควิธรี ำยได้ (Income approach)
มูลค่ำยุตธิ รรมรวม

279,295
1,245,000
1,524,295

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

กำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงที่จดั ประเภทเป็ นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำรจัดทำโดยผูป้ ระเมิน
อิสระโดยใช้เทคนิควิธรี ำคำตลำด (Market approach) ซึง่ ใช้ประโยชน์สูงสุดจำกข้อมูลในตลำดทีส่ งั เกตได้ทม่ี อี ยูแ่ ละอ้ำงอิงจำกประมำณกำร
ของกลุ่มกิจกำรเองมำใช้น้อ ยที่สุดเท่ ำที่เป็ น ไปได้ ซึ่งจัดอยู่ในข้อ มูลระดับ 2 ของมูลค่ำยุติธรรม และเทคนิ ควิธีรำยได้ (Income
approach) ใช้วธิ กี ำรคิดลดกระแสเงินสดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั ซึ่งกลุ่มกิจกำรจึงได้จดั ประเภทกำรวัดมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ดังกล่ำวอยูใ่ นระดับ 3 ของมูลค่ำยุตธิ รรม
กลุ่มกิจกำรได้นำที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1,017.9 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 :
1,064.5 ล้ำนบำท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อทีไ่ ด้รบั จำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 24)
กลุ่มกิจกำรได้จำหน่ ำยที่ดนิ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มกิจกำร เพื่อชำระคืนหนี้ต ั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยว ข้อง
กัน โดยรำคำซือ้ ขำยได้กำหนดไว้ตำมสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ลงวันที่ 8 กันยำยน พ.ศ. 2559 ซึง่ ทำให้เกิดผลกำไรจำกกำรขำยที่ดนิ ดังกล่ำว
จำนวน 7.8 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
จำนวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทีไ่ ด้รบั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน ได้แก่
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนโดยตรงทีเ่ กิดจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ซึง่ ก่อให้เกิดรำยได้ค่ำเช่ำสำหรับปี
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนโดยตรงทีเ่ กิดจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ซึง่ ไม่ได้ก่อให้เกิดรำยได้คำ่ เช่ำสำหรับปี

186

105,921

112,582

45,666

55,304

5,576

4,682

76

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

35,252
26,946
2,711,974
2,711,974
2,711,974

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
8,463,295
(2,158,004)
6,305,291

5,075,873

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

2,649,776

2,649,776
2,649,776

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

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

386,710

971,597
(584,887)
386,710

681,566
(476,904)
204,662

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

192,702

619,740
(427,038)
192,702

งบกำรเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
อำคำรและ
อุปกรณ์
ติ ดตัง้ และ
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร ทำงกำรแพทย์ เครื่องใช้สำนักงำน
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด - ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
(หมำยเหตุ 28)
ซือ้ สินทรัพย์
กำรจำหน่ ำยสินทรัพย์ของบริษทั ย่อยออกจำกกลุ่มกิจกำร
จำหน่ ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

19 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

96,788
(74,752)
22,036

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

12,614

80,134
(67,520)
12,614

ยำนพำหนะ
พันบำท

122,391
122,391

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

625,075

625,075
625,075

งำนระหว่ำงทำ
พันบำท

77

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

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

8,942,750

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

รวม
พันบำท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

187

188
(8,743)
508,621
242,782
(2,173)
(43)
74,430
(252,841)
6,867,324

152,664
74,211
2,938,849

2,938,849
2,938,849

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
1,095,180
(765,421)
329,759

79,316
57,799
(3)
240
(92,905)
329,759

(244,504)

529,816

751,984
(587,701)
164,283

16,113
22,427
(2)
(373)
708
(64,310)
164,283

(14,942)

204,662

80,357
(65,705)
14,652

71
12,170
(5,279)
14,652

(14,346)

22,036

672,718
672,718

626,101
(396)
(75,378)
672,718

-

122,391

ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงทำ
พันบำท
พันบำท

15,943,329
(4,955,744)
10,987,585

756,785
1,035,490
(2,175)
(815)
(415,335)
10,987,585

(282,535)

9,896,170

รวม
พันบำท
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กลุ่มกิจกำรได้นำที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงซึ่งมีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 จำนวน 6,530.5 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 7,485.3 ล้ำนบำท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั จำกสถำบันกำรเงิน
(หมำยเหตุ 24)

10,404,241
(3,536,917)
6,867,324

6,305,291

2,711,974

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 มำใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 5)
กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด - ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
(หมำยเหตุ 28)
ซือ้ สินทรัพย์
กำรจำหน่ ำยสินทรัพย์ของบริษทั ย่อยออกจำกกลุ่มกิจกำร
จำหน่ ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

อำคำรและ
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร
พันบำท
พันบำท

งบกำรเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์
ติ ดตัง้ และ
ทำงกำรแพทย์ เครื่องใช้สำนักงำน
พันบำท
พันบำท

595,992
595,992

595,992
595,992

595,992
595,992

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
จำหน่ ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
3,488,706
(1,320,184)
2,168,522

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

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

อำคำรและ
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร
พันบำท
พันบำท

149,579
(26,000)
123,579

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

63,625
(13,633)
49,992

231,436
(157,747)
73,689

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

215,004
(148,215)
66,789

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์
ติ ดตัง้ และ
ทำงกำรแพทย์ เครื่องใช้สำนักงำน
พันบำท
พันบำท

18,900
(13,774)
5,126

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

14,304
(12,451)
1,853

66,911
66,911

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

137,313
137,313

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

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

4,110,522
(1,430,697)
2,679,825

รวม
พันบำท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

189

190
(8,742)
227,120
(984,980)
(43)
61,779
(85,930)
1,377,726

(227,517)
368,475

368,475
368,475

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
53,863
(22,904)
30,959

(101,350)
16,054
(768)
(6,556)
30,959

123,579

102,814
(84,563)
18,251

(2,226)
11,062
(47,188)
(340)
558
(17,304)
18,251

73,689

2,467
(2,467)
-

(5,126)
-

5,126

53,331
53,331

48,757
(62,337)
53,331

66,911

ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงทำ
พันบำท
พันบำท

3,941,250
(2,092,508)
1,848,742

(117,444)
302,993
(1,259,685)
(1,151)
(109,790)
1,848,742

3,033,819

รวม
พันบำท
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บริษทั ได้นำที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1,746.0 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 2,764.5 ล้ำนบำท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั จำกสถำบันกำรเงิน
(หมำยเหตุ 24)

3,360,300
(1,982,574)
1,377,726

2,168,522

595,992

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
(หมำยเหตุ 5)
ซือ้ สินทรัพย์
กำรโอนกิจกำรบำงส่วน - ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
จำหน่ ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
เครื่องตกแต่ง
อำคำรและ
อุปกรณ์
ติ ดตัง้ และ
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร ทำงกำรแพทย์ เครื่องใช้สำนักงำน
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ต้นทุนกำรกู้ยมื จำนวน 0.8 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 14.8 ล้ำนบำท) ได้บนั ทึกเป็ นต้นทุน
ของที่ดิน อำคำรและอุ ป กรณ์ โดยเกิด จำกเงิน กู้ ยืม ที่กู้ ยืม มำเฉพำะเพื่อ สร้ำ งอำคำรและติด ตัง้ อุ ป กรณ์ จ ำนวน 0.8 ล้ ำ นบำท
(พ.ศ. 2562 : 10.1 ล้ำนบำท) และไม่มกี ำรบันทึกเป็ นต้นทุนของที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์สำหรับเงินกู้ยื มมำเพื่อวัตถุประสงค์ท ั ่วไป
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562 : 4.7 ล้ำนบำท โดยใช้อตั รำกำรตัง้ ขึน้ เป็ นทุนร้อยละ 3.67)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรเป็ นผูเ้ ช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วย
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เครื่องใช้สำนักงำน และยำนพำหนะ มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม

รำคำทุนของสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พันบำท

307,953
(58,619)
249,334

87,799
(4,568)
83,231

งบกำรเงินรวม
เครื่องจักร ยำนพำหนะ
พันบำท
พันบำท

รวม
พันบำท

20 สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ - สุทธิ

อสังหำริมทรัพย์
พันบำท
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 5)
กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด (หมำยเหตุ 28)
กำรเพิม่ ขึน้
กำรยกเลิกสัญญำ
กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำและกำรประเมินหนี้สนิ ตำม
สัญญำเช่ำใหม่
ค่ำเสื่อมรำคำ
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ 2563

50,052
76,519
38,027
(123)

269,190
28,776
-

14,346
5,692
-

333,588
76,519
72,495
(123)

208
(5,901)
158,782

1,439
(48,361)
251,044

76
(4,635)
15,479

1,723
(58,897)
425,305
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อสังหำริมทรัพย์
พันบำท
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 5)
กำรเพิม่ ขึน้
กำรโอนกิจกำรบำงส่วน - สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
กำรยกเลิกสัญญำ
กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำและกำรประเมินหนี้สนิ ตำม
สัญญำเช่ำใหม่
ค่ำเสื่อมรำคำ
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
เครื่องจักร ยำนพำหนะ
พันบำท
พันบำท

รวม
พันบำท

16,259
11,410
(5,535)

104,105
2,316
(1,015)
-

5,125
2,917
-

125,489
16,643
(1,015)
(5,535)

208
(4,039)
18,303

1,547
(14,497)
92,456

76
(2,209)
5,909

1,831
(20,745)
116,668

ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำเช่ำทีไ่ ม่ได้รวมรับรูใ้ นหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำและสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้

ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กีย่ วกับสัญญำเช่ำระยะสัน้
ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กีย่ วกับสัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่ำต่ำ
กระแสเงินสดจ่ำยทัง้ หมดของสัญญำเช่ำ
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งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พันบำท
1,176
2,534
3,710

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พันบำท
911
212
1,123

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

21 ค่ำควำมนิ ยม
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำคำทุน
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

1,657,153
1,657,153

1,648,636
1,648,636

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด (หมำยเหตุ 28)
กำรจำหน่ ำยบริษทั ย่อยออกจำกกลุ่มกิจกำร
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

1,657,153
166,825
1,823,978

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รำคำทุน
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

1,823,978
1,823,978

1,657,153
1,657,153

ค่ำควำมนิยมได้ถูกปั นส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสด (CGUs)
กำรปั นส่วนงำนของค่ำควำมนิยมให้แก่หน่ วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดซึง่ จัดประเภทตำมส่วนงำนธุรกิจสำมำรถแสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
กำรปันส่วนค่ำควำมนิ ยมไปยัง
ส่วนงำนธุรกิจโรงพยำบำล
ส่วนงำนธุรกิจอื่นๆ
รวม

1,823,978
1,823,978

1,657,153
1,657,153

มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ท่ีก่อ ให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรคำนวณดังกล่ำว
ใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีซ่งึ อ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ถึง 10 ปี ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจำก
ผูบ้ ริหำร กระแสเงินสดหลังจำกปี ท่ี 5 และปี ท่ี 10 ใช้ประมำณกำรของอัตรำกำรเติบโตระยะยำวที่ไม่สูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของ
ธุรกิจทีห่ น่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ดำเนินงำนอยู่
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ข้อสมมติฐำนทีส่ ำคัญทีใ่ ช้ในกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้แสดงได้ดงั ต่อไปนี้

กำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำรเติบโต
อัตรำคิดลด

ส่วนงำนธุรกิ จโรงพยำบำล (ร้อยละ)
32.37 ถึง 37.20
8.65 ถึง 13.36
9.00

ฝ่ ำยบริหำรพิจำรณำกำไรขัน้ ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโต
ของตลำดรวมถึงอัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ต้นแบบที่อ ยู่ในกลุ่ม กิจกำร อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ใช้สอดคล้อ งกับ
กำรคำดกำรณ์ อ ตั รำกำรเติบโตที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม อัตรำคิดลดที่ใช้ สะท้อนถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนงำนนัน้ ๆ
ข้อสมมติฐำนทีส่ ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่ำกำรใช้ ได้แก่ อัตรำคิดลด หำกพิจำรณำควำมอ่อนไหวของกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำคิดลด
ที่ม ีต่อ หน่ วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดบำงแห่ง ซึ่งมีมูลค่ำจำกกำรใช้ม ำกกว่ำมูลค่ำ ตำมบัญ ชีรวมกันประมำณ 311.8 ล้ำนบำท
ในกรณีน้ีหำกอัตรำคิดลดก่อนหักภำษีเพิม่ ขึ้นอีกร้อยละ 1.00 ต่อปี จะทำให้กลุ่มกิจกำรมีควำมจำเป็ นที่จะต้องตัง้ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ค่ำควำมนิยมจำนวน 281.1 ล้ำนบำท
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22 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
งบกำรเงิ นรวม
สัญญำ
ให้บริ กำร
โปรแกรม
ระบบ
โปรแกรม คอมพิ วเตอร์ เครื่องหมำย ควำมสัมพันธ์
สำรสนเทศ คอมพิ วเตอร์ ระหว่ำงติ ดตัง้
กำรค้ำ
กับลูกค้ำ
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

รวม
พันบำท

35,490
(35,490)
-

127,371
(58,005)
69,366

266
266

-

-

163,127
(93,495)
69,632

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
กำรซือ้ เพิม่ ขึน้
กำรจำหน่ำยสินทรัพย์ของบริษทั ย่อยออก
จำกกลุ่มกิจกำร
กำรตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

-

69,366
42,271

266
5,997

-

-

69,632
48,268

-

(57)
(47)
2,820
(23,819)
90,534

(2,820)
3,443

-

-

(57)
(47)
(23,819)
93,977

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

-

169,312
(78,778)
90,534

3,443
3,443

-

-

172,755
(78,778)
93,977

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด (หมำยเหตุ 28)
กำรซื้อเพิม่ ขึน้
โอนเข้ำ (ออก)
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

-

90,534
100,117
1,094
(41,276)
150,469

3,443
9,266
(1,094)
11,615

101,500
(4,216)
97,284

30,000
(2,492)
27,508

93,977
131,500
109,383
(47,984)
286,876

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

-

260,266
(109,797)
150,469

11,615
11,615

101,500
(4,216)
97,284

30,000
(2,492)
27,508

403,381
(116,505)
286,876

195
85

งบกำรเงิน
เฉพำะกิ จกำร
พันบำท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
กำรซือ้ เพิม่ ขึน้
กำรตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

16,028
(12,351)
3,677

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

18,969
(14,338)
4,631

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
กำรซือ้ เพิม่ ขึน้
กำรโอนกิจกำรบำงส่วน
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

4,631
471
(531)
(1,649)
2,922

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

8,651
(5,729)
2,922
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23 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะใช้
ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะใช้
ประโยชน์เกินกว่ำ 12 เดือน

หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ทีจ่ ะจ่ำยชำระภำยใน 12 เดือน
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ทีจ่ ะจ่ำยชำระเกินกว่ำ 12 เดือน

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

4,183

5,923

5,866

3,504

91,213
95,396

37,261
43,184

22,143
28,009

336
3,840

(18,754)

(6,094)

(8,814)

(4,798)

(447,986)
(466,740)

(347,692)
(353,786)

(177,560)
(186,374)

(163,832)
(168,630)

(371,344)

(310,602)

(158,365)

(164,790)

197
87

198
1,031
(31)
1,000
1,000
(58)
942

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
กำรรับโอนกิจกำร (หมำยเหตุ 28)
เพิม่ /(ลด)ในกำไรหรือขำดทุน
ลดในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

กำรด้อยค่ำ
ของสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงิน
พันบำท

สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด
กำรจำหน่ ำยสินทรัพย์ของบริษทั ย่อยออกจำกกลุ่มกิจกำร
เพิม่ /(ลด)ในกำไรหรือขำดทุน
ลดในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมดี งั นี้

2
2

-

กำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ทำง
กำรเงิน
พันบำท

3,780
(933)
2,847

197
3,583
3,780

ที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์
พันบำท

14,590
(12,749)
1,841

(239)
14,829
14,590
(1,030)
4,089
3,059

332
(1,362)
(1,030)

สิ นทรัพย์ไม่มี หนี้ สินตำมสัญญำ
ตัวตน
เช่ำ
พันบำท
พันบำท

งบกำรเงินรวม

23,569
2,674
2,733
(59)
28,917

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

ภำระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงำน
พันบำท

88

41,909
2,674
(6,916)
(59)
37,608

18,354
512
(788)
24,662
(831)
41,909

รวม
พันบำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด (หมำยเหตุ 28)
เพิม่ /(ลด)ในกำไรหรือขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด
เพิม่ /(ลด)ในกำไรหรือขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
(15,304)
(4,046)
(19,350)

(93)
90
(3)

(93)
(93)

กำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์สิทธิ
ของสิ นทรัพย์
กำรใช้
ทำงกำรเงิน
พันบำท
พันบำท

(6)
6
-

42
(48)
(6)

ประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย
พนักงำน
พันบำท

(352,412)
(26,308)
14,080
(364,640)

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

ที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์
พันบำท

งบกำรเงินรวม

(26,300)
1,341
(24,959)

สิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน
พันบำท
-

89

(352,511)
(67,912)
11,471
(408,952)

(346,903)
(16,604)
10,996
(352,511)

รวม
พันบำท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563
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งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ภำระผูกพัน
หนี้ สินตำม
สัญญำเช่ำ
ผลประโยชน์ พนักงำน
พันบำท
พันบำท

รวม
พันบำท

สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
เพิม่ ในกำไรหรือขำดทุน
ลดในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

3,031
958
(281)
3,708

(160)
293
133

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

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
ลดในกำไรหรือขำดทุน
เพิม่ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

3,708
(198)
707
4,217

133
(2,000)
(1,867)

3,841
(2,198)
707
2,350

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
กำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรม ประมำณกำร
สิ นทรัพย์
ค่ำใช้จ่ำย ที่ดิน อำคำร
ของสิ นทรัพย์
สิ ทธิ กำรใช้
พนักงำน และอุปกรณ์
ทำงกำรเงิน
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
เพิม่ /(ลด)ในกำไรหรือขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
เพิม่ ในกำไรหรือขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

รวม
พันบำท

-

(90)
(90)

42
(48)
(6)

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

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

804
804

(90)
90
-

(6)
6
-

(168,534)
7,016
(161,518)

(168,630)
7,916
(160,714)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ยี งั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรูไ้ ม่เกินจำนวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกิจกำรไม่ได้รบั รู้สินทรัพย์ภ ำษีเงินได้จำนวน 610.6 ล้ำนบำท
(พ.ศ. 2562 : 529.2 ล้ำนบำท) ที่เกิดจำกรำยกำรขำดทุ นจ ำนวน 3,053.1 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 2,646.0 ล้ำนบำท) ที่สำมำรถยกไป
เพื่อหักกลบกับกำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจำนวนเงิน 483.8 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 1,957.6 ล้ำนบำท ซึ่งจะหมดอำยุ
ในพ.ศ. 2567) จะหมดอำยุใน พ.ศ. 2568
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24 เงินกู้ยืม
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
รำยกำรหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
- จำกสถำบันกำรเงิน
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
- หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำร
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 35 ง)
- เงินกูย้ มื จำกกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
ส่วนของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำว
ทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
(หมำยเหตุ 35 จ)
- ตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำก
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
รำยกำรไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
- เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
- หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
- เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
(หมำยเหตุ 35 ง)
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

-

50,000
11

-

-

272,562
761
68,709

259,820
505
64,812

181,120
347
29,295

95,309
302
27,250

265,000
33,258

317,000
31,416

478,951
3,431

1,852,752
33,359

120,442
531
761,263

510,510
28,828
1,262,902

120,442
531
814,117

510,510
28,828
2,548,310

3,406,617
224,059

2,267,471
204,918

2,171,080
82,104

1,457,763
90,692

3,630,676

2,472,389

300,000
2,553,184

1,548,455

4,391,939

3,735,291

3,367,301

4,096,765

เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินทีม่ หี ลักประกัน มีจำนวนทัง้ สิน้ 3,680.6 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 2,577.2 ล้ำนบำท) ซึง่ กำรกูย้ มื จำกสถำบัน
กำรเงินดังกล่ำวใช้หลักประกันเป็ นที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงของกลุ่มกิจกำร (หมำยเหตุ 18 และ 19)
กำรเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ได้แสดงไว้ในหมำยเหตุ 34
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อัตรำดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื จำกธนำคำร

MOR
MLR - 2.00%
ถึง - 3.10%

MOR
MLR - 2.60%
ถึง - 3.10%

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
MLR - 2.45%
ถึง - 3.10%

MLR - 2.60%
ถึง - 3.10%

รำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะยำวส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

รำคำตำมบัญชี
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

มูลค่ำยุติธรรม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

3,406,617

3,408,846

2,267,471

2,268,269

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
รำคำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

2,171,080
300,000

1,457,763
-

2,172,561
299,963

1,458,992
-

มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ส่วนทีห่ มุนเวียนมีมลู ค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชี เนื่องจำกผลกระทบของกำรคิดลดไม่มสี ำระสำคัญ
มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะยำวคำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคต ซึง่ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ทีอ่ ตั รำตลำดร้อยละ MLR 2.00% ถึง MLR - 3.10% (พ.ศ. 2562 : อัตรำร้อยละ MLR - 2.60% ถึง MLR - 3.10%) และอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับขัน้ มูลค่ำยุติธรรม
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ระยะเวลำครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยำว
(ไม่รวมหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว)
ภำยในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ภำยใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจำก 5 ปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยำว

394,296
434,100
1,955,811
1,016,706
3,800,913

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

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

302,440
255,097
1,621,835
594,148
2,773,520

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

รำยละเอียดกำรครบกำหนดของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
จำนวนเงิ นขัน้ ตำ่ ที่ต้องจ่ำยซึ่งบันทึกเป็ น
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
ภำยในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจำก 5 ปี
หัก ค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงินในอนำคตของ
สัญญำเช่ำ
มูลค่ำปั จจุบนั ของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
- ส่วนทีห่ มุนเวียน
- ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน

มูลค่ำปัจจุบนั ของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
ภำยในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจำก 5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

78,447
206,839
105,849

73,184
216,932
-

32,312
85,450
-

31,192
96,670
-

(98,367)
292,768

(20,386)
269,730

(6,363)
111,399

(9,920)
117,942

68,709
224,059
292,768

64,812
204,918
269,730

29,295
82,104
111,399

27,250
90,692
117,942

68,709
191,704
32,355
292,768

64,812
204,918
269,730

29,295
82,104
111,399

27,250
90,692
117,942
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กลุ่มกิจกำรมีวงเงินกูย้ มื ทีย่ งั ไม่ได้เบิกออกมำใช้ดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว
- ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
- ครบกำหนดเกิน 1 ปี

585,950
585,950

1,419,886
1,419,886

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
180,850
180,850

924,630
924,630

วงเงินกู้ยมื ที่จะครบกำหนดภำยในหนึ่งปี เป็ นวงเงินกู้ยมื ของแต่ละปี ทจ่ี ะมีกำรทบทวนตำมวำระในระหว่ำงปี ส่วนวงเงินกู้ยมื อื่นได้รบั มำ
เพื่อใช้ในกำรขยำยกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรและบริษทั
25 เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 35 ข)
เจ้ำหนี้อ่นื - กิจกำรอื่น
ส่วนของเจ้ำหนี้คำ่ ซือ้ กิจกำรโรงพยำบำลทีถ่ งึ
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

149,872

148,770

11,268

30,957

1,564
373,122

1,717
162,452

2,335
66,087

3,299
30,882

247,416
149,446
921,420

173,046
485,985

20,580
100,270

26,332
91,470

26 ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

งบแสดงฐำนะกำรเงิน :
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ

144,586

117,848

21,079

18,535

กำไรหรือขำดทุนทีร่ วมอยูใ่ น
กำไรจำกกำรดำเนินงำน :
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ

28,003

44,053

4,930

4,920

กำรวัดมูลค่ำใหม่สำหรับ :
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ

(293)

(4,155)

3,535

(1,406)
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้ระหว่ำงปี มดี งั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ภำระผูกพันทีเ่ กิดจำกกำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด
(หมำยเหตุ 28)
กำรโอนกิจกำรบำงส่วนของบริษทั ย่อย
ของกลุ่มกิจกำร
กำรจำหน่ำยไปซึง่ บริษทั ย่อย
ต้นทุนบริกำรปั จจุบนั
ต้นทุนบริกำรในอดีต
ค่ำใช้จำ่ ยดอกเบีย้

กำรวัดมูลค่ำใหม่
ผลกำไรทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ผลขำดทุนทีเ่ กิดจำกกำรเปลีย่ นแปลง
ข้อสมมติทำงกำรเงิน
ผลกำไรทีเ่ กิดจำกประสบกำรณ์

จ่ำยชำระผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

117,848

85,163

18,535

15,152

13,368

2,562

-

-

25,562
591
1,850
159,219

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

(2,708)
4,277
473
180
20,757

4,009
595
316
20,072

(341)

(1,360)

-

(92)

4,159
(4,111)
(293)

8,093
(10,888)
(4,155)

3,535
3,535

58
(1,372)
(1,406)

(14,340)
144,586

(5,835)
117,848

(3,213)
21,079

(131)
18,535

ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้เป็ นดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนทีค่ ำดไว้
อัตรำกำรเปลีย่ นแปลงในจำนวนพนักงำน
(ขึน้ กับช่วงอำยุ)

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

0.72 - 2.54
0.00 - 5.00

1.49 - 2.86
0.00 - 5.00

0.72 - 1.49
3.50 - 4.00

1.49 - 2.27
0.00 - 4.00

0.00 - 29.00

0.00 - 37.00

0.00 - 28.00

0.00 - 22.00
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้
กำรเปลี่ยนแปลงใน
ข้อสมมติ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตรำคิดลด

ร้อยละ 1

อัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน

ร้อยละ 1

อัตรำกำรเปลีย่ นแปลงใน
จำนวน
พนักงำน(ขึน้ กับช่วงอำยุ)

ร้อยละ 1

กำรเพิ่ มขึน้ ของข้อสมมติ
พ.ศ. 2563

ร้อยละ 1

ลดลง
ร้อยละ 9.45
ร้อยละ 1
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 11.12
ร้อยละ 1
ลดลง
ร้อยละ 10.02

กำรลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ลดลง
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 8.59 ร้อยละ 11.07 ร้อยละ 10.12
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 9.77 ร้อยละ 9.54 ร้อยละ 8.48
ลดลง
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 9.13 ร้อยละ 5.06 ร้อยละ 4.61

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้
กำรเปลี่ยนแปลงใน
ข้อสมมติ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตรำคิดลด

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตรำกำรเปลีย่ นแปลงใน
จำนวน
พนักงำน(ขึน้ กับช่วงอำยุ)

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

กำรเพิ่ มขึน้ ของข้อสมมติ
พ.ศ. 2563

กำรลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2562

ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 3.67 ร้อยละ 3.97
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.14 ร้อยละ 5.05
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 3.89 ร้อยละ 4.31

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.26 ร้อยละ 4.46
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 2.78 ร้อยละ 4.59
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1.10 ร้อยละ 1.57

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อ นไหวข้ำงต้นนี้ อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อ สมมติ ขณะที่ให้ข้อ สมมติอ่ืนคงที่ ในทำงปฏิบตั ิสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อ สมมติอำจมีควำมสัม พันธ์กนั ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อ นไหวของ
ภำระผูกพันผลประโยชน์ท่กี ำหนดไว้ท่มี ตี ่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกับมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันโครงกำร
ผลประโยชน์ ท่ีกำหนดไว้ค ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนในกำรคำนวณหนี้สนิ บำเหน็จบำนำญทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
วิธกี ำรและประเภทของข้อสมมติทใ่ี ช้ในกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลีย่ นแปลงจำกปี ก่อน
ระยะเวลำของภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ของแต่ละบริษทั ในกลุ่มกิจกำรคือ 8.30 ถึง 30.00 ปี (พ.ศ. 2562 : 9.30 ถึง 31.00 ปี )
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27 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกิ นมูลค่ำหุ้น
จำนวนหุ้น
หุ้น
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
กำรออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
กำรออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

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

หุ้นสำมัญ ส่วนเกิ นมูลค่ำหุ้น
พันบำท
พันบำท
3,240,088
222,249
3,462,337
3,462,337

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

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

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี ของบริษทั เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2563 มีมติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จำกหุน้ สำมัญจำนวน
3,462,336,820 หุน้ โดยมีมลู ค่ำตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท เป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 3,808,570,502 หุน้ โดยมีมลู ค่ำตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท เพื่อรองรับ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษทั ให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษทั ได้จดทะเบียนกำรเพิ่ม ทุ นดังกล่ำวกับกระทรวงพำ ณิชย์
เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. 2563
28 กำรรับโอนกิ จกำรทัง้ หมด
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2563 บริษทั ย่อยของกลุ่ ม กิจกำรได้ท ำกำรเข้ำซื้อ และรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของบริษ ัทที่ประกอบธุ ร กิจ
โรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ช่อื “โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ ” ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดชุมพร เพื่อขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของ
กลุ่มกิจกำรให้ครอบคลุมและเพิม่ ศักยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ของกลุ่มกิจกำรในอนำคต
มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษทั โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ จำกัด ณ วันทีร่ บั โอนกิจกำร มีดงั นี้
พันบำท
สิง่ ตอบแทนทีจ่ ำ่ ยซือ้ สุทธิ

512,200
มูลค่ำยุติธรรม
พันบำท

สินค้ำคงเหลือ
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (หมำยเหตุ 22)
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สทุ ธิ ที่ได้รบั (ร้อยละ 100)
หัก ส่วนของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม (ร้อยละ 10)
สินทรัพย์สทุ ธิทไ่ี ด้มำ
บวก ค่ำควำมนิยมทีแ่ สดงในงบกำรเงินรวม

7,788
238,994
76,519
131,500
2,578
(10,177)
(12,890)
(50,562)
383,750
(38,375)
345,375
166,825
512,200
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ค่ำควำมนิยมที่รบั รูเ้ กิดจำกควำมคำดหวังในควำมสำมำรถของกิจกำรที่รบั โอนที่ จะสำมำรถก่อให้เกิดผลตอบแทนส่วนเพิม่ จำกมูลค่ำ
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทร่ี ะบุได้
กลุ่มกิจกำรทำกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้และหนี้สนิ ทีร่ บั มำสุทธิของบริษทั โรงพยำบำลวิรชั ศิ ลป์ จำกัด เสร็จสมบูรณ์
ในระหว่ำงไตรมำสทีส่ ำมของปี พ.ศ. 2563 โดยกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทร่ี ะบุได้และหนี้สนิ ทีไ่ ด้รบั มำมีควำมน่ำเชื่อถือ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีไ่ ด้มาทีร่ ะบุได้
มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีร่ ะบุได้จำนวน 131.5 ล้ำนบำท ถูกประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระ ซึ่งแบ่งออกเป็ นเครื่องหมำย
กำรค้ำจำนวน 101.5 ล้ำนบำท และควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำจำนวน 30.0 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ 22)
เมื่อวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2563 บริษทั ย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรเข้ำซื้อและรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของบริษทั ที่ประกอบธุร กิจ
โรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ช่อื “โรงพยำบำลสรรพสิทธิ ์อินเตอร์” ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจ
โรงพยำบำลของกลุ่มกิจกำรให้ครอบคลุมและเพิม่ ศักยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ของกลุ่มกิจกำรในอนำคต
มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษทั รวมแพทย์สรรพสิทธิ ์ จำกัด เบือ้ งต้น ณ วันทีร่ บั โอนกิจกำร มีดงั นี้
พันบำท
สิง่ ตอบแทนทีจ่ ำ่ ยซือ้ ณ วันรับโอนกิจกำร
มูลค่ำปั จจุบนั ของเจ้ำหนี้คำ่ ซือ้ กิจกำร
ลูกหนี้คำ่ หุน้

189,300
290,672
(60,000)
419,972
มูลค่ำยุติธรรม
พันบำท

สินค้ำคงเหลือ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สทุ ธิ ที่ได้รบั
หัก ส่วนของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม (ร้อยละ 20)
สินทรัพย์สทุ ธิทไ่ี ด้มำ
หัก กำไรจำกกำรต่อรองรำคำซือ้
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1,331
17,037
517,791
96
(86)
(478)
(17,350)
518,341
(67,674)
450,667
(30,695)
419,972
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บริษทั ย่อยได้ออกตั ๋วสัญญำใช้เงินจำนวน 1 ฉบับ มูลค่ำ 50.0 ล้ำนบำท มีอำยุ 6 เดือนนับจำกวันที่โอนกิจกำรทัง้ หมด และออกตั ๋วอำวัล
จำนวน 3 ฉบับ มูลค่ำ 100.0 ล้ำนบำท 100.0 ล้ำนบำท และ 55.0 ล้ำนบำท ซึ่งมีอำยุ 12 เดือน 16 เดือน และ 36 เดือนตำมลำดับ
รวมมูลค่ำตั ๋วทัง้ สิ้น 305.0 ล้ำนบำท เพื่อชำระค่ำซื้อ กิจกำรโรงพยำบำล โดยมูลค่ำตั ๋วจะถูกบันทึกด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ซึ่งคิดลดด้วย
อัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยมื และถูกจัดประเภทเป็ นเจ้ำหนี้ค่ำโอนกิจกำรโรงพยำบำลที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนตำมระยะเวลำครบกำหนดกำร
ชำระตั ๋วสัญญำใช้เงินและตั ๋วอำวัล
บริษทั ย่อ ยของกลุ่ม กิจกำรได้เข้ำท ำสัญ ญำโอนกิจกำรทัง้ หมดกับบริษทั รวมแพทย์สรรพสิท ธิ ์ จำกัด และกลุ่ม ผู้ถือ หุ้นสรรพสิทธิ ์
เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีขอ้ ตกลงกำรขำยหุน้ ของบริษทั ย่อยของกลุ่มกิจกำรภำยใน 6 เดือนนับแต่วนั โอนกิจกำร ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั รวมแพทย์สรรพสิทธิ ์ จำกัด จำนวนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นทัง้ หมดที่กลุ่มกิจกำรถือครองอยู่ใน
รำคำเท่ำกับมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ ดังกล่ำว
กลุ่มกิจกำรได้พจิ ำรณำว่ำผลตอบแทนและควำมเสีย่ งของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมได้ถูกโอนไปยังคู่สญ
ั ญำ ณ วันรับโอนกิจกำร
จึงได้มกี ำรรับรูส้ ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม และลูกหนี้คำ่ หุน้ บริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 12) ในงบกำรเงินรวมสำหรับปี ปัจจุบนั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะวัดมูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุมด้วยวิธมี ูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิท่รี ะบุได้ของกิจกำรที่ซ้อื มำตำมสัดส่วน
ควำมเป็ นเจ้ำของ
29 หนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญำลูกค้ำ
29.1 หนี้ สินที่เกิ ดจำกสัญญำ
กลุ่มกิจกำรรับรูห้ นี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ - หมุนเวียน

33,588

34,875

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
1,846

10,487

การรับรูร้ ายได้ทเี ่ กีย่ วข้องกับหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา
ตำรำงต่อไปนี้แสดงจำนวนรำยได้ทร่ี บั รูใ้ นปี พ.ศ. 2563 ทีร่ ำยงำนทีไ่ ด้เคยรวมอยูใ่ นหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำทีย่ กมำต้นงวด
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
รำยได้ทร่ี บั รูจ้ ำกยอดยกมำของหนี้สนิ
ทีเ่ กิดจำกสัญญำ
- กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
- บริกำรพืน้ ทีอ่ ำคำรและสำนักงำน

9,588
20,981
30,569

5,720
8,028
13,748

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

1,822
8,453
10,275

404
5,451
5,855
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29.2 ภำระที่ต้องปฏิ บตั ิ ที่ยงั ไม่เสร็จสิ้ นจำกสัญญำระยะยำวที่ทำกับลูกค้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รำคำของรำยกำรทีไ่ ด้ปันส่วนให้กบั ภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั ทิ ย่ี งั ไม่เสร็จสิน้ มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
สัญญำค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์
สัญญำให้บริกำรพืน้ ทีอ่ ำคำรและสำนักงำน

81,362

4,816
89,785

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
-

-

ผูบ้ ริหำรคำดว่ำร้อยละ 61.96 ของรำคำของรำยกำรทีป่ ั นส่วนให้กบั ภำระทีต่ ้องปฏิบตั ทิ ย่ี งั ไม่เสร็จสิน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
จะรับรูเ้ ป็ นรำยได้ในรอบระยะเวลำรำยงำนถัดไปจำนวน 50.4 ล้ำนบำท ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 38.04 จำนวน 31.0 ล้ำนบำท จะถูกรับรู้
ในปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567
30 ต้นทุนทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
เงินกูย้ มื จำกธนำคำร
เงินกูย้ มื จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดอกเบีย้ และต้นทุนทำงกำรเงินของหนี้สนิ ตำม
สัญญำเช่ำ (พ.ศ. 2562 : หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน)

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

96,914
23,819

112,387
31,695

59,418
51,518

67,920
30,045

11,858
132,591

9,108
153,190

4,130
115,066

3,017
100,982

31 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ค่ำใช้จำ่ ยผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 18, 19 และ 20)
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 22)
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำบริหำรกำรจัดกำร
ค่ำเช่ำ
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906,198
523,784
47,984
106,435
13,302
18,899

954,997
448,615
23,819
107,178
31,959
24,667

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
168,932
130,535
1,649
25,868
5,783
2,475

189,558
94,731
1,987
29,014
16,823
6,510
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32 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ภำษีเงินได้งวดปั จจุบนั :
ภำษีเงินได้งวดปั จจุบนั สำหรับ
กำไรทำงภำษีสำหรับปี
รวมภำษี เงินได้งวดปัจจุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ลด/(เพิม่ )ในสินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี (หมำยเหตุ 23)
ลดในหนี้สนิ ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี (หมำยเหตุ 23)
รวมภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ย(รำยได้)ภำษีเงินได้ปันส่วนให้กบั :
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

48,729
48,729

37,785
37,785

23,737
23,737

-

6,916

(26,024)

2,198

(1,251)

(11,471)
(4,555)

(9,634)
(35,658)

(7,916)
(5,718)

(4,563)
(5,814)

44,174

2,127

18,019

(5,814)

44,174
44,174

2,434
(307)
2,127

18,019
18,019

(5,814)
(5,814)
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ภำษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรคำนวณกำไรทำงบัญชีคณ
ู กับภำษีของประเทศ
ทีบ่ ริษทั ใหญ่ตงั ้ อยู่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ขำดทุนก่อนภำษี
จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
จำกกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษี ร้อยละ 20
(พ.ศ. 2562: ร้อยละ 20)
ผลกระทบ :
ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ร่วมสุทธิจำกภำษี
ค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่สำมำรถนำมำหักภำษีได้
ค่ำใช้จ่ำยทีห่ กั ภำษีได้เพิม่
กำรใช้ขำดทุนทำงภำษีทผ่ี ่ำนมำซึง่ ยังไม่รบั รู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ขำดทุนทำงภำษีท่ไี ม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จำ่ ย(รำยได้)ภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

(493,318)
(493,318)

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

434,751
434,751

(260,061)
(260,061)

(98,664)

(36,963)

86,950

(52,012)

22
29,637
(49,566)

(32)
21,899
(66,907)

6,051
(7,700)

2,577
(4,087)

-

(10,942)

-

-

162,745
44,174

95,072
2,127

(67,282)
18,019

47,708
(5,814)

33 กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน)ที่เป็ นของผูถ้ อื หุน้ สำมัญของบริษทั ใหญ่ดว้ ยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนักทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ โดยไม่รวมหุน้ สำมัญซือ้ คืน
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่องทีเ่ ป็ นของ
ผูถ้ อื หุน้ สำมัญของบริษทั
จำกกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี ทเ่ี ป็ นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ใหญ่ (พันบำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนัก
ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ (หุน้ )
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนส่วนทีเ่ ป็ นของ
ผูถ้ อื หุน้ สำมัญของบริษทั (บำทต่อหุน้ )

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

(511,686)
-

(150,278)
(31,439)

416,732
-

(254,247)
-

(511,686)

(181,717)

416,732

(254,247)

3,462,336,820

3,260,181,292

3,462,336,820

3,260,181,292

(0.148)

(0.056)

0.120

(0.078)

บริษทั ไม่มกี ำรออกหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
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34 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิ ดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิน

หนี้สนิ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
กระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดชำระคืน
กำรเพิม่ ขึน้ - หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด
ค่ำใช้จำ่ ยดอกเบีย้ จ่ำย
กำรจ่ำยคืนดอกเบีย้
ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกูย้ มื
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสดอื่น
- ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกู้ยมื
หนี้สนิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
กระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดชำระคืน
กำรชำระคืนตั ๋วสัญญำใช้เงินจำกบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
(รำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสด)
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
กำรเพิม่ ขึน้ - หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำและกำรประเมินหนี้สนิ
ตำมสัญญำใหม่
กำรยกเลิกสัญญำ
ค่ำใช้จำ่ ยดอกเบีย้ จ่ำย
กำรจ่ำยคืนดอกเบีย้
ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกูย้ มื
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสดอื่น
- ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกู้ยมื
หนี้สนิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

สัญญำเช่ำกำรเงิน
พันบำท

งบกำรเงินรวม
เงินกู้ยืม
พันบำท

รวม
พันบำท

101,077
(45,930)
213,168
1,415
-

4,277,952
2,154,579
(2,984,488)
157,636
(138,530)
(2,857)

4,379,029
2,154,579
(3,030,418)
213,168
1,415
157,636
(138,530)
(2,857)

269,730
(61,353)

1,269
3,465,561
3,727,275
(2,675,129)

1,269
3,735,291
3,727,275
(2,736,482)

-

(390,068)

(390,068)

24,541
58,183

-

24,541
58,183

1,723
(56)
-

118,197
(143,186)
(4,082)

1,723
(56)
118,197
(143,186)
(4,082)

292,768

603
4,099,171

603
4,391,939
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งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกู้ยืม
พันบำท
พันบำท
หนี้สนิ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
กระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดชำระคืน
กำรเพิม่ ขึน้ - หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและ
สิง่ จูงใจจำกสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จำ่ ยดอกเบีย้ จ่ำย
กำรจ่ำยคืนดอกเบีย้
ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกูย้ มื
ปรับปรุงผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสดอื่น
- ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกู้ยมื
หนี้สนิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
กระแสเงินสดรับ
กำรเพิม่ ขึน้ - เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ย่อย
(รำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสด)
กระแสเงินสดชำระคืน
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
กำรเพิม่ ขึน้ - หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำและกำรประเมินหนี้สนิ
ตำมสัญญำใหม่
กำรโอนกิจกำรบำงส่วน
กำรยกเลิกสัญญำ
ค่ำใช้จำ่ ยดอกเบีย้ จ่ำย
กำรจ่ำยคืนดอกเบีย้
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสดอื่น
- ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกู้ยมื
หนี้สนิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
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รวม
พันบำท

40,802
(14,323)

3,093,975
3,247,721
(2,391,623)

3,134,777
3,247,721
(2,405,946)

91,462
-

108,565
(78,991)
(1,796)

91,462
108,565
(78,991)
(1,796)

117,941
-

973
3,978,824
3,227,210

973
4,096,765
3,227,210

(26,427)

417,219
(4,308,802)

417,219
(4,335,229)

8,045
16,644

-

8,045
16,644

1,831
(1,080)
(5,556)
-

111,845
(170,023)

1,831
(1,080)
(5,556)
111,845
(170,023)

111,398

(370)
3,255,903

(370)
3,367,301
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35 รำยกำรกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจกำรที่มคี วำมสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจกำรนัน้ มีอำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม
โดยบริษทั หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ที่ดำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทั ร่วม กำรร่วมค้ำ และบุคคลหรือ
กิจกำรซึง่ มีอทิ ธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญเหนือบริษทั ผูบ้ ริหำรสำคัญรวมทัง้ กรรมกำรของบริษทั ตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชดิ
กับบุคคลเหล่ำนัน้ และกิจกำรทีถ่ ูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถือเป็ นบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ อำจมีขน้ึ ได้ตอ้ งคำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำ
รูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
บริษทั ถูกควบคุมโดยกลุ่มตระกูลวิทยำกรในสัดส่วนร้อยละ 81.23 จำนวนหุน้ ทีเ่ หลือร้อยละ 18.77 ถือโดยบุคคลทั ่วไป
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 17
นโยบำยกำรกำหนดรำคำสำหรับแต่ละรำยกำรอธิบำยได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
รำยได้คำ่ บริกำร ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
ดอกเบีย้ รับ/จ่ำย

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
อัตรำทีอ่ ยูใ่ นระดับอัตรำตลำดปกติท ั ่วไป
(Arm’s Length Price)
ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษทั บวกกำไรส่วนเพิม่
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รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรทีม่ สี ำระสำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
ก)

รำยได้ค่ำบริกำร รำยได้จำกกำรให้เช่ำ รำยได้ดอกเบีย้ ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และดอกเบีย้ จ่ำย
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
รำยได้ค่ำบริกำร
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

3,064
3,064

4,336
4,336

51,811
3,064
54,875

50,376
2,772
53,148

1,377

5,431

-

-

รำยได้ดอกเบีย้
บริษทั ย่อย

-

-

75,937

23,030

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ย่อย

-

-

523

4,469

16,018
16,018

5,468
5,468

9,739
7,749
17,488

10,654
3,377
14,031

20,461
20,461

31,772
31,772

44,280
7,238
51,518

21,112
8,934
30,046

รำยได้จำกกำรจำหน่ ำยบริษทั ย่อย
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 17)

297,857

-

-

-

รำยได้จำกกำรจำหน่ ำยที่ดิน
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 17)

119,362

-

-

-

รำยได้จำกกำรให้เช่ำ
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ค่ำบริกำร
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ดอกเบีย้ จ่ำย
บริษทั ย่อย
บุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ข)

ยอดค้ำงชำระที่เกิ ดจำกกำรซื้อขำยสิ นค้ำและบริกำร
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวดทีเ่ กีย่ วข้องกับรำยกำรกับกิจกำรมีเ่ กีย่ วข้องมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ลูกหนี้
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

3,063
3,063

4,235
4,235

5,396
230
5,626

4,306
321
4,627

เงินมัดจำ
บริษทั ย่อย

-

-

993

1,006

ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำ
บริษทั ย่อย

-

-

6,744

8,355

1,564
1,564

1,717
1,717

1,660
675
2,335

2,492
807
3,299

-

184
184

32
32

33
33

เจ้ำหนี้
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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ค)

เงินให้ก้ยู ืมแก่บริษทั ย่อย
กำรเปลีย่ นแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินให้กเู้ พิม่ ระหว่ำงปี
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
รับชำระคืนเงินให้กูร้ ะหว่ำงปี
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
จัดประเภทใหม่เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรอื่น
จัดประเภทใหม่เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

1,355,989

520,836

1,038,082
35,654

1,253,700
22,919

(398,283)
(10,111)
(2,021,321)
10

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

10

1,330,700
25,289

ณ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย เป็ นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรกูย้ มื ปกติซ่งึ มีอตั รำดอกเบี้ย
เท่ำกับเงินฝำกประจำนิตบิ ุคคล 12 เดือน บวกด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี และอัตรำดอกเบี้ยจำกแหล่งเงินกู้ บวกด้วยร้อยละ 1.00
ต่อปี (2562: เงินฝำกประจำนิตบิ ุคคล 12 เดือน บวกด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี และอัตรำดอกเบี้ยจำกแหล่งเงินกู้ บวกด้วยร้อยละ
0.50 ถึง ร้อยละ 1.00 ต่อปี ) มีกำหนดวันจ่ำยชำระคืนภำยใน 6 เดือน นับจำกวันให้กู้ยมื กลุ่มกิจกำรไม่ได้ตงั ้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญในปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 สำหรับเงินให้กยู้ มื ดังกล่ำว
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

กำรเปลีย่ นแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริษทั ย่อยสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ยอดยกมำวันที่ 1 มกรำคม
จัดประเภทใหม่จำกเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื เพิม่
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
เงินให้กยู้ มื ชำระคืน
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2,021,321

-

717,000
40,006

-

(73,000)
(76,031)
2,629,296

-

เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

2,614,500
14,796

-

เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 และวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2563 บริษทั ได้ออกตั ๋วสัญญำใช้เงินทีม่ กี ำหนดวันจ่ำยชำระคืนเป็ น
ระยะเวลำ 3 ปี แทนตั ๋วสัญญำใช้เงินเดิมทีม่ กี ำหนดวันจ่ำยชำระคืน 6 เดือน ซึง่ ส่งผลให้เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยจำนวน
996.0 ล้ำนบำท และจำนวน 1,025.3 ล้ำนบำท ถูกจัดประเภทใหม่ไปเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริษทั ย่อย เป็ นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรกู้ยมื ปกติซง่ึ มีอตั รำดอกเบีย้ เท่ำกับอัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ
MLR - 2.10 ต่อปี อัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับเงินฝำกประจำนิติบุคคล 12 เดือนบวกด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี และอัตรำดอกเบี้ยจำก
แหล่งเงินกู้ บวกด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี มีกำหนดวันจ่ำยชำระคืนภำยใน 3 ปี นับจำกวันให้กู้ยมื กลุ่มกิจกำรไม่ได้ตงั ้ ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในปี พ.ศ. 2563 สำหรับเงินให้กยู้ มื ดังกล่ำว
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ง)

เงินกู้ยืมจำกกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กำรเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกันสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
กูย้ มื เพิม่ ในระหว่ำงปี
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
จ่ำยคืนเงินกูใ้ นระหว่ำงปี
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
จัดประเภทใหม่เป็ นเงินกู้ยืม ระยะยำวจำก
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

348,416

461,891

1,886,111

614,851

13,223

200,000
22,838

810,899
43,449

1,597,479
21,112

(52,000)
(11,381)

(324,500)
(11,813)

(1,884,700)
(74,205)

(347,228)
(103)

298,258

348,416

(300,000)
481,554

1,886,111

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

เงินกู้ยืมระยะสัน้
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

265,000

317,000

478,951
-

1,852,752
-

ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

33,258

31,416

2,603
-

33,359
-

บริษทั มีเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกบริษทั ย่อยเพื่อใช้สำหรับกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริษทั โดยมีอตั รำดอกเบี้ยเท่ำกับ ร้อยละ
3.25 และอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ เงินฝำกประจำนิติบุคคล 12 เดือน บวกด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี และมีกำหนดวันจ่ำยชำระคืน
ภำยใน 6 เดือน นับจำกวันกูย้ มื
กลุ่มกิจกำรมีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยมีอตั รำดอกเบีย้ เท่ำกับร้อยละ 4.25 ต่อปี และมีกำหนดวันจ่ำยชำระ
คืนภำยใน 6 เดือน นับจำกวันกูย้ มื
บริษทั ทำสัญญำเงินกู้ยมื ระยะสัน้ กับบริษทั ย่อยจำนวน 417.2 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำดอกเบี้ยเท่ำกับร้อยละ 2.38 ต่อปี และมี
กำหนดชำระคืนภำยใน 6 เดือนนับจำกวันกู้ยมื เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรได้โอนทรัพย์สนิ ในบริษทั ย่อยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มกิจกำร เพื่อชำระหนี้ต ั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวของบริษทั
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องสำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ 31 ธันวำคม พ.ศ.
2562 มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ยอดยกมำวันที่ 1 มกรำคม
จัดประเภทใหม่จำกเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินให้กยู้ มื เพิม่ ในระหว่ำงปี
- ดอกเบีย้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

300,000

-

828
300,828

-

เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
ดอกเบีย้ ค้ำงรับทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

300,000
828

-

เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษทั ได้ออกตั ๋วสัญญำใช้เงิน ที่มกี ำหนดวันจ่ำยชำระคืนเป็ นระยะเวลำ 3 ปี แทนจำนวนเงิน
กู้ยมื ระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง ส่งผลให้เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 300.0 ล้ำนบำทถูกจัด
ประเภทใหม่ไปเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรกู้ยมื ปกติซ่งึ มีอตั รำดอกเบี้ยเท่ำกับ ร้อยละ
3.25 ต่อปี มีกำหนดวันจ่ำยชำระคืนภำยใน 3 ปี นับจำกวันกู้ยมื กลุ่มกิจกำรไม่ได้ตงั ้ ค่ำเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญในปี พ.ศ. 2563
สำหรับเงินกูย้ มื ดังกล่ำว
จ)

ตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ส่วนของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำว
- ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท

120,442

510,510

120,442

510,510

531

28,828

531

28,828
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กำรเปลีย่ นแปลงของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พันบำท
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
ดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้
กำรจ่ำยคืนตั ๋วสัญญำใช้เงิน
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
รำคำตำมบัญชีสน้ิ ปี

539,338
7,237
(390,068)
(35,534)
120,973

ตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 และมีกำหนดวันจ่ำยชำระภำยใน 3 ปี นับจำก
วันกูย้ มื
กำรชำระคืนหนี้ตำมตั ๋วสัญญำใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยคงค้ำง เป็ นข้อตกลงในสัญญำซื้อขำยหุ้นลงวันที่ 8 กันยำยน พ.ศ. 2559
ที่กลุ่มกิจกำรจะจำหน่ ำยบริษทั ย่อยและอสังหำริมทรัพย์เพื่อ กำรลงทุนที่ซ้อื มำคืนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มกิจ กำร
ในรำคำทีต่ กลงไว้ตำมสัญญำซึง่ มีมลู ค่ำซือ้ ขำยเท่ำกับ 417.2 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ 17 และ 18)
ฉ)

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรสำคัญของกลุ่มกิจกำรและบริษทั มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

58,389
5,207
63,596

88,993
6,432
95,425

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
23,655
2,259
25,914

37,672
2,679
40,351

36 หนังสือคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษทั มีหนังสือค้ำประกันทีอ่ อกโดยสถำบันกำรเงินเป็ นจำนวน 18.5 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 16.4 ล้ำนบำท) ซึง่
เกี่ยวเนื่องกับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และภำระผูกพันที่เกิดขึน้ จำกธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจของบริษทั
อย่ำงไรก็ตำมมีหนังสือค้ำประกันจำนวน 10.0 ล้ำนบำท ที่ครบกำหนดในวันที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ยังไม่ได้รบั กำรเรียกคืนหนังสือ
ค้ำประกันจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถำบันกำรเงินเป็ นจำนวน 35.5 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 :
28.8 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ภำระผูกพันที่เกิดขึ้นจำกธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ กำรค้ำประกัน
กำรใช้ไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภิ ำค และค้ำประกันกำรเติมน้ ำมันซึง่ เป็ นไปตำมปกติธุรกิจของกลุ่มกิจกำร
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

37 ภำระผูกพัน
37.1 ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
ภำระผูกพันทีเ่ ป็ นข้อผูกมัด ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงินที่เกีย่ วข้องกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนซึง่ ยังไม่ได้รบั รูใ้ นงบกำรเงิน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
อำคำรและอุปกรณ์

132,361

21,909

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
9,733

12,166

37.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำและบริกำร
กลุ่มกิจกำรมีสญ
ั ญำเช่ำทรัพย์สินที่มีมูลค่ำต่ ำและสัญญำเช่ำที่ม ีระยะเวลำของสัญญำไม่เกิน 1 ปี (พ.ศ. 2562 : สัญญำเช่ำ
ดำเนินงำน) ทีไ่ ม่สำมำรถยกเลิกได้เกี่ยวกำรเช่ำอุปกรณ์และสัญญำบริกำร ระยะเวลำของสัญญำอยู่ระหว่ำง 1 ถึง 4 ปี โดยจำนวนเงิน
ขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ำยในอนำคตทีไ่ ม่ได้รบั รูเ้ ป็ นหนี้สนิ สัญญำเช่ำมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

21,622
9,404
31,026

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

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
134
69
203

5,714
4,638
10,352

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บริษทั รับรูห้ นี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำ
ปฏิบตั ิ (หมำยเหตุ 20) ดังนัน้ ภำระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 จึงแสดงภำระผูกพันสำหรับสัญญำเช่ำระยะสัน้
และสัญญำเช่ำ ซึง่ สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมลู ค่ำต่ำ จึงไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้กบั ภำระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
37.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำให้บริกำรระยะยำว
เมื่อวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2550 กลุ่มกิจกำรได้ท ำสัญญำกำรจัดกำรกับบริษทั ในกลุ่ม โรงแรมระดับนำนำชำติท่มี ีช่อื เสียง
เพื่อ ว่ำ จ้ำ งให้ก ลุ่ ม โรงแรมดัง กล่ ำ วเป็ นผู้บ ริห ำรงำนอำคำรที่พ ัก อำศัย ของ กลุ่ ม กิจ กำร โดยภำยใต้เ งื่อ นไขตำมสัญ ญำ
กลุ่ ม กิจ กำรต้อ งจ่ำ ยค่ำธรรมเนี ย มต่ ำง ๆ ให้แ ก่ ก ลุ่ ม กิจ กำรคู่ส ญ
ั ญำตำมอัต รำที่ระบุ ในสัญญำ โดยสัญ ญำบริห ำรอำคำร
ที่พกั อำศัยมีระยะเวลำ 30 ปี นับตัง้ แต่เริม่ เปิ ดดำเนินกิจกำรและมีสทิ ธิต่ออำยุสญ
ั ญำนี้ ได้อีกอย่ำงน้ อย 10 ปี ทัง้ นี้ต้องเข้ำ
เงื่อนไขบำงประกำรที่ระบุในสัญญำ ซึง่ ในระหว่ำงปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีคำ่ ที่ปรึกษำและค่ำใช้จ่ำย
ภำยใต้สญ
ั ญำดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ 5.8 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรได้ทำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุ่มกิจกำรในกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติทม่ี ชี ่อื เสียง
เพื่อว่ำจ้ำงให้กลุ่มโรงแรมดังกล่ำวเป็ นผูบ้ ริหำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของ โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสัญญำ กลุ่มกิจกำรต้องจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ให้แก่บริษทั คู่สญ
ั ญำตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ โดยสัญญำบริหำรอำคำรที่พกั อำศัยมีระยะเวลำ 10 ปี
นับตัง้ แต่เริม่ เปิ ดดำเนินกิจกำรและมีสทิ ธิต่ออำยุสญ
ั ญำนี้ได้อกี อย่ำงน้อย 10 ปี ทัง้ นี้ตอ้ งเข้ำเงื่อนไขบำงประกำรทีร่ ะบุในสัญญำ
ซึ่งในระหว่ำงปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีค่ำที่ปรึกษำและค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำดังกล่ำวเป็ นจำนวน
เงินประมำณ 7.5 ล้ำนบำท
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การวิเคราะห์
และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
เหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2563
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม (บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จ�ำกัด) ได้เข้าซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมดของที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลวิรัชศิลป์” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร เพื่อ
ขยายเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มกิจการให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ
บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้ง
เป็นแสวงหารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต โดยบริษัทย่อยได้ช�ำระค่าตอบแทนในการโอนกิจการเป็นจ�ำนวนเงิน 512.2
ล้านบาท จากรายการดังกล่าวท�ำให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกิดขึ้นจ�ำนวน 298.3 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าความนิยมจ�ำนวน
166.8 ล้านบาท เครื่องหมายการค้า 101.5 ล้านบาท และความสัมพันธ์กับลูกค้า 30.0 ล้านบาทในงบการเงินรวม
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จ�ำกัด เพื่อด�ำเนิน
การลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยการร่วมทุนดังกล่าวมีบริษัทฯ ถือหุ้น 51% ในขณะที่บริษัท นิฮอน เคเอ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
จากประเทศญี่ปุ่นถือหุ้น 49% ซึ่งรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุจะเน้นการดูแลแนวความคิด Self-reliance พัฒนาให้ผู้สูงอายุกลับมา
แข็งแรงและกลับไปใช้ชีวิตพื้นฐานประจ�ำวัน (ADL - Activities of Daily Living) กับครอบครัวได้ และต้องการที่จะดูแลผู้สูงอายุ
ในรูปแบบการฟื้นฟูดูแลช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ�ำหน่ายสินทรัพย์คืนให้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือครองใน บริษัท วี 33 จ�ำกัด และ บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 โดยราคาขายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย
ทั้ง 2 บริษัท
2. ทีด่ นิ เปล่าในจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี ซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ อง บริษทั วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จ�ำกัด โดยราคาขาย
มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้ง
บริษัท วีเอ็มอีเอ จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริษัทย่อยนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ
การโอนกิจการบางส่วนของโครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ จาก บริษัทฯ ตามมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม (บริษัท วีเอ็มอีเอ จ�ำกัด) ได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการบาง
ส่วนของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อ “โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ” จากบ
ริษทั ฯ เพือ่ เป็นการปรับโครงสร้างกิจการให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ในการบริหารการด�ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทให้ชดั เจน
และเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ โดยบริษัทย่อยได้ช�ำระค่าตอบแทนในการโอน
กิจการเป็นจ�ำนวนเงิน 1,966.0 ล้านบาท จากรายการดังกล่าวท�ำให้บริษัทฯ มีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายส่วนงานเกิดขึ้น 704.7 บาท ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากรายการนี้เป็นรายการระหว่างกัน จึงท�ำให้ไม่กระทบกับผลการด�ำเนินงานในงบการเงินรวม
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม (บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จ�ำกัด) ได้เข้าซื้อ
และรับโอนกิจการทั้งหมดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ เป็นการแสวงหารายได้ของกลุม่
บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต โดยบริษัทย่อยได้ช�ำระค่าตอบแทนในการโอนกิจการเป็นจ�ำนวนเงิน 494.3 ล้านบาท จากรายการดังกล่าว
ท�ำให้บริษัทฯ มีก�ำไรจากการต่อรองราคาซื้อกิจการโรงพยาบาลจ�ำนวน 30.7 ล้านบาทในงบการเงินรวม
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์ และการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
ตัง้ แต่ตน้ ปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลทางลบต่อผลการด�ำเนินงานของกลุม่
กิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
จากการระบาดของ COVID-19 ทีเ่ กิดขึน้ ในหลายพืน้ ทีท่ วั่ โลกและในประเทศไทย ยังผลให้เกิดการควบคุมและจ�ำกัดการเดินทาง
โดยรัฐบาลประเทศต่างๆ รวมทัง้ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในวิถกี ารด�ำเนินชีวติ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึง่ ส่งผลให้ผลประกอบการ
ของกลุ่มโรงแรมลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยรายได้ลดลง 207.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.2 จากปีพ.ศ. 2562 จากการที่กลุ่ม
ลูกค้าต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ในช่วงของการระบาด และจากการทีก่ ลุม่ ลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศลดการเดินทางลงใน
ปัจจุบนั กลุม่ กิจการจึงได้มกี ารจัดโปรโมชัน่ เช่น การลดราคาห้องพักรวมทัง้ การจัดแคมเปญต่างๆ เพือ่ ดึงดูดลูกค้าให้มากขึน้ อีกทัง้
มาตรการการป้องกันการระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ที่มีการควบคุมและจ�ำกัดการเดินทาง ส�ำหรับธุรกิจโรงพยาบาล
สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบในส่วนของความต้องการใช้บริการที่มีมีผู้ใช้บริการลดลงเนื่องจาก 1) ผู้รับบริการมีความกลัว
การแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ในโรงพยาบาลส่งผลให้มาใช้บริการเฉพาะที่จ�ำเป็น 2) การดูแลตนเองโดยการสวมหน้ากาก
อนามัย และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมมีผลท�ำให้การเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารลดลงอย่างเห็นได้
ชัด 3) การปิดโรงเรียนและเรียนออนไลน์ท�ำให้โรคติดต่อที่เกิดกับเด็กลดลง ท�ำให้จ�ำนวนคนไข้เด็กของโรงพยาบาลลดลง ส่งผลให้
ยอดรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลที่ด�ำเนินงานอยู่เดิมลดลงจ�ำนวน 278.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน
นอกจากนีย้ งั ส่งผลกระทบในส่วนของต้นทุนสินค้า PPE เพิม่ ขึน้ มากเพราะมีความต้องการในตลาดสูงส่งผลให้กำ� ลังการผลิตไม่เพียง
พอ ปัจจัยดังกล่าวท�ำให้มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้บริหารคาดการณ์ว่าผลประกอบการรวมถึงยอดรายได้จะ
เริ่มฟื้นตัว หลังจากมีการน�ำการฉีดวัคซีนมาใช้ในช่วงครึ่งหลังปีพ.ศ. 2564
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2563

ปี 2562

2,290.3
360.4
2,025.2
307.0
318.5
59.7
17.1
30.7
786.6
132.6
(493.3)
44.2
(537.5)
(537.5)
(537.3)

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้จากการขายและให้บริการ
ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนการขายและให้บริการ
ก�ำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการจ�ำหน่ายบริษัทย่อย
ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

2,296.2
575.3
1,879.3
353.3
638.9
46.9
240.4
926.2
153.2
(153.1)
(2.4)
(155.5)
(31.4)
(186.9)
(183.6)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

(5.8)
(214.9)
145.9
(46.3)
(320.3)
12.8
(223.3)
30.7
(139.6)
(20.6)
(340.2)
41.7
(382.0)
31.4
(350.5)
(353.6)

(0.3)
(37.4)
7.8
(13.1)
(50.1)
27.3
(92.9)
100.0
(15.1)
(13.4)
(222.3)
1,714.8
(245.6)
100.0
(187.5)
(192.6)

ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,290.3 ล้านบาท ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 2,025.2
ล้านบาท และรายได้จากการขายและให้บริการจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 360.4 ล้านบาท ต้นทุนการขายและให้บริการจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 307.0 ล้านบาท ก�ำไรจากการต่อรองราคาซื้อกิจการโรงพยาบาลและก�ำไรจากการจ�ำหน่ายบริษัทย่อยรวม 47.8
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 786.6 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 132.6 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ
ส�ำหรับปีอยู่ที่ 537.5 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงานตามกลุ่มธุรกิจสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายได้จากการขายและให้บริการ
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563
จ�ำนวนเงิน

ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และ
ธุรกิจอื่นๆ
รวม
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ปี 2562
ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

2,290.3
360.4

86.4
13.6

2,296.2
575.3

80.0
20.0

(0.3)
(37.4)

2,650.7

100.0

2,871.5

100.0

(37.7)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากขายและให้บริการ 2,650.7 ล้านบาท ลดลง 220.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7
เป็นผลมาจาก
• ธุรกิจโรงพยาบาล มีรายได้ลดลง 5.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 สาเหตุหลักมาจาก
- รายได้ของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม คือ โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ โรงพยาบาลพริ้นซ์
สุวรรณภูมิ และโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ลดลงรวม 278.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
- ในขณะที่รายได้ของโรงพยาบาลที่เปิดไม่เต็มปีในปี 2019 และเปิดใหม่ในปี 2020 คือ โรงพยาบาลศิริเวช ล�ำพูน
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรติดถ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี สูงขึ้น
รวม 275.8 ล้านบาท
• ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ มีรายได้ลดลง 214.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย 37.4 สาเหตุ
หลักมาจาก
- โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ มีรายได้ลดลง 124.2 ล้านบาท จากอัตรา
การเข้าพัก (Occupancy Rate) ที่ลดลงจากร้อยละ 86.8 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 47.9 ในปี 2563 และรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (ADR)
ลดลงจาก 4,093 บาท เป็น 3,478 บาท เนือ่ งจากธุรกิจท่องเทีย่ วทีย่ งั ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
อย่างต่อเนื่อง
- โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ลดลงจ�ำนวน 83.2 ล้านบาท จากอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate)
ทีล่ ดลงจากร้อยละ 78.0 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 46.3 ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกทัง้ สภาวะปัจจุบนั
ของธุรกิจที่พักอาศัยที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้จ�ำนวนผู้เข้าพักของห้องพักระยะยาวลดลง โดยเฉพาะลูกค้าชาวญี่ปุ่น
ก�ำไรขั้นต้น : ต�่ำกว่าปี 2562 จ�ำนวน 320.3 ล้านบาท (ร้อยละ 50.1) สาเหตุหลักมาจาก
• รายได้ของทั้งสองธุรกิจที่ลดลงเป็นอย่างมาก จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระหว่างปี ที่ได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก
• ต้นทุนของธุรกิจโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น จากโรงพยาบาลใหม่ที่เปิดใหม่ ที่เป็นต้นทุนทางการแพทย์ และบุคลากร โดยมี
การเพิ่มแพทย์เฉพาะทางในทุกๆ โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้การบริการรักษาพยาบาล และรองรับความต้องการของผู้มา
รับบริการมากขึ้น
• ค่าเสื่อมราคาของทั้งโรงพยาบาลใหม่ และโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมที่มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้น
ก�ำไรจากการต่อรองราคาซื้อกิจการโรงพยาบาล : จ�ำนวน 30.7 ล้านบาท เกิดจากการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จ�ำกัด ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายบริษทั ย่อย : จ�ำนวน 17.1 ล้านบาท เกิดจากการจ�ำหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั วี 33 จ�ำกัด และ บริษทั อุดร
บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ�ำกัด ในขณะทีป่ ี 2562 มีจำ� นวน 240.4 ล้านบาท เกิดจากการจ�ำหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั กรุงเทพบริหาร จ�ำกัด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 786.6 ล้านบาท ต�่ำกว่าปี 2562 จ�ำนวน
139.6 ล้านบาท (ร้อยละ 15.1) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ของ COVID-19 ที่ส่งผลให้รายได้ลด
ลงเป็นอย่างมาก ท�ำให้ทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างให้ความส�ำคัญกับการลดค่าใช้จ่ายลง โดยมีนโยบายต่างๆ ที่ออกมา เช่น
การปิดพื้นที่ให้บริการบางส่วนหรือหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่างๆ รวมทั้งการลดการจ้างพนักงาน
ชั่วคราว และลดการจ้างพนักงานทดแทนพนักงานประจ�ำที่ลาออก การให้พนักงานสมัครใจใช้สิทธิ์การลาแบบไม่รับค่าจ้าง และ
ทีมผู้บริหารและพนักงานต่างก็พร้อมใจกันลดเงินเดือนลงจ�ำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท

227

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA) :
หน่วย : ล้านบาท

EBITDA
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
**EBITDA ที่ไม่รวมรายการปรับปรุง

ปี 2563

211.1
132.6
571.9
(493.3)
44.2
(537.5)
163.3

ปี 2562

472.5
153.2
472.4
(153.1)
(2.4)
(155.5)
232.1

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

(261.5)
(20.6)
99.5
(340.2)
41.7
(382.0)
(68.9)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

(55.3)
(13.4)
21.1
(222.3)
1,714.8
(245.6)
(29.7)

EBITDA ของปี 2563 เท่ากับ 211.1 ล้านบาท ต�่ำกว่าปีที่ผ่านมา 261.5 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีรายการ
ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากก�ำไรจากการจ�ำหน่ายบริษัทย่อย (บริษัท กรุงเทพบริหาร จ�ำกัด) จ�ำนวน 240.4 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวม
รายการดังกล่าว จะท�ำให้ปี 2562 บริษัทฯ มี EBITDA อยู่ที่ 232.2 ล้านบาท ในขณะที่ปีนี้มีรายการก�ำไรจากการจ�ำหน่ายบริษัทย่อย
(บริษัท วี 33 จ�ำกัด และ บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ�ำกัด) จ�ำนวน 17.1 ล้านบาท และก�ำไรจากการต่อรองราคาซื้อกิจการ
โรงพยาบาล 30.7 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว จะท�ำให้ปี 2563 มี EBITDA อยู่ที่ 163.3 ล้านบาท ต�่ำกว่าปี 2562 จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19
ดอกเบี้ยจ่ายของปี 2563 เท่ากับ 132.6 ล้านบาท ซึ่งต�่ำกว่าปี 2562 เท่ากับ 20.6 ล้านบาท (ร้อยละ 13.4) เนื่องจากมีการปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำลง
ค่าเสื่อมราคาในปี 2563 เท่ากับ 571.9 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 99.5 ล้านบาท มาจากโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และ
บางโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ จึงมีการบันทึกค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
ขาดทุนส�ำหรับปี : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีขาดทุนในปี 2563 เท่ากับ 537.5 ล้านบาท ซึง่ มีผลขาดทุนสูงขึน้ จากปี 2562 เท่ากับ
382.0 ล้านบาทจากปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากรายได้ทลี่ ดลง อีกทัง้ ต้นทุนทีล่ ดลงมีสดั ส่วนต�่ำกว่ารายได้ทลี่ ดลง และ
ในปีที่ผ่านมามีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว รวมทั้งค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นจากการเปิดโรงพยาบาลใหม่
ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
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31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2563

15,415.1
6,090.2
8,297.1
0.73

14,620.0
4,908.8
8,809.7
0.56

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

795.1
1,181.4
(512.6)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

5.4
24.1
(5.8)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 15,415.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 795.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นผลมาจาก
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 1,091.4 ล้านบาท จากการเข้าซื้อโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์
อุบลราชธานี รวม 735.6 ล้านบาท และจากโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ที่มีการซื้อที่ดิน และก�ำลังก่อสร้างอาคาร ซึ่งคาดว่าจะ
เปิดด�ำเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 จ�ำนวน 356.5 ล้านบาท
• สินทรัพย์สทิ ธิการใช้เพิม่ ขึน้ 425.3 ล้านบาท เกิดจากทีบ่ ริษทั ฯ น�ำ TFRS 16 เรือ่ งสัญญาเช่ามาถือปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 โดยการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าส�ำหรับเช่าที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่องสัญญาเช่า และสัญญาเช่าเดิมที่บริษัทฯ ได้รับรู้เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์
สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
• สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 192.9 ล้านบาท จากการเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ที่ท�ำให้เกิดเครื่องหมายการค้า
และความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมจ�ำนวน 124.8 ล้านบาท
• ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น 166.8 ล้านบาท จากการเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลวิรัชศิลป์
• ในขณะที่เงินลงทุนระยะสั้นลดลง 525.8 ล้านบาท เกิดจากการปรับปรุงรายการจากการปรับใช้กลุ่มมาตรฐานรายการ
ทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS9) โดยปรับเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน และเงินฝากประจ�ำระยะสั้น รวม 35.4 ล้านบาท ในขณะที่มีบางส่วนที่ทางบริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายไปเพื่อใช้ใน
การลงทุนในโครงการใหม่ ๆ รวมทั้งในการเข้าลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่
• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง 421.3 ล้านบาทจากการจ�ำหน่ายบริษัทย่อย และที่ดินเปล่าของบริษัทย่อยของ
กลุ่มกิจการ เพื่อการจ�ำหน่ายคืนให้แก่คุณสาธิตา วิทยากร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 6,090.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,181.4 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุมาจาก
• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 1,139.1 ล้านบาท จากการลงทุนในโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และการปรับปรุง
โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น
• เจ้าหนี้จากการซื้อกิจการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เพิ่มขึ้น 294.1 ล้านบาท
• ในขณะที่ส่วนของตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีลดลง 418.4 ล้านบาท
จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์และบริษัทย่อยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทเพื่อช�ำระหนี้สินตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 512.6 ล้านบาท จากผลขาดทุนของบริษัทในระหว่างปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.73 เท่า เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่อยู่ที่ 0.56 จากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลการด�ำเนินงานในระหว่างปี
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ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563

อาคารและอุปกรณ์

ปี 2562

132.36

21.91

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าต�่ำและสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 1 ปี (พ.ศ. 2562 :
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน) ที่ไม่สามารถยกเลิกได้เกี่ยวกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริการ ระยะเวลาของสัญญาอยู่ระหว่าง 1 ถึง 4 ปี
โดยจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตที่ไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สินสัญญาเช่ามีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

ปี 2563

ปี 2562

21.62
9.40
31.02

33.64
16.89
8.34
58.88

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาการจัดการกับบริษัทในกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติ ที่มีชื่อเสียง
เพื่อว่าจ้างให้กลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็นผู้บริหารงานอาคารที่พักอาศัยของบริษัทฯ โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯ ต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บริษัทคู่สัญญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคารที่พักอาศัยมีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่
เริ่มเปิดด�ำเนินกิจการ และมีสิทธิต่ออายุสัญญานี้ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั้งนี้ ต้องเข้าเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญา โดยใน
ระหว่างปี 2563 บริษัทฯ มีค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 5.8 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ 2559 บริษัทย่อย ได้ท�ำสัญญาการจัดการกับบริษัทในกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง
เพื่อว่าจ้างให้กลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็นผู้บริหารงานอาคารที่พักอาศัยของบริษัท โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาบริษัทย่อยต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บริษัทคู่สัญญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคารที่พักอาศัยมีระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่
เริ่มเปิดด�ำเนินกิจการ และมีสิทธิต่ออายุสัญญานี้ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั้งนี้ ต้องเข้าเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญา ซึ่งใน
ระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยมีค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 7.5 ล้านบาท
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 29
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +662-714-2171-3 (สำ�นักงานใหญ่)
แฟ็กซ์ : +662-714-2185 (สำ�นักงานใหญ่)
www.principalcapital.co.th

