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สารจากกรรมการผู้จัดการ

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 1.	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 2.	การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	 3.	สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
	 4.	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 5.	สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
	 6.	การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	 7.	การให้ความส�าคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักในการคัดเลือกประเด็นของ	PRINC

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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	 ส�ำหรบัปี	2563	ซึง่เป็นปีทีท่ัว่โลกรวมทัง้ไทยเผชญิกบัวกิฤต

ทำงด้ำนสำธำรณสุขจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(Covid-19)	 ทำงบริษัท	 พริ้นซิเพิล	 

แคปิตอล	 จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัทฯ”)	 ยังคงมุ่งมั่นสร้ำงควำม

ย่ังยืนทำงระบบสำธำรณสุขไทย	 ควบคู่ด้วยกำรขยำยเครือข่ำย

โรงพยำบำลและเครือข่ำยทำงสำธำรณสุขเพื่อให้สำมำรถเข้ำ 

ถึงประชำชนในทุกระดับ	

	 ในปีที่ผ่ำนมำ	(2563)	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรเปิดโรงพยำบำล	 

2	แห่ง	ได้แก่	โรงพยำบำลวิรัชศิลป์	จังหวัดชุมพร	โรงพยำบำล

พริ้นซ์	 อุบลรำชธำนี	 รวมทั้งมีโรงพยำบำลที่ด�ำเนินกำรสร้ำง

เสร็จและพร้อมให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรในปี	 2564	 อีก	 

สารจาก
กรรมการผู้จัดการ 

2	 แห่งได้แก่	 โรงพยำบำลพริ้นซ์	 ล�ำพูน	 และโรงพยำบำล

พริ้นซ์	 ศรีสะเกษ	 ท�ำให้รวมโรงพยำบำลในเครือฯ	 รวมทั้งหมด	

12	 แห่ง	 ใน	10	 จังหวัด	 นอกจำกนี้	 ยังมีกำรด�ำเนินกำร 

ในด้ำนกำรแพทย์ระดับปฐมภูมิ	 โดยกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	 

ใกล้บ้ำน	 ใกล้ใจ	 จ�ำกัด	 ซึ่งได้ด�ำเนินกำรให้บริกำรน�ำร่อง	10	

แห่งในปีนี้	 เริ่มให้บริกำรประชำชนที่มีสิทธิ์บัตรทองในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหำนครโดยตั้งเป้ำในปี	2565	 จะขยำยรวมเป็น	100	 

แห่ง	ซึง่สอดคล้องกบัแผนกำรขยำยธรุกจิ	และปณธิำนกำรด�ำเนนิ

ธรุกจิบนควำมยัง่ยนืทำงสำธำรณสขุ	ขยำยโอกำสกำรเข้ำถงึระบบ

สำธำรณสขุทีม่คีณุภำพ	ในระดบัรำคำทีเ่หมำะสมได้	กระจำยเข้ำ

ถึงชุมชนทั้งกรุงเทพฯ	และต่ำงจังหวัดอย่ำงทั่วถึง



บริษัท	พริ้นซิเพิล	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)
รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประจ�าปี 2563
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	 ส�ำหรับวิสัยทัศน์กำรใช้เทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำร 

โรงพยำบำล	 รวมทั้งเทคโนโลยีในกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 

ผู้ใช้บริกำร	 ลดกำรสัมผัส	 สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	 (Covid-19)	 ทั้ง

ยังช่วยสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน	 ท�ำให้กำรบริหำร

งำนในลักษณะเครือข่ำยโรงพยำบำลของบริษัทนั้นยังคงมี

ประสิทธิภำพ	 สำมำรถจัดกำรต้นทุนและทรัพยำกรต่ำงๆ	 ได้

อย่ำงดี	 ส่งผลให้ผู ้เข้ำรับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ	

ในรำคำที่สมเหตุสมผล	 พร้อมขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร 

สำธำรณสุขที่มีคุณภำพในทุกระดับ

	 กำรด�ำเนินงำนของโรงพยำบำลในปีที่ผ่ำนมำ	 มีกำรเน้น 

ระบบงำนเชิงคุณภำพมำกข้ึน	 โดยทำงบริษัท	 พร้ินซิเพิล	

เฮลท์แคร์	 จ�ำกัด	 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน	9001:2015	 มี 

โรงพยำบำลในเครือผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระดับนำนำชำติ	

ได้แก่	โรงพยำบำลพริ้นซ์	สุวรรณภูมิ	ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน

ควำมปลอดภัยระดับสำกลส�ำหรับกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

เชิงสุขภำพ	(GHA	Covid-19	for	Medical	Travel	Program)	

จำก	Global	Healthcare	Accreditation	(GHA)	 องค์กรระดับ

โลกที่ให้กำรรับรองคุณภำพของสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรชำว

ต่ำงชำติที่มำรักษำพยำบำลในไทย	หรือ	Medical	Tourism	 ใน

โปรแกรม	Covid-19	Certification	of	Conformance	 นับเป็น

สถำนพยำบำลแห่งที่	3	 ในประเทศไทย	 และแห่งที่	4	 ในโลก	 

ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนนี้	

	 กิจกรรมเพื่อเสริมศักยภำพของบุคลำกรทั้งภำยในและ

ภำยนอกองค์กรนั้น	 ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนำ	2019	(Covid-19)	 เพื่อลดควำมเสี่ยงกำรเดินทำง	

และเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกผูใ้ช้บรกิำร	ทำงบรษิทัฯ	ได้ด�ำเนินกำร 

เปิดให้บริกำรค�ำปรึกษำทำงกำรแพทย์ด้ำนสุขภำพผ่ำนระบบ

โทรเวชกรรม	(Telemedicine)	 ในชื่อบริกำร	Dr.PRINC	 ให้กับ

ประชำชนทั่วไป	โดยไม่เสียค่ำใช้จำ่ย

	 ส่วนกำรพัฒนำบุคลำกรภำยใน	 บริษัทฯ	 ใช้ประโยชน์จำก

เครือโรงพยำบำลในกำรพัฒนำหลักสูตรกลำง	เพื่อฝึกอบรมและ

พฒันำศกัยภำพของบคุลำกรให้เป็นไปแนวทำงมำตรฐำนเดียวกนั	

ได้สร้ำงสัมพันธภำพและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกร 

ในเครือ	 และพัฒนำเครือข่ำยฯทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อกำร

รักษำ	 ส่งต่อผู้เข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ต้องกำรกำรแพทย์

เฉพำะทำงขั้นสูง	 กระจำยไปต่ำงพื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

ผู้ใช้บริกำรของโรงพยำบำลทุกแห่งด้วย

	 ส�ำหรับปี	2563	 จึงถือเป็นปีที่ต้องเผชิญหน้ำกับควำม

ท้ำทำยมำกทัง้จำกสภำพกำรหดตวัของเศรษฐกจิในภำพรวม	และ 

วิกฤตจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	

(Covid-19)	 ขณะเดียวกันท�ำให้เทคโนโลยีมีบทบำทส�ำคัญต่อ

กำรด�ำเนินชีวิตและธุรกิจ	 กำรเพิ่มศักยภำพของกำรให้บริกำร 

จึงไม่ได้จ�ำกัดเฉพำะกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ภำยในสถำน

พยำบำลเท่ำนั้น	 แต่น�ำไปสู	่Digital	Health	 หรือกำรให้บริกำร

สุขภำพทำงดิจิตอลที่มีบทบำททำงกำรแพทย์และกำรให้บริกำร

ผู้ป่วย	 ซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ท่ี

ก�ำลังก้ำวสู่กำรเป็น	HealthTech	 ขณะเดียวกันบริษัทฯ	 ยังคง

เชื่อมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจที่สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน	โดยมี

สมดุลที่เหมำะสมระหว่ำงผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ	สังคม	และ

สิ่งแวดล้อม	อันเป็นกำรสรำ้งควำมเข้มแข็งแบบคู่ขนำน	ที่ท�ำให้

องค์กรและชุมชน	สำมำรถเติบโตไปด้วยกันได้อย่ำงยั่งยืน

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการผู้จัดการ
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	 บริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทที่

อยู่อำศัยในระดับแนวหนำ้เพื่อเช่ำในท�ำเลที่อยู่ย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ	 และธุรกิจกำรบริหำรอำคำรส�ำนักงำนแบบครบวงจรโดยทีมงำน

มืออำชีพ	อย่ำงโปร่งใส	ยุติธรรมทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลเอกชน	กำรดูแลสุขภำพ	กำรบริหำรอำคำร	บริกำรงำนขำย	 

บริกำรงำนจัดซื้อ	 บริกำรงำนบัญชี	 อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริกำรบริหำรจัดกำรอำคำรส�ำนักงำนแบบครบวงจร	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

อย่ำงต่อเนือ่ง	กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่	คือ	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	คู่ค้ำ	พนักงำน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	จึงได้ก�ำหนดนโยบำย 

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. สร้ำงกำรเจรญิเตบิโตทำงธรุกจิด้วยควำมโปร่งใส	มนีโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีมจีรยิธรรมองค์กรทีค่�ำนงึถงึผลประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

2. มีกำรบริหำรจัดกำร	ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยควำมเป็นธรรม	ส่งเสริมกำรค้ำอย่ำงเสรีไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

3. เคำรพ	ให้ควำมส�ำคญัและยดึมัน่ในกำรป้องกนัสทิธมินษุยชน	ควำมเสมอภำค	ปฏบิตัต่ิอพนกังำนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั	ให้ควำม

เป็นธรรมในด้ำนผลตอบแทน	 สวัสดิกำร	 ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำน	 ส่งเสริมฝึกอบรมเพิ่มควำมรู้และพัฒนำ

ทักษะเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ	 สร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงพนักงำนและองค์กร	 ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรท�ำประโยชน์

เพื่อสังคมภำยในและภำยนอกองค์กรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

4. สรำ้งคุณคำ่และคุณภำพ	มุ่งพัฒนำบริกำรและผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบหรือก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นตรงควำมต้องกำรของผู้บริโภค

5. สร้ำงสรรค์ประโยชน์ในกำรพฒันำคณุภำพชวีติ	เศรษฐกจิ	เพือ่ให้ชมุชนรอบๆ	องค์กรและสังคมไทยด้วยกำรใช้กระบวนกำร

ทำงธุรกิจในกำรลดผลกระทบที่มีต่อสังคม

6. ให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม	 ด้วยกำรค�ำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นโดยยึดหลักควำมปลอดภัย	 รวมถึง

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดพลังงำน

7. สนับสนุนและส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สรำ้งเสริมมูลคำ่และคุณค่ำต่อชุมชน

สังคมและสิ่งแวดล้อม	พร้อมกับกำรเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ISO 26000
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	 บริษัทฯ	 มีกำรดูแลและค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมกฎหมำยหรือข้อตกลงที่มี

กับบริษัทฯ	และก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อก�ำกับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่ำงชัดเจนดังนี้

	 1.	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ	ได้แก่	ลูกค้ำ	พนักงำน	คู่ค้ำ	ผู้ถือหุ้น	หรือนักลงทุน	เจ้ำหนี้	คู่แข่ง	หรือหน่วยงำนรำชกำร

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	บริษัทฯ	ต้องจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำร	และกำรตอบสนอง	ควำมต้องกำรจำกบริษัทฯ	อย่ำงเพียงพอใน

แต่ละกลุ่ม

	 2.	 บริษัทฯ	 มีพันธสัญญำต่อลูกค้ำในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 มีกำรก�ำหนดรำคำให้เหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์	โดยไม่กระท�ำกำรใดเป็นกำรเอำเปรยีบลกูค้ำ	ในกำรปฏบิตัต่ิอคูค้่ำ	บริษทัฯ	ต้องด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงเป็นกลำงและเป็นธรรม

	 3.	 บริษัทฯ	 ค�ำนึงถึงสวัสดิภำพของพนักงำนโดยไม่เอำเปรียบในกำรท�ำสัญญำจ้ำง	 มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกับ

ศักยภำพ	 เพื่อกระตุ้นให้พนักงำนมีแรงจูงใจในกำรท�ำงำน	 มีกำรฝึกอบรม	 ให้กำรศึกษำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำน	 

มีสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ดี	 มีกำรก�ำหนดมำตรฐำน	 ควำมปลอดภัย	 สร้ำงวินัยในกำรท�ำงำน	 ได้รับกำรเอำใจใส่อย่ำงทั่วถึง	 

บริษัทฯ	ก�ำหนดแผนกำรแก้ไขปัญหำต่อผู้ได้รับผลกระทบดังกล่ำวหำกมีเหตุให้พนักงำนต้องยุติกำรท�ำงำนด้วยสำเหตุใดก็ตำม

	 4.	 บรษิทัฯ	ได้ด�ำเนนิกำรประชำสมัพนัธ์สือ่ถงึควำมตระหนกัและควำมเอำใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	อย่ำงต่อเนือ่งและสม�ำ่เสมอ

ความสัมพันธ์ระหว่างขององค์กร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาท
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ตระหนักดีว่ำกำรที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนนั้น	 ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญคือ	 กำรสร้ำง

สมดลุของก�ำไรเชงิเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ดงันัน้	นอกจำกควำมมุง่มัน่ในกำรขยำยกจิกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำยแล้ว	บริษัทฯ	 

จึงได้ก�ำหนดให้มีสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องและท�ำให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น	 

โดยเน้นกำรสร้ำงรำกฐำนของควำมเข้ำใจและรับรู้ร่วมกันให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นล�ำดับแรก	 เมื่อหน่วยย่อยขององค์กรเข้ำใจแล้ว	 

จึงจะเกิดกำรสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงต่อเนื่องตำมที่คำดหวังไว้	 โดยบริษัทฯ	 ได้ยึดตำมแนวทำงปฏิบัติใน	7	หัวข้อหลัก	ตำมแนวทำง 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดขึ้น	และ	ISO	26000	มำตรฐำนควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม	ดังต่อไปนี้

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ	 และไม่ขัดต่อหลักกฎหมำยและ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย	 ดังนั้น	 เพื่อให้พนักงำนของบริษัทฯ	

ได้มีควำมเข้ำใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบัติ	 บริษัทฯ	 จึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและนโยบำยที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ	 

บนอินทรำเน็ตของบริษัทฯ	และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนได้รับทรำบข้อมูลและปฎิบัติตำม

	 นอกจำกนี้	ส�ำหรับงำน	Shared	Services	ของเครือนั้น	ในปีที่ผ่ำนมำ	ได้ขยำยขอบเขตเพื่อครอบคลุมบริกำรที่มำกขึ้น	 

อันได้แก่	 งำนดูแลเครื่องมือแพทย์	 งำนบริหำรอำคำรสถำนที่และบริษัทรับจ้ำงช่วง	 และกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องทำงกำรเงิน 

ในภำพเครือ	(Cash	Pooling)	ซึ่งท�ำให้สำมำรถควบคุมมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนและสำมำรถเจรจำต่อรองจำกส่วนกลำง

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	 เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	ได้ประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น	 ไว้เป็นแนวทำงใน 

กำรด�ำเนินงำน	 อันจะช่วยลดปัญหำของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือกำรละเมิดกฎหมำยได้	 และนโยบำยทำงสำรสนเทศที่

ครอบคลุมถึงกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเพื่อขจัดปัญหำกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	 โดยมีกำรก�ำหนดบทลงโทษก�ำกับ

ไว้บนอินทรำเน็ตของบริษัทฯ	 และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนได้รับทรำบข้อมูลและปฏิบัติตำม	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 มีกำรทบทวน

มำตรฐำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและปรับปรุงนโยบำยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	บริษัทฯ	ได้รับใบรับรองกำรมีนโยบำยและแนว

ปฏิบัติตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	(Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	

หรอื	CAC)	สะท้อนควำมมุง่มัน่	 ในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทจริุตคอร์รัปชัน่มำใช้จริงในองค์กำรได้และประกำศตนร่วมต่อ

ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	เมื่อวันที่	7	มิถุนำยน	2561	บริษัทฯ	ผ่ำนกำรรับรอง	Anti-Corruption	จำกโครงกำรแนวร่วม

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

3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
	 บริษัทฯ	 ให้กำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม	 มีสวัสดิกำร	 ควำมปลอดภัย	 และสุขอนำมัยที่สอดคล้องกับ

มำตรฐำนแรงงำน	มีกำรตอบแทนพนักงำนในลักษณะที่นอกเหนือจำกค่ำจ้ำงและโบนัส	และจัดฝึกอบรมสร้ำงเสริมพัฒนำศักยภำพ

ของพนักงำน	 เพ่ือให้พนักงำนได้เสริมศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ	 และพัฒนำควำมสัมพันธ์ในองค์กร	 และพัฒนำศักยภำพยกระดับ 

หลักในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ควำมรู้และควำมสำมำรถของพนักงำน	 อีกทั้ง	 สร้ำงเสริมกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพและกำรท�ำงำนเป็นทีมและหลักสูตรเฉพำะ 

ของส่วนงำนอื่นๆ	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 หลักสูตร	Transformative	Leaders	(หลักสูตรต่อเนื่อง)	 ที่เน้น	Soft	Skills	 ของระดับบริหำร	

หลักสูตร	Collaborative	Team	for	Leaders	เน้นฝึกทักษะ	กำรเข้ำใจผู้อื่น	กำรชม	ฟัง	ถำม	สะท้อน	และกำรสื่อสำรส�ำหรับระดับ

หัวหน้ำงำน	 หลักสูตร	New	Leader	Essentials	 ส�ำหรับกำรปั้นบุคลำกรที่มีศักยภำพเตรียมขึ้นเป็นหัวหน้ำงำนรุ่นใหม่	 รวมถึง 

หลักสูตรขั้นสูงส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์เฉพำะทำง	ได้แก่	PHTLS	(Prehospital	Trauma	Life	Support)	และ	PALS	 

(Pediatric	Advanced	Life	Support)	เป็นต้น

	 นอกจำกนี้	ยังได้สนับสนุนให้กรรมกำรบริษัทเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับ	“สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย”	อีกด้วย

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 ส�ำหรับธุรกิจเพื่อเป็นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำระดับบนส�ำหรับธุรกิจเซอร์วิส	 อพำร์ทเม้นท์	 บริษัทฯ	 จึงได้ 

ท�ำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุ ่มแมริออท	 ซึ่งเป็นกลุ ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียง	 เพื่อบริหำรงำนโรงแรมแมริออท	 

เอ็คเซ็คคิวทีฟ	อพำร์ทเม้นท์	สำทร	วิสต้ำ	-	กรุงเทพฯ	โดยบริษัทฯ	ได้ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนทุกไตรมำสเพื่อให้มั่นใจว่ำผู้บริโภค

จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด	 ซึ่งที่ผ่ำนมำโครงกำรนี้	 ได้รับรำงวัลยอดเยี่ยมซึ่งผู้บริโภคเป็นผู้ให้คะแนนมำโดยตลอด	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 

ได้ท�ำสัญญำกำรจัดกำรกับบริษัท	 แอสคอทท์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 แมนเนจเมนท์	(ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทผู้น�ำตลำด

ด้ำนกำรบริหำรเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์รำยใหญ่ที่สุดในภูมิภำคเอเชีย	 แปซิฟิก	 ยุโรป	 และตะวันออกกลำงมำเป็นผู้บริหำร	 โครงกำร 

ซัมเมอร์เซ็ท	เอกมัย	กรุงเทพฯ	

5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
	 บริษัทฯ	มีกำรจัดซ้อมดับเพลิงให้แก่อำคำรที่บริษัทฯ	ได้เข้ำไปบริหำร	และยังได้ส่งพนักงำนไปเข้ำร่วมกำรอบรมกำรช่วยชีวิต

ขั้นสูงร่วมกับโรงพยำบำลบีเอ็นเอช	 เพื่อเรียนรู้กำรปฏิบัติตนหำกมีเพื่อน	 พนักงำน	 หรือลูกค้ำจ�ำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือ 

เร่งด่วน

6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	 บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกิจกรรม	CSR	-	In	process	ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 

สิ่งแวดล้อมขององค์กร	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังได้ด�ำเนินกิจกรรม	CSR	-	After	process	ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ไม่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนขององค์กรโดยตรงมำอย่ำงต่อเนื่อง	โดยในปี	2563	บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
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โครงการแพทย์ผู้ให้ (#1 No Poverty / #3 Good Health and Well-Being / #9 Innovation and Infrastructure / #10 Reduced 

Inequalities)

	 โครงกำรที่เกิดขึ้นมำจำกแนวคิดในกำรด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงสังคมและชุมชนแห่งกำรให้	 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ	 กำรให ้

ค�ำปรึกษำและรักษำแบบ	Telemedicine	หรือ	ระบบแพทย์ทำงไกลผ่ำนออนไลน์	 เป็นกำรให้ค�ำปรึกษำเบื้องต้นและคัดกรองอำกำร

จำกแพทย์ให้บริกำรโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับประชำชนทั่วไปที่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงและต้องกำรขอรับค�ำปรึกษำท่ีบ้ำน	 

เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรรับเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	 (โควิด-19)	 ทุกโรงพยำบำลในเครือจะมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ	 เป็นระยะ 

โดยกิจกรรมที่จัดนั้นจะมีรูปแบบที่หลำกหลำยแตกต่ำงกันไป	 แต่ทุกกิจกรรมจะมีเป้ำหมำยเดียวกันน่ันคือ	 กำรร่วมสร้ำงสังคมและ 

ชุมชนแห่งกำรให้อย่ำงแท้จริง	 ยกตัวอย่ำงกิจกรรม	 เช่น	 กำรรักษำนิ้วล็อคฟรี	 กำรตรวจหัวใจในเด็กฟรี	 ผ่ำตัดดวงตำฟรี	10	ดวง	 

รับปรึกษำเรื่องมะเร็งฟรี	รวมถึงกำรท�ำโครงกำรรักษำก้ำงปลำติดคอฟรี	เป็นต้น	

โครงการแพทย์ผู้ให้ (รับ “คุณแสงสุรีย์ รุ่งโรจน์” ผ่าตัดดวงตาฟรี ในโครงการแพทย์ผู้ให้)



บริษัท	พริ้นซิเพิล	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)
รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประจ�าปี 2563
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โครงการตู้ปันสุข (#2 No Hungry / #3 Good Health and Well-Being)

โครงการ Self Search (#3 Good Health and Well-Being / #4 Quality Education)

	 ให้ควำมรู้	และจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต่ำงๆให้ควำมรู้กับบุคคลทั่วไป	นักเรียน	ชุมชน	ฯลฯ	เกี่ยวกับกำรแนะแนว

อำชีพ	กำรดูแลสุขภำพโดยเฉพำะกำรระบำดของสถำนกำรณ์โควิด-19	ฯลฯ	เพื่อเป็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น

โครงการ Self Search ร่วมกับโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
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โครงการ Home Health Care (#1 No Poverty / #3 Good Health and Well-Being)

	 โครงกำรออกตรวจสุขภำพให้กับชุมชนและหมู่บ้ำนฟรี	 และมีบริกำรฉีดวัคซีนที่หมู่บ้ำนเพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรรับเชื้อไวรัส

โคโรนำ	2019	(โควิด-19)

ออกหน่วยตรวจสุขภาพตามชุมชน

ให้ความรู้ Covid-19 ตามสถานศึกษา



บริษัท	พริ้นซิเพิล	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)
รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประจ�าปี 2563
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อัตราการเติบโตของสถิติการจ้างงาน (#8 Good Job and Economic Growth)

	 บริษัทฯ	 ขับเคลื่อนกำรปรับองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นตัวน�ำ	 ด้วยกำรปรับโครงสร้ำงโดยดึงคนรุ่นใหม่ท่ีมีควำม

เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์	เทคโนโลยีกำรตลำด	บุคลำกรผู้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรแพทย์ในภำคส่วนต่ำงๆ	รวมทั้ง

ผู้บริหำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจโรงพยำบำลเข้ำมำเพิ่ม	โดยมีจ�ำนวนพนักงำนรวมทั้งบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์ทุกระดับ	

2,409	คน	 เพิ่มจำกปีก่อนหน้ำที่มีจ�ำนวน	1,941	คน	 เพื่อด�ำเนินกำรผลักดันเป้ำหมำยในกำรขยำยกิจกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

ด้วยเจตนำรมณ์ของบริษัทฯ	 ในกำรขยำยโรงพยำบำลเข้ำสู่พื้นที่ในจังหวัดที่เป็นเมืองรอง	 เพื่อให้ประชำชนในท้องที่เหล่ำนั้น 

สำมำรถเข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลที่มีคุณภำพในระดับรำคำที่เหมำะสม	



12

โครงการ Taxi Hero (#3 Good Health and Well-Being)

	 โครงกำรดีๆ	ช่วยเหลือคนขับแท็กซี่ให้ได้รับกำรตรวจโควิด-19	ผ่ำนระบบ	Drive	Thru	โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ

7. การให้ความส�าคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
	 บรษิทัฯ	มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะพฒันำกำรรบัผดิชอบต่อสงัคมให้เกดิควำมยัง่ยนืมำกขึน้	จงึได้เร่ิมให้ควำมส�ำคญักบักำรจดัท�ำรำยงำน

ควำมยั่งยืน	(Sustainability	Report)	เพื่อประกำศจุดยืนของบริษัทฯ	และเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงควำมยั่งยืนอย่ำงสมดุล

ให้กับผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 หมายเหตุ:	 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	

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



บริษัท	พริ้นซิเพิล	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)
รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประจ�าปี 2563
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หลักในการคัดเลือกประเด็น
ของ PRINC

	 “	บรษิทัฯ	มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะพฒันำกำรรบัผดิชอบต่อสงัคมให้เกดิควำมยัง่ยนืมำกขึน้	จงึได้เริม่ให้ควำมส�ำคญักบักำรจดัท�ำรำยงำน

ควำมยัง่ยนื	(Sustainability	Report)	เพือ่ประกำศจดุยนืของบริษทัฯ	และ	เพือ่ให้เป็นจดุเร่ิมต้นของกำรสร้ำงควำมยัง่ยนือย่ำงสมดลุ

ให้กับผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ	 สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 ”	บริษัทฯ	 ได้ตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อน�ำไปสู่

องค์กรที่ยั่งยืน	โดยพิจำรณำข้อมูลทั้งจำกภำยในองค์กร	(เป้ำหมำยขององค์กร)	และภำยนอกองค์กร	(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)	ถึงเรื่อง

ที่หลำยฝ่ำยได้คำดหวัง	ให้ควำมส�ำคัญ	และควำมต้องกำรควำมยั่งยืนขององค์กรทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	จึงได้

ตั้งประเด็น	(Identification)	โดยยึดหลักควำมส�ำคัญ	(Materiality)	ที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อองค์กร	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

โดยให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรพัฒนำ	ฝึกอบรม	บุคลำกรให้ได้พัฒนำศักยภำพ	เรียนรู้	ปรับทัศนคติ	เพื่อให้เกิดงำนที่มีคุณภำพเป็น

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้	เติบโตควำมยั่งยืนอย่ำงสมดุล	ได้ผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

 โรงพยาบาลพิษณุเวช	ได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระดับสำกล	JCI	(Joint	Commission	International)	 เมื่อปี	2555	และได้

รับกำรรับรองมำตรฐำนอื่นๆ	เช่น	มำตรฐำนสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอำหำร	GMP	(Good	Manufacturing	Practice),	OHSAS	

18001:2007,	Laboratory	Accreditation	(LA)	และมำตรฐำน	ISO	15189	เป็นต้น

 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้าโพ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศโรงพยำบำลขั้นสูงสุด	HIMSS	Analytics	 

EMRAM	Stage	7	 นับเป็นโรงพยำบำลแรก	 และโรงพยำบำลเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมำตรฐำนนี้และเป็นโรงพยำบำลท่ี	2	 

ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	อีกทั้งเป็นโรงพยำบำลที่	16	ในทวีปเอเชีย	ที่ได้รับกำรรับรองดังกล่ำว

 โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมู	ิได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนเทคโนโลยสีำรสนเทศโรงพยำบำล	HIMSS	Analytics	EMRAM	Stage	

6	ซึ่งนอกจำกได้รับกำรรับรองมำตรฐำนดังกล่ำวแล้ว	เมื่อต้นเดือนพฤศจิกำยน	2563	ที่ผ่ำนมำ	ยังผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนควำม

ปลอดภัยระดับสำกล	 ส�ำหรับกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ	(GHA	Covid-19	for	Medical	Travel	Program)	 จำก	Global	

Healthcare	Accreditation	(GHA)	 องค์กรระดับโลกที่ให้กำรรับรองคุณภำพของสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรชำวต่ำงชำติที่มำรักษำ

พยำบำลในไทยหรือ	Medical	Tourism	 ในโปรแกรม	Covid-19	Certification	of	Conformance	 นับเป็นสถำนพยำบำลแห่งที่	3	 

ในประเทศไทยและแห่งที่	4	ในโลกที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนนี้

 โรงพยาบาลวริชัศลิป์	ได้รบักำรรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำลขัน้	3	จำกสถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล	(องค์กำรมหำชน)	

เมื่อเดือนธันวำคม	2563	

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ทางการแพทย์
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การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

	 “นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง”	และ	“กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง”	ในเบื้องต้น	ให้มีคณะท�ำงำนด�ำเนินกำรจัดเตรียม

แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง	 และในวันที่	26	 กุมภำพันธ์	2559	 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 

เพือ่ปฏบิติัหน้ำที่ในกำรวำงแผน	จดัอนัดบัควำมเสีย่งของบรษิทัฯ	จดัหำแนวทำงกำรป้องกนัควำมเสีย่ง	และบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง

ของบริษัทฯ	และรำยงำนให้คณะกรรมกำร	บริษัททรำบทุก	6	เดือน

	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงตั้งแต่กำรค้นหำ	 ระบุ	 วิเครำะห์	 ประเมินควำมเสี่ยง	 กำรจัดกำรและควบคุม 

ควำมเสี่ยง	ตลอดจนติดตำมและรำยงำนผล	โดยน�ำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน	ISO	31000	มำพัฒนำกรอบกำร

บริหำรควำมเสี่ยงโดยอ้ำงอิงแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	

Treadway	Commission	:	COSO





บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มห�ชน) 
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 29
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +662-714-2171-3 (สำานักงานใหญ่)
 แฟ็กซ์ : +662-714-2185 (สำานักงานใหญ่)

www.principalcapital.co.th




