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ส�ำหรับปี 2563 ซึง่ เป็นปีทที่ วั่ โลกรวมทัง้ ไทยเผชิญกับวิกฤต
ทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางบริษัท พริ้นซิเพิล
แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยังคงมุ่งมั่นสร้างความ
ยั่งยืนทางระบบสาธารณสุขไทย ควบคู่ด้วยการขยายเครือข่าย
โรงพยาบาลและเครือข่ายทางสาธารณสุขเพื่อให้สามารถเข้า
ถึงประชาชนในทุกระดับ
ในปีที่ผ่านมา (2563) บริษัทฯ ได้มีการเปิดโรงพยาบาล
2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร โรงพยาบาล
พริ้นซ์ อุบลราชธานี รวมทั้งมีโรงพยาบาลที่ด�ำเนินการสร้าง
เสร็จและพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2564 อีก

2

2 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ล�ำพูน และโรงพยาบาล
พริ้นซ์ ศรีสะเกษ ท�ำให้รวมโรงพยาบาลในเครือฯ รวมทั้งหมด
12 แห่ง ใน 10 จังหวัด นอกจากนี้ ยัง มีการด�ำเนินการ
ในด้านการแพทย์ระดับปฐมภูมิ โดยการด�ำเนินงานของบริษัท
ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จ�ำกัด ซึ่งได้ด�ำเนินการให้บริการน�ำร่อง 10
แห่งในปีนี้ เริ่มให้บริการประชาชนที่มีสิทธิ์บัตรทองในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครโดยตั้งเป้าในปี 2565 จะขยายรวมเป็น 100
แห่ง ซึง่ สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ และปณิธานการด�ำเนิน
ธุรกิจบนความยัง่ ยืนทางสาธารณสุข ขยายโอกาสการเข้าถึงระบบ
สาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ในระดับราคาทีเ่ หมาะสมได้ กระจายเข้า
ถึงชุมชนทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างทั่วถึง
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ส� ำ หรั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ก ารบริ ห ารจั ด การ
โรงพยาบาล รวมทั้ ง เทคโนโลยี ใ นการอ� ำ นวยความสะดวก
ผู้ใช้บริการ ลดการสัมผัส สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้ง
ยังช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ท�ำให้การบริหาร
งานในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลของบริ ษั ท นั้ น ยั ง คงมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการต้นทุนและทรัพยากรต่างๆ ได้
อย่างดี ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ
ในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพในทุกระดับ
การด�ำเนินงานของโรงพยาบาลในปีที่ผ่านมา  มีการเน้น
ระบบงานเชิ ง คุ ณ ภาพมากขึ้ น โดยทางบริ ษั ท พริ้ น ซิ เ พิ ล
เฮลท์แคร์ จ�ำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน 9001:2015 มี
โรงพยาบาลในเครือผ่านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ
ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภั ยระดั บสากลส� ำหรั บการจั ด การการท่ อ งเที่ ยว
เชิงสุขภาพ (GHA Covid-19 for Medical Travel Program)
จาก Global Healthcare Accreditation (GHA) องค์กรระดับ
โลกที่ให้การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลที่ให้บริการชาว
ต่างชาติที่มารักษาพยาบาลในไทย หรือ Medical Tourism ใน
โปรแกรม Covid-19 Certification of Conformance นับเป็น
สถานพยาบาลแห่งที่ 3 ในประเทศไทย และแห่งที่ 4 ในโลก
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้
กิจกรรมเพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรนั้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อลดความเสี่ยงการเดินทาง
และเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกผูใ้ ช้บริการ ทางบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
เปิดให้บริการค�ำปรึกษาทางการแพทย์ด้านสุขภาพผ่านระบบ
โทรเวชกรรม (Telemedicine) ในชื่อบริการ Dr.PRINC ให้กับ
ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนการพัฒนาบุคลากรภายใน บริษัทฯ ใช้ประโยชน์จาก
เครือโรงพยาบาลในการพัฒนาหลักสูตรกลาง เพื่อฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นไปแนวทางมาตรฐานเดียวกัน
ได้สร้างสัมพันธภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ในเครือ และพัฒนาเครือข่ายฯทั้งภายในและภายนอกเพื่อการ
รักษา  ส่งต่อผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ต้องการการแพทย์
เฉพาะทางขั้นสูง กระจายไปต่างพื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลทุกแห่งด้วย
ส�ำหรับปี 2563 จึงถือเป็นปีที่ต้องเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายมากทัง้ จากสภาพการหดตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม และ
วิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) ขณะเดียวกันท�ำให้เทคโนโลยีมีบทบาทส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินชีวิตและธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพของการให้บริการ
จึงไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะการบริการทางการแพทย์ภายในสถาน
พยาบาลเท่านั้น แต่น�ำไปสู่ Digital Health หรือการให้บริการ
สุขภาพทางดิจิตอลที่มีบทบาททางการแพทย์และการให้บริการ
ผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่
ก�ำลังก้าวสู่การเป็น HealthTech ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคง
เชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมี
สมดุลที่เหมาะสมระหว่างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งแบบคู่ขนาน ที่ท�ำให้
องค์กรและชุมชน สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการผู้จัดการ
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นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่
อยู่อาศัยในระดับแนวหน้าเพื่อเช่าในท�ำเลที่อยู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ และธุรกิจการบริหารอาคารส�ำนักงานแบบครบวงจรโดยทีมงาน
มืออาชีพ อย่างโปร่งใส ยุติธรรมทั้งในด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน การดูแลสุขภาพ การบริหารอาคาร บริการงานขาย
บริการงานจัดซื้อ บริการงานบัญชี อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารส�ำนักงานแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างต่อเนือ่ ง กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ คือ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า  พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติดังนี้
1. สร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีจริยธรรมองค์กรทีค่ ำ� นึงถึงผลประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. มีการบริหารจัดการ ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมการค้าอย่างเสรีไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
3. เคารพ ให้ความส�ำคัญและยึดมัน่ ในการป้องกันสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความ
เป็นธรรมในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน ส่งเสริมฝึกอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนา
ทักษะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท�ำประโยชน์
เพื่อสังคมภายในและภายนอกองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. สร้างคุณค่าและคุณภาพ มุ่งพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตรงความต้องการของผู้บริโภค
5. สร้างสรรค์ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ เพือ่ ให้ชมุ ชนรอบๆ องค์กรและสังคมไทยด้วยการใช้กระบวนการ
ทางธุรกิจในการลดผลกระทบที่มีต่อสังคม
6. ให้ความส�ำคัญในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยยึดหลักความปลอดภัย รวมถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
7. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างเสริมมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ISO 26000
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บทบาท
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯ มีการดูแลและค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มี
กับบริษัทฯ และก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อก�ำกับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนดังนี้
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง หรือหน่วยงานราชการ
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร และการตอบสนอง ความต้องการจากบริษัทฯ อย่างเพียงพอใน
แต่ละกลุ่ม
2. บริษัทฯ มีพันธสัญญาต่อลูกค้าในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการก�ำหนดราคาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยไม่กระท�ำการใดเป็นการเอาเปรียบลูกค้า ในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า 
้ บริษทั ฯ ต้องด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม
3. บริษัทฯ ค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานโดยไม่เอาเปรียบในการท�ำสัญญาจ้าง มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท�ำงาน มีการฝึกอบรม ให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
มีสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี มีการก�ำหนดมาตรฐาน ความปลอดภัย สร้างวินัยในการท�ำงาน ได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
บริษัทฯ ก�ำหนดแผนการแก้ไขปัญหาต่อผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวหากมีเหตุให้พนักงานต้องยุติการท�ำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม
4. บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการประชาสัมพันธ์สอื่ ถึงความตระหนักและความเอาใจใส่ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ

ความสัมพันธ์ระหว่างขององค์กร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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หลักในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญคือ การสร้าง
สมดุลของก�ำไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ นอกจากความมุง่ มัน่ ในการขยายกิจการให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว บริษทั ฯ
จึงได้ก�ำหนดให้มีสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและท�ำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น
โดยเน้นการสร้างรากฐานของความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นล�ำดับแรก เมื่อหน่วยย่อยขององค์กรเข้าใจแล้ว
จึงจะเกิดการสร้างสรรค์ ได้อย่างต่อเนื่องตามที่คาดหวังไว้ โดยบริษัทฯ ได้ยึดตามแนวทางปฏิบัติใน 7 หัวข้อหลัก ตามแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดขึ้น และ ISO 26000 มาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังต่อไปนี้

1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ และไม่ขัดต่อหลักกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ
ได้มีความเข้าใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบัติ บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
บนอินทราเน็ตของบริษัทฯ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลและปฎิบัติตาม
นอกจากนี้ ส�ำหรับงาน Shared Services ของเครือนั้น ในปีที่ผ่านมา ได้ขยายขอบเขตเพื่อครอบคลุมบริการที่มากขึ้น
อันได้แก่ งานดูแลเครื่องมือแพทย์ งานบริหารอาคารสถานที่และบริษัทรับจ้างช่วง และการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน
ในภาพเครือ (Cash Pooling) ซึ่งท�ำให้สามารถควบคุมมาตรฐานการด�ำเนินงานและสามารถเจรจาต่อรองจากส่วนกลาง

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไว้เป็นแนวทางใน
การด�ำเนินงาน อันจะช่วยลดปัญหาของความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการละเมิดกฎหมายได้ และนโยบายทางสารสนเทศที่
ครอบคลุมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเพื่อขจัดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  โดยมีการก�ำหนดบทลงโทษก�ำกับ
ไว้บนอินทราเน็ตของบริษัทฯ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทบทวน
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการและปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการมีนโยบายและแนว
ปฏิบัติตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption
หรือ CAC) สะท้อนความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านทจุรติ คอร์รปั ชัน่ มาใช้จริงในองค์การได้และประกาศตนร่วมต่อ
ต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ผ่านการรับรอง Anti-Corruption จากโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงาน มีการตอบแทนพนักงานในลักษณะที่นอกเหนือจากค่าจ้างและโบนัส และจัดฝึกอบรมสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้เสริมศักยภาพในด้านต่างๆ และพัฒนาความสัมพันธ์ ในองค์กร และพัฒนาศักยภาพยกระดับ
6

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

ความรู้และความสามารถของพนักงาน อีกทั้ง สร้างเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการท�ำงานเป็นทีมและหลักสูตรเฉพาะ
ของส่วนงานอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตร Transformative Leaders (หลักสูตรต่อเนื่อง) ที่เน้น Soft Skills ของระดับบริหาร
หลักสูตร Collaborative Team for Leaders เน้นฝึกทักษะ การเข้าใจผู้อื่น การชม ฟัง ถาม สะท้อน และการสื่อสารส�ำหรับระดับ
หัวหน้างาน หลักสูตร New Leader Essentials ส�ำหรับการปั้นบุคลากรที่มีศักยภาพเตรียมขึ้นเป็นหัวหน้างานรุ่นใหม่ รวมถึง
หลักสูตรขั้นสูงส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) และ PALS
(Pediatric Advanced Life Support) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมกับ “สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย” อีกด้วย

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ส�ำหรับธุรกิจเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าระดับบนส�ำหรับธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ บริษัทฯ จึงได้
ท� ำ สั ญ ญาการจั ด การกั บ กลุ ่ ม แมริ อ อท ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม โรงแรมระดั บ นานาชาติ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เพื่ อ บริ ห ารงานโรงแรมแมริ อ อท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้ติดตามผลการด�ำเนินงานทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภค
จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมซึ่งผู้บริโภคเป็นผู้ให้คะแนนมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ท�ำสัญญาการจัดการกับบริษัท แอสคอทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้น�ำตลาด
ด้านการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลางมาเป็นผู้บริหาร โครงการ
ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ

5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีการจัดซ้อมดับเพลิงให้แก่อาคารที่บริษัทฯ ได้เข้าไปบริหาร และยังได้ส่งพนักงานไปเข้าร่วมการอบรมการช่วยชีวิต
ขั้นสูงร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตนหากมีเพื่อน พนักงาน หรือลูกค้าจ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
เร่งด่วน

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
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โครงการแพทย์ผู้ให้ (#1 No Poverty / #3 Good Health and Well-Being / #9 Innovation and Infrastructure / #10 Reduced
Inequalities)
โครงการที่เกิดขึ้นมาจากแนวคิดในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การให้
ค�ำปรึกษาและรักษาแบบ Telemedicine หรือ ระบบแพทย์ทางไกลผ่านออนไลน์ เป็นการให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้นและคัดกรองอาการ
จากแพทย์ ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่สะดวกในการเดินทางและต้องการขอรับค�ำปรึกษาที่บ้าน
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทุกโรงพยาบาลในเครือจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะ
โดยกิจกรรมที่จัดนั้นจะมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่ทุกกิจกรรมจะมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ การร่วมสร้างสังคมและ
ชุมชนแห่งการให้อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างกิจกรรม เช่น การรักษานิ้วล็อคฟรี การตรวจหัวใจในเด็กฟรี ผ่าตัดดวงตาฟรี 10 ดวง
รับปรึกษาเรื่องมะเร็งฟรี รวมถึงการท�ำโครงการรักษาก้างปลาติดคอฟรี เป็นต้น
โครงการแพทย์ผู้ให้ (รับ “คุณแสงสุรีย์ รุ่งโรจน์” ผ่าตัดดวงตาฟรี ในโครงการแพทย์ผู้ให้)
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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)
ให้ความรู้ และจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน ชุมชน ฯลฯ เกี่ยวกับการแนะแนว
อาชีพ การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ฯลฯ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
โครงการ Self Search ร่วมกับโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
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ให้ความรู้ Covid-19 ตามสถานศึกษา

โครงการ Home Health Care (#1 No Poverty / #3 Good Health and Well-Being)
โครงการออกตรวจสุขภาพให้กับชุมชนและหมู่บ้านฟรี และมีบริการฉีดวัคซีนที่หมู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)
ออกหน่วยตรวจสุขภาพตามชุมชน
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประจ�ำปี 2563

อัตราการเติบโตของสถิติการจ้างงาน (#8 Good Job and Economic Growth)
บริษัทฯ ขับเคลื่อนการปรับองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวน�ำ ด้วยการปรับโครงสร้างโดยดึงคนรุ่นใหม่ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีการตลาด บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง
ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาลเข้ามาเพิ่ม โดยมีจ�ำนวนพนักงานรวมทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกระดับ
2,409 คน เพิ่มจากปีก่อนหน้าที่มีจ�ำนวน 1,941 คน เพื่อด�ำเนินการผลักดันเป้าหมายในการขยายกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ด้วยเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการขยายโรงพยาบาลเข้าสู่พื้นที่ในจังหวัดที่เป็นเมืองรอง เพื่อให้ประชาชนในท้องที่เหล่านั้น
สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม
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โครงการ Taxi Hero (#3 Good Health and Well-Being)
โครงการดีๆ ช่วยเหลือคนขับแท็กซี่ให้ได้รับการตรวจโควิด-19 ผ่านระบบ Drive Thru โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

7. การให้ความส�ำคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความยัง่ ยืนมากขึน้ จึงได้เริม่ ให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำรายงาน
ความยั่งยืน (Sustainability Report) เพื่อประกาศจุดยืนของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความยั่งยืนอย่างสมดุล
ให้กับผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประจ�ำปี 2563

หลักในการคัดเลือกประเด็น
ของ PRINC
“ บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความยัง่ ยืนมากขึน้ จึงได้เริม่ ให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำรายงาน
ความยัง่ ยืน (Sustainability Report) เพือ่ ประกาศจุดยืนของบริษทั ฯ และ เพือ่ ให้เป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างความยัง่ ยืนอย่างสมดุล
ให้กับผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ” บริษัทฯ ได้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อน�ำไปสู่
องค์กรที่ยั่งยืน โดยพิจารณาข้อมูลทั้งจากภายในองค์กร (เป้าหมายขององค์กร) และภายนอกองค์กร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ถึงเรื่อง
ที่หลายฝ่ายได้คาดหวัง ให้ความส�ำคัญ และความต้องการความยั่งยืนขององค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้
ตั้งประเด็น (Identification) โดยยึดหลักความส�ำคัญ (Materiality) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนา ฝึกอบรม บุคลากรให้ได้พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้ ปรับทัศนคติ เพื่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เติบโตความยั่งยืนอย่างสมดุล ได้ผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ทางการแพทย์
โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) เมื่อปี 2555 และได้
รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ เช่น มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice), OHSAS
18001:2007, Laboratory Accreditation (LA) และมาตรฐาน ISO 15189 เป็นต้น
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน�้ำโพ ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขั้นสูงสุด HIMSS Analytics
EMRAM Stage 7 นับเป็นโรงพยาบาลแรก และโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้และเป็นโรงพยาบาลที่ 2
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นโรงพยาบาลที่ 16 ในทวีปเอเชีย ที่ได้รับการรับรองดังกล่าว
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ได้รบั การรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HIMSS Analytics EMRAM Stage
6 ซึ่งนอกจากได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวแล้ว เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ยังผ่านการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยระดับสากล ส�ำหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (GHA Covid-19 for Medical Travel Program) จาก Global
Healthcare Accreditation (GHA) องค์กรระดับโลกที่ให้การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลที่ให้บริการชาวต่างชาติที่มารักษา
พยาบาลในไทยหรือ Medical Tourism ในโปรแกรม Covid-19 Certification of Conformance นับเป็นสถานพยาบาลแห่งที่ 3
ในประเทศไทยและแห่งที่ 4 ในโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้
โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ ได้รบั การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขัน้ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เมื่อเดือนธันวาคม 2563
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การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
“นโยบายบริหารความเสี่ยง” และ “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ในเบื้องต้น ให้มีคณะท�ำงานด�ำเนินการจัดเตรียม
แนวทางบริหารความเสี่ยง และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่ในการวางแผน จัดอันดับความเสีย่ งของบริษทั ฯ จัดหาแนวทางการป้องกันความเสีย่ ง และบริหารจัดการความเสีย่ ง
ของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการ บริษัททราบทุก 6 เดือน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การค้นหา  ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง การจัดการและควบคุม
ความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและรายงานผล โดยน�ำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 มาพัฒนากรอบการ
บริหารความเสี่ยงโดยอ้างอิงแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission : COSO
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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

