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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทในนาม “บริ ษัท เมโทรสตาร์
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด” ในปี พ.ศ. 2543 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ต่อมาในปี 2548
บริ ษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 ได้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและ
เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ตังแต่
้ ปลายปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและการบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่
อาศัยในระดับแนวหน้ าเพื่อเช่า โดยการพัฒนาโครงการที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ า
โดยมุง่ พัฒนาโครงการในทําเลที่อยูย่ า่ นศูนย์กลางธุรกิจ และธุรกิจการบริ หารอาคารสํานักงานแบบครบวงจร
โดย
ทีมงานมืออาชีพ อย่างโปร่ งใส ยุติธรรม ทังในด้
้ านการบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน การดูแลสุขภาพ การบริ หาร
อาคาร บริ การงานขาย บริ การงานจัดซื ้อ บริ การงานบัญชี บริ การงานและเป็ นผู้ให้ บริ การบริ หารจัดการอาคารสํานักงาน
แบบครบวงจร นอกจากนี ้ยังได้ ขยายงานไปยังธุรกิจให้ บริ การระบบสารสนเทศ และ ธุรกิจบริ การให้ คําปรึ กษาทางการ
ลงทุน และธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอีกด้ วย
ปั จจุบนั การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสามารถจําแนกได้ 4 ประเภท ดังนี ้
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า ได้ แก่ โรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ อาคารสํานักงานให้ เช่า
2. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ได้ แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช
(จังหวัดพิษณุโลก) โรงพยาบาลสหเวช (จังหวัดพิจิตร) โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ และ โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ
2 (จังหวัดนครสวรรค์) และ โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ฮอสพิทอล (จังหวัดสมุทรปราการ)
3. ธุ รกิจให้ บริ การระบบสารสนเทศ ได้ แก่ การวางระบบโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
จัดการข้ อมูลสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล บริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กร และการบํารุ งรักษาระบบ
สารสนเทศ
4. ธุรกิจบริการให้ คาํ ปรึกษาการลงทุน โดยให้ บริการเป็ นที่ปรึกษาธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์
พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จะเป็ นองค์ กรที่มุ่งเน้ นการขยายกิ จการในธุรกิ จด้ านสุขภาพ และจะเป็ นผู้เชี่ ยวชาญ
ด้ านการบริ หารธุรกิจโรงพยาบาลที่ได้ รับการยอมรับในการนําเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้ บริ การและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ รวมถึงจะใช้ ประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ที่บริ ษัทฯ ถือครองอยูอ่ ย่างเต็มที่ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมด
้
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1.2 พันธกิจ












จะให้ บริ การบริ หารธุรกิจโรงพยาบาลและบริ การส่วนงานสนับสนุนอย่างมืออาชีพ ต่อทังโรงพยาบาลในเครื
้
อ
และโรงพยาบาลพันธมิตรที่ได้ รับโอกาสเข้ าไปบริ หารงานให้
จะมุง่ มัน่ ในการบริ หารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยนําเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามทีต่ งไว้
ั ้ ทงผลประกอบการด้
ั้
านการเงิน คุณภาพการให้ บริ การ และ ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
จะทุม่ เทในการพัฒนาบุคลากรในเครื ออย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริ มศักยภาพทางด้ านเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ
ให้ รองรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็ วขององค์กร
จะเสริ มความแข็งแกร่ งของเครื อโรงพยาบาลด้ วยการสร้ างพันธมิตร และ/หรื อ การเข้ าซื ้อกิจการเพื่อร่ วมกัน
พัฒนาศักยภาพและผลประกอบการให้ ดียิ่งขึ ้น
จะแสวงหาโครงการที่เกี่ยวข้ องกับด้ านสุขภาพใหม่ๆเพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยเป็ นได้ ทงการใช้
ั้
อสังหาริมทรัพย์เดิม
ที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์ และลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์แห่งใหม่ที่สอดคล้ องกับความเป็ นไปได้ ของโครงการ
จะเป็ นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน เพื่อให้ เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่างยัง่ ยืน

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญมีดงั นี ้
ปี พ.ศ.
เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้
2561
− บริ ษัทฯ ผ่านการรับรอง Anti Corruption จาก โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ใน
การต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption :
CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
− บริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2561
− บริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนชื่อ “โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ” เป็ น “โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ฮอสพิทอล (PRINC
HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซือ้ และรั บโอนกิ จการสถานพยาบาลของ
บริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชั่น จํากัด (“THM”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ” ซึ่งตังอยู
้ ่ในจังหวัดสมุทรปราการ และ
คลินิกเวชกรรมปิ ยะมินทร์ อีก 3 แห่งในกรุ งเทพมหานคร โดยบริ ษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งกิจการ
สถานพยาบาลของ THM รวมถึงทรัพย์สิน หนี ้สิน ใบอนุญาตต่างๆ ที่จําเป็ นต่อการประกอบ
กิจการของสถานพยาบาล พนักงานทังหมดที
้
่ประสงค์จะทํางานกับบริ ษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ
หน้ าที่และภาระผูกพันตามสัญญาที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญาโอนกิจการระหว่างบริ ษัทฯ กับ THM โดยบริ ษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการ
ข้ างต้ นให้ แก่ THM เป็ นเงิน 900 ล้ านบาท เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กําหนดในสัญญาโอน
กิจการสําเร็ จ การได้ มาซึ่งกิจการของ THM ในครัง้ นี ้จะช่วยขยายเครื อข่ายการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลของกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ ครอบคลุมมากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล จากเดิมที่โรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งจะก่อให้ เกิดเป็ น
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เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้
Hub และ Spoke System ของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลซึ่ ง จะช่ ว ยเสริ ม สร้ างการเติ บ โตและเพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขัน การรับโอนกิจการจาก THM ดําเนินการแล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2561
− บริ ษัท กรุ งเทพบริ หาร จํ ากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (“บริ ษัทย่อย” หรื อ “ผู้จะขาย”)
ทําการขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3582 และ 3962 รวม 2 แปลงเนื ้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 34.3 ตารางวา
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างประเภทอาคารสูง 34 ชัน้ และที่จอดรถ ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ดิน 2 แปลงดังกล่าว
พร้ อมใบอนุญาตก่อสร้ างเลขที่ 42/2559 ให้ กบั Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd. (“ผู้
จะซื ้อ”) ในมูลค่า 2,400 ล้ านบาท และภาษี ตลอดจนค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการโอนที่ดินและ
สิง่ ปลูกสร้ างอีกจํานวน 100 ล้ านบาท รวมราคาตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
และใบอนุญาตลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ น 2,500 ล้ านบาท โดยผู้จะซื ้อตก
ลงให้ บริ ษัท คาร์ ลตัน โฮเทล แบงคอก จํากัด (“ผู้รับโอน”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของผู้จะซื ้อรับโอน
ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างรวมถึงใบอนุญาตก่อสร้ างข้ างต้ น
− บริ ษัทฯ เข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ บริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด (“ALN”) โดยการซื ้อหุ้นใน
ALN จํานวนทังสิ
้ ้น 268,374,998 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจํ า หน่ า ยแล้ ว ทัง้ หมดของ ALN จากผู้ถื อ เดิ ม อัน ได้ แ ก่ นางสาวสาธิ ต า วิ ท ยากร
(“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พ้ อยท์ แมเนจเม้ นท์ ลิมิเต็ด (“แวนเทจ พ้ อยท์ ”) และนายศิริชยั
โตวิริยะเวช (“คุณศิริชยั ”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกียวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 7.4523
บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ บริ ษัทย่อยที่
ALN ถือหุ้นทางตรงหรื อทางอ้ อมจํานวน 6 บริ ษัท อันประกอบด้ วย (1) บริ ษัท พิษณุเวช จํากัด
(2) บริ ษัทโรงพยาบาลปากนํ ้าโพ จํากัด (3) บริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด (4) บริ ษัท โรงพยาบาล
พิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด (5) บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด และ (6) บริ ษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ
ทอล จํากัด (รวมเรี ยกบริ ษัทตาม (1) – (6) ว่า “บริ ษัทย่อย” และกิจการของบริ ษัทย่อย ทังหมด
้
ด้ วย โดยบริ ษัทฯ จะชําระค่าหุ้นข้ างต้ นให้ แก่คณ
ุ สาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และ คุณศิริชยั ด้ วยเงิน
สด โดยจะชําระจํานวนกึ่งหนึ่งในวันที่ซื ้อขายหุ้น และจะชําระในส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทําสัญญาซื ้อขายหุ้น ทังนี
้ ้หากบริ ษัทฯ ชําระราคาซื ้อขาย
หุ้น ในส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ แก่คณ
ุ สาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ หรื อ คุณศิริชยั ภายหลังวันที่สิ ้นสุด
ระยะเวลาครบ 6 เดื อ นนับ แต่วัน ที่ ทํา สัญ ญาซือ้ ขายหุ้น บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งชํ าระดอกเบีย้ เป็ น
รายเดือนให้ แก่คณ
ุ สาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และ/หรื อ คุณศิริชยั สําหรับราคาซื ้อขายในส่วนที่ผ้ ซู ื ้อ
ยังไม่ได้ ชําระในอัตราเท่ากับดอกเบี ้ยเงินกู้ของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ประเภท MLR
ลบ 2 เปอร์ เ ซ็น ต์ (MLR-2%) ณ วัน ที่ ถัดจากวัน สิน้ สุดระยะเวลาครบ 6 เดื อ นนับแต่วันที่ทํา
สัญญาซือ้ ขายหุ้น (“วันเริ่ มต้ นดอกเบีย้ ”) โดยเริ่ มคํานวณตัง้ แต่วนั เริ่ มต้ นดอกเบีย้ จนถึงวันที่
บริ ษัทฯ ชําระราคาซื ้อขายครบถ้ วน (โดยไม่มีการคิดดอกเบี ้ยทบต้ น)
− บริ ษัทฯ ทําการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลและการบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
ส่วนที่ 1 หน้ า 3

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ปี พ.ศ.
2559

เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้
− บริ ษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
จํานวน 442,172,887 หุ้น เป็ นจํานวนเงิน 442,172,887 บาท ทําให้ ทนุ ที่ชําระแล้ วเป็ นจํานวน
1,400,149,087 บาท
− บริ ษั ท ฯ ได้ เข้ าทํ า รายการซื อ้ หุ้ นสามัญ และหุ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ ร วมร้ อยละ 99.99 ของบริ ษั ท วี
บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และลงทุนในบริ ษัทย่อยซึ่ง
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 4 บริ ษัทได้ แก่ (1) บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด
(2) บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด (3) บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จํากัด และ (4) บริ ษัท วี 33 จํากัด จาก
นางสาวสาธิตา วิทยากร และบริ ษัท พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี ซึ่งการลงทุนดังกล่าว
จะทําให้ กิจการได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารเพิ่มขึ ้น 9 แห่ง โดยแบ่งเป็ นโครงการที่ตงอยู
ั้ ่
ในทําเลใจกลางกรุ งเทพมหานครรวม 4 โครงการ และที่ดินในต่างจังหวัด 5 แห่ง มูลค่ากิจการ
รวม 5,791.13 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ได้ ทําการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,839,938,433
หุ้น ให้ แก่ นางสาวสาธิ ตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิง้ ส์ แอลทีดี และออกตั๋ว
สัญญาใช้ เงินมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 510,509,850 บาท ให้ แก่คณ
ุ สาธิตา เพื่อเป็ นค่าตอบแทนสําหรับ
จดทะเบียนเพิ่มขึ ้น
การเข้ าซื ้อกิจการของบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิ ้ง จํากัด ทําให้ ทนุ
เป็ น 3,240,683,433 บาท

2558

− บริ ษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
− จัดตังบริ
้ ษัทย่อยคือ บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จํากัด โดยมีทนุ จดทะเบียน จํานวน 300
ล้ านบาท และเรี ยกชําระแล้ วจํานวน 75 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดย
ทํางานร่ วมกับภาครั ฐในการดําเนินโครงการ Public Private Partnership (PPP) โดยบริ ษัทฯ
มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99.99
− บริ ษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
จํ า นวน 10,251,700 หุ้น เป็ น จํ า นวนเงิ น 10,251,700 บาท ทํ า ให้ ทุน ที่ ชํ า ระแล้ ว เป็ น จํ า นวน
957,976,200 บาท

2557

− บริ ษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
จํ า นวน 13,924,500 หุ้น เป็ น จํ า นวนเงิ น 13,924,500 บาท ทํ า ให้ ทุน ที่ ชํ า ระแล้ ว เป็ น จํ า นวน
947,724,500 บาท
− บริ ษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ เข้ าร่ วมแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
(Collective Action Coalition Against Corruption)
− เริ่ มโครงการระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อขอการรับรองในปี 2558

2546-2556

− บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการสําคัญหลายแห่งได้ แก่ สีลม แกรนด์เทอเรส, เซ็นต์หลุยส์
แกรนด์ เทอเรส, และโครงการสาทร เทอเรส ซึ่งภายหลังได้ เปลี่ยนชื่ อเป็ น โรงแรมแมริ ออท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ
− บริ ษัทฯ ทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาท มาเป็ น 610,000,000 บาท
ส่วนที่ 1 หน้ า 4

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.
−
−

−
−

−

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้
มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่เป็ นดร. สาธิ ต วิทยากร และ ได้ ทําการเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ เป็ น
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) และเปลีย่ นชื่อย่อหลักทรัพย์เป็ น “PRINC"
จัด ตัง้ บริ ษั ท ย่อ ยคื อ บริ ษั ท พริ น้ ซิ เ พิ ล อิ น เวสท์ เ มนท์ จํ า กัด โดยบริ ษั ท ถื อ หุ้น ร้ อยละ99.99
ของทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท เพื่อทําหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาด้ านธุรกิจกับบริ ษัทสนับสนุน และ
ขยายการลงทุนของบริ ษัทฯ
ขยายการให้ บริ การบริ หารทรัพย์สนิ แบบครบวงจรให้ อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมัย
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 1,400,700,000 บาท โดยเป็ นทุนที่ชําระแล้ ว 933,800,000 บาทและหุ้น
สามัญ อีก 466,900,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1 บาท ออกไว้ เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (PRINC-W1)
เข้ าซื ้อกิจการของบริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด ประกอบธุรกิจการให้ บริ การเกี่ยวกับการ
ติดตังระบบสารสนเทศสํ
้
าหรับโรงพยาบาลและบริ ษัทต่างๆ โดยเป็ นการเข้ าถือหุ้นร้ อยละ 99.99
โดยการซื ้อกิจการในครัง้ นี ้เป็ นการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ ทางธุรกิจรวมถึงลดการพึ่งพาธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ในการสร้ างรายได้ เพียงอย่างเดียว

1.4 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํ ากัด (มหาชน) สามารถแบ่งธุรกิ จของบริ ษัทฯ ออกเป็ น 4 ประเภท คือ ธุรกิ จ
พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชนและการบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิ จให้ บริ การระบบ
สารสนเทศ และธุรกิจที่ปรึ กษาด้ านการลงทุน โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 22 มีนาคม
2561 เป็ นดังนี ้

ส่วนที่ 1 หน้ า 5

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะธุ รกิจ

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

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด (CS)

ให้ บริ การติดตังระบบ
้
สารสนเทศ

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด
(BCD)

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ร่วมกับภาครัฐในการ
ดําเนินโครงการ Public Private Partner
ship (PPP)

99.99

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํากัด (VB)

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
ลงทุนในบริ ษัทอื่น

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ปั จจุบนั มี
ที่ดินเปล่าที่จงั หวัดสระบุรีและจังหวัด
อ่างทอง อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไป
ได้ ของโครงการ

99.99

บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด1/ (VI)

ให้ เช่าอาคารและสํานักงาน

ให้ เช่าอาคารสํานักงานบางกอกบิสซิเนส
เซ็นเตอร์ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ น ถนนเอกมัย

99.99

ส่วนที่ 1 หน้ า 6

พั ฒ น า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ เ พื่ อ เ ช่ า คื อ
โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์
สาทร วิ ส ต้ า -กรุ ง เทพฯ และบริ ห ารจัด การ
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ประกอบ
ธุ ร กิ จ โ ร ง พ ย า บ า ล เ อ ก ช น ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ฮอสพิทอล และคลินิกเวช
กรรมพริ น้ ซ์ ฮอสพิทอล1/
ให้ บริ การวางระบบโปรแกรมสําเร็ จรูปและ
ดูแลรักษาระบบงาน

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
-

99.99
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ประเภทธุรกิจ

ลักษณะธุ รกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
99.99

บริษัท วี 33 จํากัด2/ (V33)

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

พัฒนาอสังหาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อขาย ปั จจุบัน มี
ที่ ดิ น เปล่า ที่ จังหวัด เชี ย งใหม่ที่ อยู่ร ะหว่ า ง
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จํากัด2/ (VR)

โรงแรมและเซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์

บริ การที่พกั อาศัยให้ เช่า เซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์ โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย
แบงค็อก

99.99

บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด2/ (BG)

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

ปั จจุ บั น มี ที่ ดิ น เปล่ า ที่ จั ง หวั ด ระยองและ
จังหวัดอุดรธานี อยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของโครงการ อีกทังยั
้ งมีที่ดินพร้ อม
สิ่งปลูกสร้ างในซอยสุขุมวิท 29 ซึ่งมีแผนจะ
พัฒนาเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคต

99.99

บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด (PI)

ที่ปรึกษา

ให้ คําปรึกษาด้ านการลงทุน

99.99

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด3/ (PHC)

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

99.99

บริษัท พิษณุเวช จํากัด4/ (PSV)

โรงพยาบาลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลพิษณุเวช
จังหวัดพิษณุโลก

59.99

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด4 (SHV)

โรงพยาบาลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลสหเวช
จังหวัดพิจิตร

59.99

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด4/
(PUH)

โรงพยาบาลเอกชน

ยังไม่ได้ ประกอบธุรกิจ

59.99

บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด4/ (PPC)

โรงพยาบาลเอกชน

ยังไม่ได้ ประกอบธุรกิจ

59.99

บริษัท โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ จํากัด4/ (PNP)

โรงพยาบาลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลปากนํ ้าโพ และ
โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ 2

90.91

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จํากัด4/ (PNPH)

โรงพยาบาลเอกชน

ยังไม่ได้ ประกอบธุรกิจ

99.99

หมายเหตุ : 1/ เดิมชื่อโรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ และคลินิกเวชกรรมปิ ยะมินทร์
2/ บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมผ่านบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํากัด
3/ เดิมชื่อ บริษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด
4/ บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมผ่านบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด
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1.5 รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ
ธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
• บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลพระราชทานผลงานสถาปั ตยกรรมดีเด่นจากโครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ประเภท
อาคารพักอาศัยรวม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคให้ เป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ดี ประจํา ปี พ.ศ. 2550 – 2551
• โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ ได้ รับรางวัลที่พกั อาศัยที่ดีที่สดุ ประจําปี
พ.ศ. 2557 ในฐานะโรงแรมในกรุ งเทพฯ ที่ได้ รับการจัดอันดับสูงสุด โดยที่รางวัลดังกล่าวนี ้ ได้ จดั อันดับโรงแรม
ชันนํ
้ าเกือบ 400 แห่ง จากสถานที่ยอดนิยมต่างๆ โดยผลการจัดอันดับขึ ้นอยูก่ บั ข้ อความแสดงความคิดเห็นของ
ลูกค้ าออร์ บิทซ์ และ ได้ รับรางวัล Trip Advisors 2014 Certificate of Excellence Award Winner และ World
Travel Award 2014
• โรงแรมแมริ อ อท เอ็ ค เซ็ ค คิว ที ฟ อพาร์ ท เม้ นท์ สาทร วิ ส ต้ า – กรุ ง เทพฯ ได้ รั บ รางวัล จากหลายหน่วยงาน
ดังต่อไปนี ้
1. รางวัลชนะเลิศในฐานะเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์หรู ระดับทวีปประจําปี 2558 (World Luxury Hotel Awards
2015 as Continent’s Luxury Serviced Apartments)
2. 2015 Award Winner จาก Booking.com (ได้ คะแนน 9.1 จากคะแนนเต็ม 10)
3. ประกาศนียบัตรยอดเยี่ยมประจําปี 2558 โดย TripAdvisor.com (Certificate of Excellence)
4. รางวัลโครงการกรุงเทพสะอาดและราบรื่ นจากกรุงเทพมหานคร (Clean and Green Award by Bangkok
Metropolitan Administration)
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
• โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้ รับการรับรอง JCI ในเดือนธันวาคม 2555 และได้ รับการ reaccreditation ในเดือน
ธันวาคม 2558
• โรงพยาบาลพิษณุเวชได้ รับรางวัลจากหลายหน่วยงาน ดังต่อไปนี ้
1. รางวัลสถานประกอบกิจการต้ นแบบด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางานระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการ กระทรวงแรงงาน ปี ที่ 2
2. รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นจากกรมส่งเสริ มธุรกิจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ (ปปช.)
3. ห้ องอาหารได้ รับการรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) และรางวัลดีเลิศจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
4. รางวัลมาตรฐานระบบ IT ขันที
้ ่ 2 จาก 3 ขัน้ จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) 2559
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่าทังในรู
้ ปแบบของโรงแรม/เซอร์ วิส อพาร์ ท
เม้ นท์ อีกทังยั
้ งมีธุรกิจการบริ หารทรัพย์ สินแบบครบวงจร ทังในด้
้ านการบริ หารอาคาร งานขาย งานธุรการ งาน
การเงินและการบัญชี งานจัดซื ้อ และงานดูแลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการได้ เข้ าลงทุนบริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจให้ บริ การ
และให้ คําปรึ กษาในการติดตังและวางระบบงานโปรแกรมสํ
้
าเร็ จรู ป และบํารุ งรักษา ดูแลระบบสารสนเทศ จากการเข้ า
ลงทุนในกลุม่ วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้งในปี 2559 ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ สินทรัพย์ซงึ่ เป็ นที่ดินเปล่าในต่างจังหวัด และโครงการ
ที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ในกรุ งเทพฯ ซึ่งจะทําให้ บริ ษัทฯมีรายได้ จากอาคารสํานักงานให้ เช่าและในอนาคตจะมี
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายอีกด้ วย
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน รวมถึง
การดูแลสุขภาพ โดยการเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด (เดิมชื่อบริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด)
เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจการให้ บริ การทางการแพทย์ซงึ่ มีแนวโน้ มในการเติบโตดี ความเสีย่ ง
ตํ่า และไม่ค่อยได้ รับผลกระทบจากภาวะแวดล้ อมทางเศรษฐกิจมากนัก ส่งผลให้ ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการ
ให้ บริ การจากธุรกิจโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นอีกทางหนึง่
โครงสร้ างรายได้
ประเภทรายได้

ดําเนินการโดย

2560
ล้ านบาท

ธุรกิจพัฒนาและให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจอื่นๆ
รายได้ รวม

PRINC, VB, VI, VR
PSV, SHV, PNP
CS

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

476.4

21.3

286.9

13.8

257.1

59.4

1,690.4
71.0
2,237.8

75.5
3.2
100.0

1,716.8
68.0
2,071.7

82.9
3.3
100.0

175.9
433.3

40.6
100.0

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ดังนี ้

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จดั แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ นกลุม่ ตามประเภทธุรกิจแต่ละประเภท ซึ่งสามารถสรุ ปได้

ก) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า
• ธุรกิจโรงแรม/เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
1. โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
ระดับ 5 ดาว จํานวน 187 ห้ อง ภายใต้ การบริ หารงานของผู้บริ หารในกลุ่มแมริ ออท เพื่อให้ บริ การที่พกั อาศัยแก่ลกู ค้ า
ชาวต่างประเทศที่เข้ ามาทํางานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องการเช่าที่พกั อาศัยในระยะสันและระยะยาว
้
โดยมี
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สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ตังอยู
้ ่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มีศกั ยภาพ ถนนสีลม สาทร และยังมีนโยบายการ
ให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ
ประเภท
โรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5 ดาวจํานวน 1 อาคาร
ที่ตัง้ โครงการ
ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
ห้ องพัก
ประเภท
จํานวน (ห้ อง)
1 Bedroom Suite
55
1 Bedroom Executive Suite
50
2 Bedroom Suite
58
3 Bedroom Suite
11
3 Bedroom Executive Suite
10
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ)
Pool Bar
ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา
ชื่อห้ อง
Board Room
บริการอื่นๆ
สปา
เริ่มเปิ ดดําเนินการ
เดือนมีนาคม 2552
2. ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทย่อย คือ
บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด ภายใต้ การบริ หารงานของผู้บริ หารในกลุ่มแอสคอท ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ ในการ
บริ หารงานโรงแรมในระดับสากล โครงการนี ้ให้ บริ การที่พกั อาศัยแก่ลกู ค้ าชาวต่างประเทศที่เข้ ามาทํางานในประเทศไทย
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้ องการเช่าที่พกั อาศัยในระยะยาว โดยคํานึงถึงการ
ให้ บริ การและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆภายในห้ องพักอาศัย โครงการตังอยู
้ ่ในทําเลย่านธุรกิจบริ เวณสุขมุ วิท และ
เอกมัย
โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ประเภท
โรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ให้ เช่า จํานวน 262 ห้ อง ระดับ 5 ดาว ภายใต้ การบริ หารใน
กลุม่ แอสคอท รวมทังหมด
้
3 อาคาร ประกอบด้ วยอาคารโรงแรม 15 ชัน้ อาคารอพาร์ ทเม้ นท์
14 ชัน้ และอาคาร อพาร์ ทเม้ นท์ 19 ชัน้ พร้ อมด้ วยห้ องจัดเลี ้ยง
ที่ตัง้ โครงการ
ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ห้ องพัก

ประเภท
1. Studio Executive
2. Studio Executive Twin
3. 1-Bedroom Classic
4. 1-Bedroom Executive
ส่วนที่ 1 หน้ า 10

จํานวน (ห้ อง)
26
13
13
13

Tower AIM (A)
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โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
5. 1-Bedroom Premier
6. 2-Bedroom Executive
7. 2-Bedroom Premier
8. 1-Bedroom Deluxe
9. 2-Bedroom Deluxe
10. 3-Bedroom Executive
11. 3-Bedroom Deluxe
12. 3-Bedroom Premier
13. Studio Standard
14. Studio Deluxe
ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา
มูลค่ าการลงทุน
เริ่มเปิ ดดําเนินการ

39
13
13
12
13
26
20
10
9
42

Tower Balance (B)

Tower Cheer (C)

มีห้องประชุมและห้ องฝึ กอบรม/สัมมนา 5 ห้ อง
2,450 ล้ านบาท
ไตรมาส 4 ปี 2559

• ธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่ า
บริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด เป็ นผู้ให้ บริ การพื ้นที่สาํ นักงานให้ เช่าในอาคารบางกอก
บิสซิเนสเซ็นเตอร์ แก่ลกู ค้ าบริ ษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทังบริ
้ ษัทสัญชาติไทยและต่างประเทศ โดยทําเลที่ตงของ
ั้
โครงการดังกล่าวอยู่ในย่านเอกมัยซึ่งเป็ นย่า นธุ รกิ จ มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้ านสาธารณูป โภคและการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมอย่างครบครัน
อาคารสํานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
ที่ตัง้ โครงการ
ถนนเอกมัย (ซอยสุขมุ วิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
พืน้ ที่โครงการ
1-3-9 ไร่ (709 ตารางวา)
พืน้ ที่อาคาร
37,770.61 ตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
อาคารสํานักงาน 30 ชันพร้
้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้
จุดเด่ นของโครงการ
อาคารสํานักงานเกรดเอ ย่า นเอกมัย มีการตกแต่งที่ทันสมัย สิ่งอํานวยความ
สะดวก ส่วนกลาง ศูนย์อาหารและห้ องประชุมที่ได้ มาตรฐานจํานวน 7 ห้ อง ห้ อง
อบรมสัมมนาขนาด 50 ที่นงั่ 1 ห้ อง มีพลาซ่าและร้ านค้ าต่างๆ
จํานวนหน่ วยพืน้ ที่เช่ า
88 ยูนิต
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการพื ้นที่อาคารสํานักงานใน
ย่านสุขมุ วิท และเอกมัย ระหว่าง 100 – 900 ตารางเมตร
มูลค่ าทางบัญชี
510.70 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ส่วนที่ 1 หน้ า 11
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• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ ีรอการพัฒนา
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจไปสูก่ ารพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่รอการพัฒนา โดยการเข้ าลงทุนในกลุม่
วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์เป็ นที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ในกรุ งเทพฯ ที่รอการพัฒนา และ ที่ดิน
รอการพัฒนา ซึง่ มีทําเลที่ตงในต่
ั ้ างจังหวัดรวม 5 แปลงดังต่อไปนี ้
โครงการในกรุ งเทพฯ
ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ซอยสุขุมวิท 29
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จํากัด
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ดินจํานวน 9 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 1-2-51 ไร่ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคารโรงแรมสูง
2 ชัน้ อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จํานวน 4 คูหา
ที่ตงั ้
ซอยสุขมุ วิท 29 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
มูลค่าทางบัญชี
1,040.18 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ราคาประเมิน
1,106.70 ล้ านบาท ประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด
แผนพัฒนาโครงการ
บริ ษัทฯ จะพัฒนาโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม
เริ่ มพัฒนาโครงการ
ปี 2562
รับรู้รายได้
ปี 2564-2565
มูลค่าโครงการ
4,000 ล้ านบาท
มูลค่าการลงทุน
2,200 ล้ านบาท
ความคืบหน้ าของโครงการ
อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
โครงการในต่ างจังหวัด
1) ที่ดนิ จังหวัดสระบุรี
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่าทางบัญชี
ราคาประเมิน
แผนพัฒนาโครงการ
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ความคืบหน้ าของโครงการ
ความเป็ นไปได้ และความเสีย่ ง

บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํากัด
ที่ดินเปล่าจํานวน 2 แปลง เนื ้อที่ดิน 10-0-0 ไร่
ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
30.0 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
30.0 ล้ านบาทประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จํ ากัด โดยวิธีเปรี ยบเที ย บ
ราคาตลาด
บริ ษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็ นโครงการบ้ านแฝด
280 ล้ านบาท
ปี 2561- 2563
อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ก่ อ นการพัฒนาโครงการในเชิ งพาณิ ชย์ บริ ษั ท ฯ จะศึก ษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการโดยละเอียด สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนที่ 1 หน้ า 12
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1) ที่ดนิ จังหวัดสระบุรี
หากปั จจัยดังกล่าวไม่เอือ้ อํานวยให้ พฒ
ั นาโครงการ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ขายคืนที่ดิน
ให้ แก่ผ้ ขู ายได้ ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่ได้ มา
2) ที่ดนิ จังหวัดอ่ างทอง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่าทางบัญชี
ราคาประเมิน
แผนพัฒนาโครงการ
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ความคืบหน้ าของโครงการ
ความเป็ นไปได้ และความเสีย่ ง

3) ที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่าทางบัญชี
ราคาประเมิน
แผนพัฒนาโครงการ
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ความคืบหน้ าของโครงการ
ความเป็ นไปได้ และความเสีย่ ง

บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํากัด
ที่ดินเปล่าจํานวน 4 แปลง เนื ้อที่ดิน 49-3-93 ไร่
ตําบลตลาดกรวด อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
73.71 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
81.59 ล้ านบาท ประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จํ ากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด
บริ ษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็ นโครงการทาวน์โฮม
1,700 ล้ านบาท
ปี 2560-2565
อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ก่ อ นการพัฒ นาโครงการในเชิ ง พาณิ ช ย์ บริ ษั ท ฯ จะศึก ษาความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการโดยละเอียด สภาพเศรษฐกิ จ รวมถึงข้ อจํ ากัดทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง
หากปั จจัยดังกล่าวไม่เอื ้ออํานวยให้ พฒ
ั นาโครงการ บริ ษัทฯ มีสทิ ธิขายคืนที่ดินให้ แก่
ผู้ขายได้ ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่ได้ มา

บริ ษัท วี 33 จํากัด
ที่ดินเปล่า 1 แปลง เนื ้อที่ดิน 30-0-3 ไร่
ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
150.0 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
150.04 ล้ านบาท ประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จํ า กัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด
บริ ษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็ นโครงการบ้ านเดี่ยว
700 ล้ านบาท
ปี 2560-2564
อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ก่อนการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์ บริ ษัทฯ จะศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
โดยละเอียด สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หากปั จจัย
ดังกล่าวไม่เอื ้ออํานวยให้ พฒ
ั นาโครงการ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ขายคืนที่ดินให้ แก่ผ้ ขู ายได้
ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่ได้ มา
ส่วนที่ 1 หน้ า 13
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4) ที่ดนิ จังหวัดระยอง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่าทางบัญชี
ราคาประเมิน
แผนพัฒนาโครงการ
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ความคืบหน้ าของโครงการ
ความเป็ นไปได้ และความเสีย่ ง

5) ที่ดนิ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ถือกรรมสิทธิ์1/
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่าทางบัญชี
ราคาประเมิน
แผนพัฒนาโครงการ
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ความคืบหน้ าของโครงการ
ความเป็ นไปได้ และความเสีย่ ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จํากัด
ที่ดินเปล่า จํานวน 4 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 40-0-58.9 ไร่
ตําบลบ้ านฉาง อําเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง
96.93 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
120.44 ล้ านบาท ประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคา
ตลาด
บริ ษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็ นโครงการทาวน์โฮม บ้ านแฝด บ้ านเดี่ยว
1,300 ล้ านบาท
ปี 2560-2565
อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ก่อนการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์ บริ ษัทฯ จะศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
โดยละเอียด สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หากปั จจัย
ดังกล่าวไม่เอื ้ออํานวยให้ พฒ
ั นาโครงการ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ขายคืนที่ดินให้ แก่ผ้ ขู ายได้
ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่ได้ มา

บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จํากัด
ที่ดินเปล่า จํานวน 17 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่
ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
118.07 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
128.44 ล้ านบาท ประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด
บริ ษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม
1,050 ล้ านบาท
ปี 2562-2566
อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ก่ อ นการพัฒนาโครงการในเชิ ง พาณิ ชย์ บริ ษั ท ฯ จะศึก ษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการโดยละเอียด สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หากปั จจัยดังกล่าวไม่เอือ้ อํานวยให้ พัฒนาโครงการ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ขายคืนที่ดิน
ให้ แก่ผ้ ขู ายได้ ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่ได้ มา
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ข) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
 โรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพและปริมณฑล
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลพริ น้ ซ์
ฮอสพิทอล (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมชื่อ “โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ”) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อและรับ
โอนกิจการสถานพยาบาลของบริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชัน่ จํากัด (“THM”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งตังอยู
้ ่ที่อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิ ยะมินทร์ อีก 3 แห่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยบริ ษัทฯ จะรับโอนมาซึง่ กิจการสถานพยาบาลของ THM รวมถึงทรัพย์สนิ หนี ้สิน ใบอนุญาตต่างๆ
ที่จําเป็ นต่อการประกอบกิจการของสถานพยาบาล พนักงานทังหมดที
้
่ประสงค์จะทํางานกับบริ ษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ
หน้ าที่และภาระผูกพันตามสัญญาที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนกิจการ
ระหว่างบริ ษัทฯ กับ THM
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ฮอสพิทอล มีขนาด 200 เตียง และมีศักยภาพรองรั บผู้ป่วยนอกได้ วนั ละ 600 คนต่อวัน
โรงพยาบาลเปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีการจัดตังคลิ
้ นิกโดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี ้
−
−
−
−
−
−

คลินิกอายุรกรรม
สูตินารี เวช
กุมารเวช
ศูนย์เวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ
ศูนย์ทางเดินอาหาร
ศูนย์มะเร็ ง

−
−
−
−
−
−

ศัลยกรรมระบบประสาท
ศัลยกรรมกระดูก
ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉิน
ศูนย์ตอ่ มไร้ ทอ่
ศูนย์หวั ใจ
ศูนย์ไตเทียม

นอกจากนี ้ ยัง เปิ ด ให้ บ ริ ก ารคลิ นิ ก เวชกรรม 3 สาขาคื อ คลิ นิ ก เวชกรรมพริ น้ ซ์ ฮอสพิ ท อลสาขาราม 2
คลินิกเวชกรรมพริ น้ ซ์ ฮอสพิทอลอุดมสุข และคลินิกเวชกรรมพริ น้ ซ์ ฮอสพิทอลสาขาวัดกลํา่
 โรงพยาบาลเอกชนในต่ างจังหวัด
บริ ษัทฯ ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดผ่านบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด (PHC) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 โดย PHC เข้ าลงทุนในกลุ่มบริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลทังหมด
้
4 แห่ง
ใน 3 จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. โรงพยาบาลพิษณุเวช
เป็ นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดพิษณุโลก เปิ ดให้ บริ การมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 35 ปี
เป็ น
สถานพยาบาลขันทุ
้ ติยภูมิระดับสูง ดําเนินงานโดยบริ ษัท พิษณุเวช จํากัด เปิ ดให้ บริ การรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้ รับการรั บรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) โดยมีการ
จัดตังคลิ
้ นิกโดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี ้
− คลินิกอายุรกรรม
− คลินิกกุมารเวช
− คลินิกสูตินรี เวช
− คลินิกศัลยกรรม
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− ศูนย์สขุ ภาพรักษ์ ชีวติ
− คลินิกส่งเสริ มพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
− คลินิก หู คอ จมูก

− คลินิกจิตเวช
− คลินกิ ตา
− ศูนย์ทนั ตกรรม

นอกจากนี ย้ ัง มี ก ารให้ บ ริ ก ารด้ า นต่า งๆ เช่ น การตรวจทางรั ง สีวิ ท ยา การตรวจทางหัว ใจ การตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ และศัลยกรรม
2. โรงพยาบาลสหเวช
ดําเนินงานโดยบริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด เปิ ดให้ บริ การเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 เป็ นโรงพยาบาลขนาด
90 เตี ย ง ตัง้ อยู่ใ นจัง หวัดพิ จิตร ให้ บ ริ ก ารรั กษาพยาบาลทัง้ ผู้ป่วยในและผู้ป่ วยนอกตลอด 24 ชั่ว โมง โดยมีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปนี ้
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้ อ
ศูนย์ตรวจสุขภาพทัว่ ไป
ศูนย์ไตเทียม
คลินิกอายุรกรรม
ศูนย์กายภาพบําบัด
คลินิกสูตินรี เวช

ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉิน
ศูนย์โรคนิ่ว ทางเดินปั สสาวะ
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
คลินิกศัลยกรรมทัว่ ไป
ศูนย์กมุ ารเวชกรรม

3. โรงพยาบาลปากนํ้าโพ และโรงพยาบาลปากนํ้าโพ 2
โรงพยาบาลทัง้ 2 แห่งตังอยู
้ ่ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดําเนินงานโดยบริ ษัท โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ
จํ ากัด (เดิมชื่ อ บริ ษัท เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จํ ากัด) โดยแต่ละแห่งเป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และยังเป็ น
โรงพยาบาลเอกชนที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โดย
ให้ บ ริ ก ารเฉพาะผู้ป่ วยที่ เป็ น ลูก ค้ าเงิ น สดและประกันสุข ภาพ เป็ น สถานพยาบาลขัน้ ทุติย ภูมิ ระดับสูง ให้ บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปนี ้
− ศูนย์อบุ ตั ิเหตุและฉุกเฉิน

− คลินิกกุมารเวชกรรม

− คลินิกทันตกรรม
− คลินกิ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

− ศูนย์รังสีวินจิ ฉัย
− คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด

− หอผู้ป่วยวิกฤต

− คลินิกโรคติดเชื ้อ

− คลินิกอายุรกรรม

− ห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์

− คลินิกโรคสมองและระบบประสาท

− คลินิกกระดูกและข้ อ

− แผนกกายภาพบําบัด

− คลินิกศัลยกรรมทัว่ ไป

− ศูนย์โรคทางเดินปั สสาวะ

− คลินิกสุภาพสตรี

− ศูนย์ตรวจสุขภาพ

− คลินิกหู คอ จมูก
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• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์
ศักยภาพในการให้ บริ การกลุ่มลูกค้ าผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจํานวนห้ อง
ตรวจรั ก ษาในขณะที่ ศักยภาพในการให้ บ ริ ก ารผู้ป่ วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมิ น จากจํ า นวนเตียง
ที่ให้ บริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการให้ บริ การทางการแพทย์และมี
อัตราการใช้ บริ การดังนี ้
1. โรงพยาบาลพิษณุเวช
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

25

30

35

จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด (ครัง้ )
จํานวนผู้ป่วยนอกรับการรักษาจริ ง (ครัง้ )
อัตราการใช้ บริ การ (ร้ อยละ)
กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)

365
228,125
202,005
88.55

366
274,500
212,831
77.53

365
319,375
185,872
58.19

จํานวนเตียงเปิ ดใช้ บริ การจริ ง (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด (เตียง)
จํานวนผู้ป่วยในรับการรักษาจริ ง (เตียง)
อัตราการใช้ บริ การ (ร้ อยละ)

150
365
54,750
51,263
93.63

150
366
54,900
53,172
96.85

141
365
51,465
42,354
82.29

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

จํานวนห้ องตรวจ (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด (ครัง้ )
จํานวนผู้ป่วยนอกรับการรักษาจริ ง (ครัง้ )
อัตราการใช้ บริ การ (ร้ อยละ)
กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)
จํานวนเตียงเปิ ดใช้ บริ การจริ ง (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด (เตียง)

7
365
76,650
99,275
129.51

8
366
87,840
98,147
111.74

9
365
98,550
96,548
97.97

90
365
32,850

90
366
32,940

90
365
32.850

จํานวนผู้ป่วยในรับการรักษาจริ ง (เตียง)
อัตราการใช้ บริ การ (ร้ อยละ)

22,391
68.16

21,428
65.05

15,371
46.79

กลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)
จํานวนห้ องตรวจ (เฉลี่ย)

2. โรงพยาบาลสหเวช
กลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)
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3. โรงพยาบาลปากนํา้ โพ
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

จํานวนห้ องตรวจ (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด (ครัง้ )
จํานวนผู้ป่วยนอกรับการรักษาจริ ง (ครัง้ )
อัตราการใช้ บริ การ (ร้ อยละ)
กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)

14
365
127,750
83,687
65.50

14
366
127,775
65,760
51.46

40
365
292,000
50,770
17.39

จํานวนเตียงเปิ ดใช้ บริ การจริ ง (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด (เตียง)
จํานวนผู้ป่วยในรับการรักษาจริ ง (เตียง)
อัตราการใช้ บริ การ (ร้ อยละ)

100
365
36,500
22,873
62.66

100
366
36,600
23,078
63.05

92
365
33,400
22,776
68.19

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

จํานวนห้ องตรวจ (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด (ครัง้ )
จํานวนผู้ป่วยนอกรับการรักษาจริ ง (ครัง้ )
อัตราการใช้ บริ การ (ร้ อยละ)
กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)

13
365
118,625
26,640
22.45

13
366
118,950
50,035
42.06

26
365
237,250
50,483
21.27

จํานวนเตียงเปิ ดใช้ บริ การจริ ง (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด (เตียง)
จํานวนผู้ป่วยในรับการรักษาจริ ง (เตียง)
อัตราการใช้ บริ การ (ร้ อยละ)

100
365
36,500
12,565
34.42

100
366
36,600
23,078
63.05

100
365
33,400
22,776
68.19

กลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)

4. โรงพยาบาลปากนํา้ โพ 2
กลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)

โครงการในอนาคต
บริ ษัท พิษณุเวช จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ ลงทุนซื ้อที่ดินจํานวน 8 แปลง เนื ้อที่รวม 28-1-78.1 ไร่ ตังอยู
้ ่ติด
ถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแผนพัฒนาเป็ นโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
ซึง่ จะดําเนินงานโดย บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด
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ค) ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด ดําเนินธุรกิจ ดังนี ้
1) บริการวางระบบโปรแกรมสําเร็จรูป (Software Implementation Services)
ให้ บริ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบที่สอดคล้ อง และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยแบ่งสายงาน
ตามรูปแบบซอฟต์แวร์ ที่ให้ บริ การในปั จจุบนั ได้ แก่
• PeopleSoft Human Capital Management ระบบซอฟต์แวร์ PeopleSoft ของออราเคิล (Oracle)
ซึง่
ให้ บริ ก ารด้ าน Human Capital Management (HCM) ทํ า ให้ องค์ ก รสามารถบู ร ณาการงานหลัก (core business
process) ต่า งๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ระบบงานบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรมนุษย์ ได้ แ ก่ Organization Management,
Personal Administration, Time and Labour, Absence Management Global Payroll และ Traning Administration
ให้ เป็ นระบบที่สมั พันธ์ กันและเชื่ อมโยงกันอย่าง real time ทําให้ สามารถบริ หารจัดการองค์ ก รได้ อย่างเป็ น ระบบ
มีประสิทธิภาพ รวมทังลดกระบวนการทํ
้
างานและลดต้ นทุนในการจัดการอีกด้ วย
• Hospital Information System ระบบซอฟต์ แ วร์ HIS ซึ่ ง เป็ นระบบที่ ใ ช้ ในการบริ หารจั ด การงาน
โรงพยาบาลอันได้ แก่ ระบบการนัดหมาย ระบบงานลงทะเบียน ระบบงานลงทะเบียนฉุกเฉิน ระบบงานประวัติข้อมูล
การรั กษาผู้ป่วย ระบบงานสัง่ รายการ ระบบงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ ระบบงานตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ
ระบบงานห้ องปฏิบตั ิการรังสีวิทยา ระบบงานบริ หารจัดการผู้ป่วยใน ระบบงานห้ องผ่าตัด ระบบงานห้ องคลอด ระบบงาน
บริ หารจัดการโภชนาการ ระบบงานจัดเก็บเวชระเวียนผู้ป่วย และระบบการเงิน
• Business Intelligence ระบบซอฟต์แวร์ QlikView เป็ นระบบที่ใช้ ในงานการนําเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล
สําหรับผู้บริ หารไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลด้ านการตลาด การขาย การบัญชี การบริ หาร บุคลากร งบประมาณและอื่นๆ อัน
นําไปสูก่ ารวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการตลาด การวางแผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ โดยการแสดงผลข้ อมูลผ่านทาง
รูปแบบการนําเสนอที่มีความหลากหลาย เช่น ตาราง แผนภูมิ และอัตราส่วนสําคัญต่างๆ นอกจากนี ้ยังสามารถนําเสนอ
ข้ อมูลได้ หลายชุดในเวลาเดียวกัน ซึง่ ทําให้ ผ้ บู ริ หารสามารถบริ หารจัดการข้ อมูลต่างๆ ภายในองค์กรได้ อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
• SAP ระบบซอฟแวร์ เอส เอ พี ของบริ ษัท ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดัก อิน ดาต้ า โปรเซสซิ่ง (SAP)
จากเยอรมัน ซึ่งให้ บริ การด้ าน Enterprise Resource Planning (ERP) ทําให้ องค์กรสามารถบูรณาการงานหลัก (core
business process) ต่างๆ ในบริ ษัททังหมด
้
ได้ แก่ การจัดซื ้อจัดจ้ าง การวางแผนการผลิต การขายและการจัดจําหน่าย
การควบคุมงบประมาณ การควบคุมโครงการ การควบคุมคุณภาพ การบัญชี การเงิน และการบริ หารบุคคลเข้ าด้ วยกัน
ให้ เป็ นระบบที่สมั พันธ์กนั และเชื่อมโยงกันอย่าง real time ทําให้ สามารถบริ หารองค์กรได้ อย่างเป็ นระบบมีประสิทธิภาพ
โดยข้ อมูลส่วนกลางของระบบทุกส่วนจะอยู่ในส่วนกลางส่วนเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้ งของข้ อมูลรวมทังลดกระบวน
้
การทํางานและลดต้ นทุน
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2) บริการด้ านการบํารุ งรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service)
บริ การบํารุงรักษาระบบงานและสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับระบบซอฟต์แวร์ ขององค์กร โดยบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ ให้ บริ การตรวจสอบและบํารุ งรักษาระบบตามกําหนดเวลา ซึ่งการบริ การดังกล่าวเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การใช้ งานของระบบ สร้ างความมัน่ ใจว่าผลงานที่จะส่งมอบสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง
และครบถ้ วน และลดข้ อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการใช้ งานในอนาคต
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายสําหรับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ คือองค์กรที่มีความต้ องการใช้ บริ การและติดตัง้ พัฒนา
ระบบซอฟต์แวร์ เพื่อการบริ หารจัดการองค์กรทังด้
้ านทรัพยากรบุคคล การวางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจต่างๆ โดยไม่จํากัด
กลุม่ ลูกค้ าเฉพาะอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านัน้ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึง่ ลูกค้ าส่วนใหญ่ปัจจุบนั
เป็ นธุรกิจโรงพยาบาลและกลุม่ บริ การทางการแพทย์
3) บริการให้ คาํ ปรึกษาและแนวทางในการจัดการระบบบริหารงาน
บริ การให้ คําปรึ กษาและวางแผนด้ านการบริ หารจัดการ ระบบบริ หารงานโรงพยาบาล ระบบงานทรัพยากร
บุคคล ระบบงานบัญชีการเงิน สินค้ าคงคลัง จัดซื ้อจัดจ้ าง ระบบนําเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ ามาเป็ นตัวหลักในการจัดการตลอดจนให้ คําแนะนําปรึ กษาในการแก้ ปัญหาที่เกิดจากการวางระบบการ
จัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบซอฟแวร์ อื่นๆ บริ ษัทฯ มีการบริ การที่ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ เช่น
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขยังคงเป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลัก
ง) ธุรกิจให้ คาํ ปรึกษาด้ านการลงทุน
บริ ษัทย่อย ได้ แก่บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด เป็ นผู้ให้ บริ การให้ คําปรึกษาด้ านการลงทุน ปั จจุบนั อยู่
ในช่วงพักการดําเนินกิจการ
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวได้ ร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าที่ขยายตัวร้ อยละ 3.3 โดยได้ รับปั จจัย
สนับ สนุน หลักจากการส่งออกสิน ค้ าและบริ การที่ป รับตัวดีขึ ้นอย่างต่อ เนื่อ งในช่วงครึ่ งหลังของปี โดยปริ มาณการ
ส่ง ออกสิน ค้ า และบริ ก ารขยายตัว ที ่ร้ อ ยละ 6.0 ซึ ่ง เป็ น ไปตามเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้ า สํา คัญ ของไทยและจํ า นวน
นักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มขยายตัวขึ ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวอย่างชัดเจนในช่วงปี หลัง โดยคาดว่า
จะขยายตัวร้ อยละ 2.8 โดยเฉพาะการลงทุนด้ านเครื่ องจักรเครื่ องมือในหมวดยานยนต์ ซึ่งสะท้ อนได้ จากการปรับตัว
เพิ่มขึ ้นของยอดจําหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ขยายตัวสูงถึงร้ อยละ 12.8 ในไตรมาสที่ 3 สอดคล้ องกับการบริ โภค
ภาคเอกชนที่มีการขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปที่ร้อยละ 3.3 ตามรายได้ ครัวเรื อนในภาคการเกษตรและภาคการ
ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ ้น สําหรับการบริ โภคภาครัฐขยายตัวเร่ งขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า ส่งผลให้ การบริ โภคภาครัฐมี
แนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.4 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้ มชะลอลงมาขยายตัว ที่
ร้ อยละ 4.3 จากการเบิกจ่ายลงทุนภายใต้ งบเพิ่มเติมปี 2560 ที่ค่อนข้ างเป็ นไปอย่างล่าช้ า แต่คาดว่าจะสามารถทยอย
เบิกจ่ายและเป็ นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจในปี ถดั ไป
ที่มา:

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 และ 2561 โดยกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 122/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560
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1) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและโรงแรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯ ได้ รับการสนับสนุนจากหลายๆ ปั จจัยนับตังแต่
้ การก่อสร้ างสนามบิน
สุวรรณภูมิเสร็ จสมบูรณ์ในปี 2549 ทําให้ การเชื่อมต่อการเดินทางจากต่างประเทศมีความสะดวกมากขึ ้น การเติบโตของ
สายการบินต้ นทุนตํ่าในเอเชียและการขยายเส้ นทางการบินของทังสายการบิ
้
นต้ นทุนตํ่าและสายการบินที่ให้ บริ การเต็ม
รู ปแบบช่วยสนับสนุนให้ กรุ งเทพฯ เป็ นเมืองที่ได้ รับความนิยมและเป็ นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย
นอกจากนี ้กรุงเทพยังมีจดุ ยืนในฐานะเป็ นผู้นําศูนย์สขุ ภาพในเอเชียโดยมีสปาและศูนย์สขุ ภาพเป็ นจํานวนมาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เติบโตและได้ รับอานิสงค์จากการที่มีศูนย์สขุ ภาพที่มีคณ
ุ ภาพในระดับสากล
ซึง่ หลายๆ แห่งเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวางในต่างประเทศ
สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 มีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเฉลีย่ (CAGR) ร้ อยละ 9.88 ต่อปี สําหรับปี พ.ศ. 2560 มีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 35.38 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นร้ อย 8.6 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขณะที่รายได้ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2560 มีมลู ค่าอยู่ที่ประมาณ 1.83 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 11.6 จากมูลค่าประมาณ 1.64 ล้ านล้ านบาทในปี 2559 ซึง่ เป็ นการขยายตัวเป็ นบวกเป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน

ที่มา : กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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แผนภูมิด้านล่างแสดงนักท่องเทีย่ ว10 อันดับสูงสุดปี 2560 จําแนกตามสัญชาติ

ที่มา : กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จากจํ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสนามบินหลักของไทยจํ าแนกตามสัญชาติพบว่า นักท่องเที่ยวจาก
ประเทศจีนมีจํานวนสูงสุดในปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 27.63 ของจํานวนนักท่องเที่ยวทังหมด
้
นักท่องเที่ยวจากประเทศ
มาเลเซียเป็ นลําดับสองคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9.45 ของตลาดตามมาด้ วยนักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีใต้ คิดเป็ นร้ อย
ละ 4.8
โดยสรุ ป สถานการณ์ การท่องเที่ยวของไทยปี พ.ศ. 2560 มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น โดยผลกระทบจากการหดตัวของ
จํานวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มที่เดินทางมากับกรุ๊ ปทัวร์ ซึ่งหลังจากการจัดระเบียบทัวร์ ศูนย์เหรี ยญในปี 2559 เริ่ มลดลง
ประกอบกับการต่ออายุมาตรการยกเว้ นค่าธรรมเนียมวีซ่า และมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้ า
เมือง (Visa on Arrival) ให้ นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม 21 ประเทศ จนถึง 31 สิงหาคม 2560 ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว
ให้ ฟืน้ ตัวขึ ้น อีกทังยั
้ งมีตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอื่นๆ ช่วยหนุนภาคการท่องเที่ยว ในปี 2560 ทังชาวอาเซี
้
ยน และ
ชาวยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ฟืน้ ตัวขึ ้นจากปี 2559
ภาพรวมธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ในกรุ งเทพฯ
เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ได้ รับความนิยมจากบริ ษัทต่างชาติในกรุงเทพฯ ด้ วยจํานวนชาวต่างชาติที่เข้ ามาทํางานใน
เมืองและการขยายตัวของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศส่งผลให้ อุปสงค์ของที่พกั อาศัยระยะยาวเติบโตขึ ้นมาก
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
จากสถิติล่าสุดจากกรมแรงงานพบว่า ณ เดือนพฤศจิ กายน 2560 มีจํานวนชาวต่างชาติที่เข้ ามาทํางานใน
ประเทศไทยจํานวน 151,131 คนโดยจํานวน 87,280 คนอยูใ่ นกรุงเทพฯ จํานวนชาวต่างประเทศที่มาทํางานในกรุงเทพฯ
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตลอดหลายปี ที่ผ่านมา ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ ปุ่น (ประมาณ
ร้ อยละ 25) รองลงมาคือ ประเทศในอาเซียน ได้ แก่ ประเทศจีน เกาหลีใต้ ไต้ หวัน มาเลเซีย และประเทศในยุโรป
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แผนภูมดิ ้ านล่างแสดงจํานวนชาวต่างชาติที่ขอใบอนุญาตทํางานในกรุงเทพมหานครเป็ นรายไตรมาส

อุปทานปั จจุบนั ของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ในกรุ งเทพฯ
ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2560 เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในกรุ งเทพฯ ทังสิ
้ ้นมีจํานวน 20,142 ยูนิตและมีจํานวนมากกว่า
1,730 ยูนิตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างและจะแล้ วเสร็ จในปี 2561-2562 เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์เกรด เอ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ย่านลุมพินี แม้ ว่าเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ตามแนวถนนสุขุมวิทจะเป็ นที่นิยม โดยเซอร์ วิสอพาร์ เม้ นท์ ในย่านนีค้ ิด เป็ น
ร้ อยละ 56 ของจํานวนทังหมด
้
ปั จจุบนั พื ้นที่อื่นๆ ก็เป็ นที่สนใจของนักลงทุนเนื่องจากมีรถไฟฟ้าที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง
แผนภูมิต่อไปนี ้แสดงแนวโน้ มอุปทานสะสมของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในช่วง 17 ปี ที่ผ่านมา และอุปทาน ณ สิ ้นไตรมาส
3/2560

อัตราการเข้ าพักในเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ทกุ พื ้นที่ของกรุ งเทพฯเกินร้ อยละ 74 และบางพื ้นที่มีอตั ราการเข้ าพัก
ร้ อยละ 90 พื ้นที่ในศูนย์กลางธุรกิจ และบริ เวณตามแนวถนนสุขมุ วิทยังคงเป็ นที่นิยม อัตราการเข้ าพักเฉลี่ยเกินร้ อยละ
80 เนื่องจากความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงการเข้ าถึงรถไฟฟ้า BTS ได้ ง่าย นอกจากนี ้อัตราค่าเช่ายังไม่สูงเท่า
บริ เวณใจกลางลุมพินี ที่มีอตั ราค่าเช่าสูงสุดในกรุงเทพฯ
ที่มา : บทวิเคราะห์ตลาดเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพฯ ประจําไตรมาส 3/2560 โดยบริ ษัท คอลลิเออร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
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ภาวะการแข่ งขัน
การแข่งขันในธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์อยู่ในระดับที่ค่อนข้ างสูงนอกจากการที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการ
กิ จ การเซอร์ วิ ส อพาร์ ท เม้ น ท์ แ ล้ ว ยัง ต้ องแข่ ง ขัน ในตลาดเดี ย วกั บ ผู้ ประกอบการกิ จ การโรงแรมด้ ว ย เนื่ อ งจาก
เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์สว่ นใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้ บริ การห้ องพักในระยะสันด้
้ วย ซึง่ ผู้ประกอบกิจการหลายแห่งมีอตั รา ค่า
ห้ องพักเฉลี่ยต่อคืนในระดับที่ใกล้ เคียงกันจํานวนโรงแรมที่เปิ ดให้ บริ การใหม่ในระดับ 3-4 ดาวขึ ้นไปก็มีจํานวนเพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ทางสมาคมโรงแรมไทย ยังพยายามกดดันให้ ภาครัฐมีข้อกําหนดให้ เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบกิ จการโรงแรมด้ วย อีกปั จจัยหนึ่งคือการที่คอนโดมิเนียมระดับหรู หลายแห่งมีการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการ
ให้ บริ การบางส่วนมาเป็ นลักษณะของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์เช่นกัน โดยมีอตั ราค่าเช่าที่อยู่ในระดับตํ่ากว่า ทังสองปั
้
จจัย
ที่กล่าวมาทําให้ การปรับอัตราค่าห้ องพักของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์เป็ นไปได้ ยากยิ่งขึ ้น
กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ น ดังนี ้
1. ให้ บริ การที่ค้ มุ ค่าเหมาะสมกับราคาขาย สร้ างความประทับใจในการบริ การให้ กบั ลูกค้ าเพื่อให้ ลกู ค้ า
กลับมาใช้ บริ การอีก
2. มีระบบการสํารองห้ องพักทีม่ ีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานสากลทังในส่
้ วนของเวปไซต์ และออนไลน์
3. ส่งเสริ มการขายร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ สว่ นลดแก่ลกู ค้ ากลุม่ บริ ษัทต่างชาติ
4. มุง่ รักษาฐานลูกค้ าเดิมและขยายฐานกลุม่ ลูกค้ าใหม่
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
1. ชาวต่างชาติทเี่ ข้ ามาทํางานในประเทศไทย
2. นักท่องเที่ยว
นโยบายด้ านราคา
การกําหนดราคาห้ องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ ฤดูกาล
ราคาตลาดของคู่แข่งในระดับเดียวกัน ต้ นทุนการดําเนินงานของโรงแรม เนื่องจากฐานลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ
คือนักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พกั อาศัยเป็ นระยะเวลานาน ดังนันปั
้ จจัยเรื่ องฤดูกาลจะไม่มีผลกระทบต่อ
บริ ษัทฯ มากนัก
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการใช้ ชอ่ งทางการจัดจําหน่ายหลายรูปแบบ ดังนี ้
• การจําหน่ายตรงผ่านเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริ ษัทฯ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายจะเสนอราคาสินค้ าให้ แก่
ลูกค้ าโดยตรงโดยมุง่ เน้ นรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
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• การจํ าหน่ายผ่านตัวแทนจํ าหน่าย บริ ษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ ให้ บริ การด้ านการจองห้ องพัก เช่น
Agoda.com, Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ
• การจําหน่ายผ่านระบบสํารองห้ องพักผ่านทางอินเตอร์ เนต โดยสามารถสํารองห้ องพักผ่านเว็บไซต์ ของ
กลุ่มแมริ ออทคือ www.marriott.com ซึ่งการจองผ่านเว็บไซต์ สามารถอํานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ า
ชาวต่างประเทศที่ต้องการเข้ าพักทําให้ ช่องทางนี ้ได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้น
2) ภาพรวมธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่ า
ความต้ องการพื ้นที่อาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานครยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุปทานยังมีอยูอ่ ย่าง
จํากัด ฝ่ ายวิจยั บริ ษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย เปิ ดเผยถึงภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในเขต
พื ้นที่กรุ งเทพฯ ว่า พื ้นที่อาคารสํานักงานรวม ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 8.535 ล้ านตารางเมตร (ตร.ม.) และ
ยัง มี อี ก ประมาณ 150,430 ตร.ม. มี กํ า หนดแล้ วเสร็ จ ในปี 2560 ซึ่ง จะทํ า ให้ สิน้ ปี 2560 กรุ ง เทพฯ จะมี พื น้ ที่ อ าคาร
สํานักงานรวม 8.685 ล้ าน ตร.ม. และยังมีพื ้นที่อีก 633,560 ตร.ม. อยู่ระหว่างการก่อสร้ างและมีกําหนดแล้ วเสร็ จใน
ปี 2561-2564
สําหรับอาคารสํานักงานที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างและมีกําหนดแล้ วเสร็ จในอนาคตได้ แก่
1. โครงการ 548 เพลินจิ ต เป็ นอาคารสํานักงานใหม่ที่พัฒนาโดยบริ ษัท ไรมอนแลนด์ จํ ากัด (มหาชน)
พื ้นที่ขนาด 100,000 ตารางเมตร อยูต่ รงข้ ามเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ย่านเพลินจิต
2. โครงการ“วัน แบงค็อก” โครงการมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่ในประเทศไทยของบริ ษัท ทีซีซี แอสเส็ท (ประเทศ
ไทย) จํากัด และเฟรเซอร์ เซ็นเตอร์ พ็อยท์ บนถนนพระราม 4
3. โครงการ“ที-วัน” พื ้นที่ 30,000 ตารางเมตร ตังอยู
้ บ่ นทางแยกของถนนสุขมุ วิทและสุขมุ วิท ซอย 40 พัฒนา
โดยบริ ษัท ตัน อิง แอสเส็ท จํากัด เจ้ าของเครื่ องดื่มชาเขียว “อิชิตนั ”
4. โครงการ“Whizdom วิซดอม101” พื ้นที่อาคารสํานักงาน 30,000 ตารางเมตร โครงการมิกซ์-ยูส บนถนน
สุขมุ วิทใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ปุณณวิถี ซึ่งพัฒนาโดยบริ ษัท แมกโนเลีย ควอลิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
อาคารสํานักงานใหม่ส่วนใหญ่ที่มีกําหนดแล้ วเสร็ จในช่วงปี 2561 – 2563 ตัง้ อยู่นอกพืน้ ที่ศูนย์กลางเขต
ธุรกิจ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาอาคารสํานักงานในพื ้นที่ที่มีราคาที่ดินไม่สงู เกินไป แต่วา่ ที่ดินเช่า
บางแปลงในพื ้นที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจอยู่ระหว่างการพัฒนาและมีกําหนดแล้ วเสร็ จหลังจากปี 2563 เป็ นต้ นไป พื ้นที่
อาคารสํานักงานรวมที่มีกําหนดสร้ างเสร็ จในปี 2564 จะมีพื ้นที่รวมมากกว่าปี ก่อน ส่วนอาคารสํานักงานใหม่ในพื ้นที่
ศูนย์ กลางเขตธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็ นอาคารที่เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่ที่อยู่บนที่ดินเช่าระยะยาว
และบางโครงการยังมีรายละเอียดที่ไม่ชดั เจนและกําหนดการแล้ วเสร็ จก็เป็ นการคาดการณ์เท่านัน้
ในปี 2559 พื ้นที่ที่ถกู ครอบครองในอาคารสํานักงานใหม่ประมาณ 187,000 ตร.ม. และคาดว่าอัตราการครอบ
ครอบพื น้ ที่ ในปี 2560 ใกล้ เ คีย งกับ ปี 2559 โดยในช่ วงครึ่ งปี แรกของปี 2560 พื น้ ที่ อ าคารสํานัก งานถูกครอบครอง
ประมาณ 95,000 ตร.ม. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มเติบโตดี ตลาดอาคารสํานักงานยังคงเติบโตต่อเนื่องใน
ปี
2560-2562
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อัตราการครอบครองพื ้นที่ตลาดอาคารสํานักงานโดยเฉลี่ยยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2560 แม้ ว่าการ
อัตราการเติบโตจะช้ ากว่าเมื่อ 2 ปี ก่อน อย่างไรก็ดีความต้ องการใช้ พื ้นที่จากบริ ษัทไทยและบริ ษัทต่างชาติทําให้ อตั รา
การครอบครองพื ้นที่เพิ่มขึ ้น โดยอาคารสํานักงานใหม่ในพื ้นที่ชนในและพื
ั้
้นที่ตามแนวรถไฟฟ้า BTS และ MRT
ถูก
ครอบครองเต็มพื ้นที่และไม่มีพื ้นที่สาํ นักงานขนาดใหญ่วา่ งเหลือให้ เช่า
ค่าเช่ามีการปรับเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องในปี 2560 แม้ ว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ ้นไม่มากนักในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา อาคาร
สํานักงานเกรดเอ และ เกรดบี ส่วนใหญ่ในพื ้นที่ศนู ย์กลางเขตธุรกิจปรับเพิ่มค่าเช่า เนื่องจากอัตราการเช่าสูงและมีพื ้นที่
อาคารสํานักงานใหม่ไม่มากเข้ าสูต่ ลาดรวมไปถึงความต้ องการพื ้นที่สํานักงานที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
แม้ ว่าอาคารสํานักงานเกรดเอ บางอาคารในกรุ งเทพมหานครจะมีค่าเช่ามากกว่า 1,200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
เนื่องจากเป็ นอาคารที่ใหม่กว่า ทันสมัยกว่า ติดรถไฟฟ้ามากกว่า แต่อาคารเกรดเอ อาคารอื่นๆ ในทําเลเดียวกันมีคา่ เช่า
ที่ ตํ่ า กว่า 1,000 บาทต่อ ตารางเมตรต่อ เดื อ น โดยค่า เช่า เฉลี่ย ของอาคารเกรดเอ ในพื น้ ที่ ศูน ย์ ก ลางเขตธุร กิ จอยู่ที่
ประมาณ 970 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
อาคารสํานักงานทัว่ กรุงเทพฯ มีพื ้นที่วา่ งเหลือเช่าเฉลีย่ โดยรวม 9.7% ในขณะที่อาคารสํานักงานเกรดเอมีพื ้นที่
ว่างเหลือเช่าเฉลีย่ เพียง 7% สะท้ อนให้ เห็นความต้ องการที่มีอยูส่ งู สําหรับอาคารคุณภาพดี
ที่มา: บทวิเคราะห์ตลาดอาคารสํานักงานประจําไตรมาส 3/2560 โดยบริ ษัท คอลลิเออร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

กลยุทธ์ ทางการตลาด
• ทําเลที่ตงของอาคารสํ
ั้
านักงานให้ เช่าของบริ ษัทฯ อยูใ่ นย่านธุรกิจ เดินทางสะดวก
• บริ ษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้ มาตรฐาน อีกทังมี
้ ทีมช่างที่มีประสบการณ์และความชํานาญ
ในการควบคุมดูแลอาคารและระบบงานต่างๆ ภายในอาคาร
• บริ ษัทฯ มีทีมงานที่เป็ นมืออาชีพซึง่ มีประสบการณ์ในการบริ หารอาคารสํานักงานให้ เช่า
ลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ได้ แก่ บริ ษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและบริ ษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ พื ้นที่อาคาร
สํานักงานในย่านสุขมุ วิท เอกมัย
นโยบายด้ านราคา
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาให้ เหมาะสมและอยูใ่ นระดับที่สามารถแข่งขันได้
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีช่องทางการจัดจําหน่ายโดยการขายผ่านตัวแทน เนื่องจากตัวแทนมีเครื อข่ายและ
ฐานลูกค้ า นอกจากการขายผ่านตัวแทนแล้ วลูกค้ าสามารถติดต่อเช่าพืน้ ที่โดยตรงกับพนักงานขายในพืน้ ที่อาคาร
สํานักงานได้
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3) ภาพรวมธุรกิจให้ บริการด้ านสุขภาพในประเทศไทย
ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจให้ บริ การทางการแพทย์มีการเติบโตแบบก้ าวกระโดด เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลง
มีการใช้ ชีวิตเร่ งรี บ มีความเครี ยดเพิ่มขึ ้น การไม่ออกกําลังกาย เป็ นสาเหตุให้ อตั ราการเจ็บป่ วยเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ความ
ต้ องการบริ การด้ านสุขภาพเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ระบบสวัสดิการสังคมด้ านสุขภาพในประเทศไทย
ภาครัฐได้ จดั ระบบสวัสดิการสังคมด้ านสุขภาพให้ แก่ประชาชนทุกภาคส่วนได้ เข้ ารับบริ การ โดยระบบบริ การ
หลักได้ แก่
− ระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ให้ การดูแลด้ านสุขภาพแก่ผ้ ทู ี่ไม่มีสิทธิในสวัสดิการสังคมด้ านสุขภาพอื่นๆ
โดยเฉพาะกลุม่ คนที่มีรายได้ น้อย รู้ จกั กันในนามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เน้ นการดูแลรักษาอาการ
เจ็บป่ วยทัว่ ไปเป็ นหลัก หน่วยงานที่ดแู ลได้ แก่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
− ระบบประกันสังคม ให้ การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาคเอกชน ครอบคลุมเรื่ อการเจ็บป่ วยทุพพลภาพ
รวมถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ระบบประกันสังคมดูแลโดยสํานักงาน
ประกันสังคม
− ระบบสวัส ดิ ก ารข้ า ราชการและพนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ก ารดูแ ลสุข ภาพแก่ แ รงงานภาครั ฐ ได้ แ ก่
ข้ าราชการและพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ ครอบคลุมถึงคู่สมรส บิดามารดา บุตรธิ ดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หน่วยงานที่ดแู ลระบบนี ้ได้ แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
แม้ ว่าประเทศไทยจะมีระบบสวัสดิการสังคมที่ ภาครั ฐจัดให้ แต่เนื่องจากงบประมาณด้ านสุข ภาพในการ
สนับสนุนระบบสวัสดิการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ นอกจากนี ้ประเทศไทยยังประสบปั ญหาขาดแคลนบุคลากรทางการ
แพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลรั ฐในต่างจังหวัด ตามรายงานสถิติด้านสุขอนามัย
โดยองค์การอนามัยโลกพบว่า จํานวนแพทย์ต่อคนไข้ ในประเทศไทยตํ่ากว่าประเทศอื่นๆในเอเซีย โดยคนไข้ ทกุ 10,000
คน ประเทศไทยมีแพทย์เพียง 3 คน เทียบกับประเทศสิงคโปร์ ที่มีแพทย์ 18.3 คน มาเลเซียมีแพทย์ 9.4 คน ฟิ ลิปปิ นส์มี
11.5 คน ส่งผลให้ ความต้ องการด้ านการบริ การทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนที่มีคณ
ุ ภาพในการรักษาพยาบาล
เพิ่มขึ ้น
โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
• ประชากรสูงอายุท่ ีต้องการการดูแลและรั กษาพยาบาลมีจํานวนเพิ่มขึน้ มาก ในระยะยาว สังคมผู้สงู อายุ
(Ageing Society) จะเป็ นปั จจัยหนุนความต้ องการ ใช้ บริ การทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งมากขึ ้น
จากสัดส่วนผู้สงู อายุ (วัย 65 ปี ขึ ้นไป) ที่ยงั คงเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มประชากรอายุมากกว่า 85 ปี ที่จะมี
จํานวนเพิ่มขึ ้นมาก จะมีความต้ องการบริ การด้ านสุขภาพเพิ่มขึ ้นมากอย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มีอตั รา
ของการเจ็บป่ วยสูงและเป็ นกลุม่ ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ จึงต้ องการการดูแลเป็ นพิเศษ ทังนี
้ ้ จากการคาดการณ์
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า จํานวนผู้สงู วัยอายุมากกว่า
60 ปี จะเพิ่มขึ ้นจาก 9.1 ล้ านคนในปั จจุบนั เป็ น 10.3 ล้ านคนในปี 2562 ขณะที่ค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุ
จะเพิ่มขึ ้นจาก 6.3 หมื่นล้ านบาทในปี 2553 (2.1% ของ GDP) เป็ น 22.8 หมื่นล้ านบาท (2.8% ของ GDP)
ใน
ปี 2565
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แนวโน้ มจํานวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ในประเทศไทย
• การเปิ ดเสรี ท างการค้ าหรื อ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC: Asean Economic Community) จาก
การศึกษาของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพอาเซียน เรื่ อง "ความคืบหน้ าของระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ในภูมิภาคอาเซียน" ชี ้ว่า ความครอบคลุมของการให้ บริ การสุขภาพของรัฐในกลุม่ ประเทศ CLMV ยังอยู่ในระดับตํ่า
(ลาวอยู่ที่ระดับ 15% กัมพูชา 24% เวียดนาม 65% และไม่มีข้อมูลของประเทศเมียนมาร์ ) หรื ออาจกล่าวในอีกนัย
หนึง่ ว่า โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการดูแลรักษาพยาบาลในกลุม่ ประเทศ CLMV ยังไม่เพียงพอและยังมีช่องว่างอีกมาก
ดังนัน้ ผลจากการสร้ างความร่ วมมือตามกรอบการเปิ ดเสรี ทางการค้ าหรื อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC:
Asean Economic Community) และการเปิ ดให้ มีการเดินทางข้ ามพรมแดนที่เสรี มากขึ ้น จะเอื ้อให้ กลุม่ ลูกค้ าผู้ป่วย
จาก CLMV สามารถเข้ าถึงการรักษาทางการแพทย์ในไทยได้ สะดวกและง่ายขึ ้น จึงเป็ นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ที่สาํ คัญแก่โรงพยาบาลไทย
• นโยบายรั ฐหนุ นการแพทย์ ครบวงจรเป็ นหนึ่งในคลัสเตอร์ ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้ สูง ใน 4 กลุ่มกิจการได้ แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสมุนไพร เครื่ องมือแพทย์
และบริ การทางการแพทย์ โดยภาครัฐให้ สทิ ธิประโยชน์ปรับลดอัตราภาษี ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจาก
การที่โรงพยาบาลไทยมีต้นทุนลดลง จูงใจให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การทางการแพทย์มากขึ ้น
• การสนั บสนุ นจากภาครั ฐเพื่อให้ ประเทศไทยเป็ น Medical Hub ของเอเชีย โดยกําหนดและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์ ก ลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668) ไทยได้ รับการ
ยอมรับว่าเป็ นหนึ่งในประเทศศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก เนื่องจากโรงพยาบาลของไทยมีความ
ก้ าวหน้ าและมีความพร้ อมของศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะการรักษาโรคเรื อ้ รัง (อาทิ โรคหัวใจ กระดูก
มะเร็ ง เป็ นต้ น) รวมทังศู
้ นย์ดแู ลและบริ บาลผู้ป่วยสูงอายุ นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนไทยยังเป็ นที่ยอมรับในเรื่อง
คุณภาพการรักษา การบริ การและค่ารักษาพยาบาลที่ถกู กว่าประเทศอื่นๆ และยังได้ รับการรับรองมาตรฐาน JCI
(Joint Commission International) ถึง 58 แห่งมากกว่าทุกประเทศในภูมิภาคนี ้
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จํานวนโรงพยาบาลที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI
• อัตราการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตจากโรคร้ ายแรงของคนไทยมีมากขึน้ จํานวนผู้ป่วยและการเสียชีวิตจากโรค
ไม่ ติ ด ต่ อ ร้ ายแรง (Non-Communicable Diseases: NCD) อาทิ โรคหัว ใจ โรคหลอดเลื อ ดสมอง โรคมะเร็ ง
โรคเบาหวาน โรคปอดบวม มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ ซึง่ ในส่วนของผู้ป่วยในประเทศไทย มี
พฤติกรรมเสีย่ งของการเกิดโรค อาทิ มีอตั ราการสูบบุหรี่ คอ่ นข้ างสูง อัตราการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่สงู ถึง 6.5
ลิตรต่อคนต่อปี การบริ โภคนํ ้าตาลสูงสุดในอาเซียน เป็ นต้ น ทําให้ คาดว่าความต้ องการใช้ บริ การทางการแพทย์จะ
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

จํานวนผู้ป่วยในประเทศไทยแบ่งตามอาการป่ วย
• สัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของไทยยังตํ่ากว่ าค่ าเฉลี่ย จากการเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยสรุ ปข้ อมูลของประเทศต่างๆ พบว่าประเทศไทยมีสดั ส่วนดังกล่าวร้ อยละ 6.53 ซึ่งยังตํ่ากว่า
ค่า เฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ร้ อยละ 6.78 โดยนโยบายของภาครั ฐ ในการสนับสนุนให้ ป ระชาชนเข้ า ถึงบริ การด้ าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ ้น รวมถึงกระแสการดูแลสุขภาพ เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะส่งผลให้ อตั ราการใช้ จ่ายด้ านสุขภาพมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในอนาคต ทังนี
้ ้ประเทศไทยถือได้ ว่าเป็ นหนึ่งในประเทศผู้นําด้ านธุรกิจการให้ บริ การด้ านสุขภาพ
ในกลุม่ อาเซียน
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ปั จจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่ อการเติบโตของธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
• ภาวะการแข่ งขันที่รุนแรง โดยนอกเหนือจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้ ว ยังมีกลุม่
ทุนขนาดใหญ่จากธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสูธ่ ุรกิจโรงพยาบาล อาทิ กลุม่ พฤกษา โฮลดิ ้ง (โรงพยาบาลวิมตุ ติ คาดว่า
จะเปิ ดปี 2563) กลุม่ อาร์ เอสยู (RSU International Hospital ปี 2563) กลุม่ อื่นๆ ได้ แก่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (CP
Group) และเครื อไทยเจริ ญ คอร์ ปอเรชัน่ (TCC Group) ทําให้ มีจํานวนโรงพยาบาลและจํานวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึ ้น
จึงมีแนวโน้ มที่ผ้ ปู ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนต้ องแข่งขันสูงขึ ้น ทังด้
้ านราคา และบริ การ รวมทังการ
้
แย่งชิง
บุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนยังต้ องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐ
และโรงพยาบาลในเครื อโรงเรี ยนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิ ยมหาราชการุ ณย์ในเครื อศิริราช และศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิ บดี) ที่มีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ทังแง่
้ ของชื่อเสียง เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแข่งขันจากการรุกเข้ าสูธ่ ุรกิจของ
ทุน
อาเซียนที่ได้ รับประโยชน์จาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุ้นโรงพยาบาลในไทยได้ ในสัดส่วนถึง 70% โดยเฉพาะนัก
ลงทุนจากแหล่งทุนประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียที่มีประสบการณ์ในการเข้ าซื ้อธุรกิจนี ้ในต่างประเทศหลายแห่ง
นอกจากนี ้ยังมีค่แู ข่งจากโรงพยาบาลในต่างประเทศ หลายประเทศในเอเชียวางสถานะเป็ นศูนย์กลางการแพทย์
หรื อมีกลุม่ เป้าหมายเดียวกับไทย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ส่วนประเทศในตะวันออกกลางซึง่ เป็ นลูกค้ าหลัก
ของโรงพยาบาลชันนํ
้ าในไทย เช่น กาตาร์ เปิ ด Medical City ขนาดใหญ่ขนาด 559 เตียง มูลค่า 23,000 ล้ านบาท
ปลายปี 2560 ส่ ว นคู เ วต เปิ ด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตี ย ง มู ล ค่ า 35,000 ล้ า นบาท และรั ฐ บาล
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต เปลี่ยนเงื่อนไขประกันสุขภาพเป็ นเน้ นการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้ บริ การ
ต่างประเทศ เป็ นต้ น จากสภาพการแข่งขันข้ างต้ นจะเป็ นแรงกดดันต่อผลการดําเนินงาน ทางด้ านการเงินของ
โรงพยาบาลเอกชนให้ มีอตั รากําไรชะลอลง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครื อข่ายสาขาอาจ
มีกําไรลดลง
ที่มา: แนวโน้ มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2561 - 2563 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยศูนย์วิจยั กรุงศรี
Industry Update ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 โดยศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก
ธนาคารออมสิน

ภาวะการแข่ งขัน
โรงพยาบาลของบริ ษัทในเครื อตังอยู
้ ใ่ นเขตจังหวัดสมุทรปราการและ 3 จังหวัดในภาคเหนือได้ แก่ จังหวัดพิจิตร
พิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ โอกาสการเติบโตของกิจการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในจังหวัดดังกล่าวยังมีอยู่
มากเนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีประชากรอยู่มาก เมื่อพิจารณาทีมบุคลากรทางการแพทย์ จํานวนเตียงที่ให้ บริ การ ตลอดจน
ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชนของบริ ษัทในเครื อ ถือว่าเป็ นโรงพยาบาลเอกชนชัน้ นํ ้าในพื ้นที่ โรงพยาบาลของกลุม่
บริ ษัทฯ ประสบกับการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง โดยคูแ่ ข่งในแต่ละพื ้นที่ได้ แก่
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โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ฮอสพิทอล 1/

โรงพยาบาลเอกชนใกล้ เคียง
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ ค
โรงพยาบาลบางนา 5
โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรี ยล
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากนํ ้า
โรงพยาบาลสําโรงการแพทย์
โรงพยาบาลสหเวช
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ
โรงพยาบาลศรี สโุ ข
โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
โรงพยาบาลรวมแพทย์
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ และปากนํ ้าโพ 2
โรงพยาบาลศรี สวรรค์
โรงพยาบาลร่มฉัตร
โรงพยาบาลรวมแพทย์
หมายเหตุ : 1/ เดิมชื่อโรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการดําเนินการเปลี่ยนชื่อ

ที่ตงั ้
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

โรงพยาบาลเอกชนของกลุม่ บริษัทฯ มีจดุ เด่นและข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งหลายประการ ดังนี ้
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ฮอสพิทอล เป็ นโรงพยาบาลที่มีทําเลที่ตงดี
ั ้ ใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้ ห้างเมกาบางนา
มีโครงการอสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่มาเปิ ดใกล้ โรงพยาบาล ชุมชนที่อยูอ่ าศัยระดับกลางและสูงรอบๆโรงพยาบาลเป็ น
จํานวนมาก มีโครงสร้ างที่พร้ อมจะพัฒนาเป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tietiary Care)
โรงพยาบาลสหเวช เป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจิตรที่เปิ ดดําเนินการมาเป็ นเวลา 26 ปี
โรงพยาบาลมีความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งในหลายๆ ด้ าน ได้ แก่ มีบคุ ลากรทางการแพทย์ที่มคี วามสามารถและเชี่ยวชาญ ใน
แผนกเฉพาะทางสําคัญมีการลงทุนในเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัยครบถ้ วน มีระบบการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทําให้ สามารถควบคุมต้ นทุนการรักษาได้ ดี อัตราค่ารักษาพยาบาลอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ ของประชาชนที่เป็ น
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย นอกจากนี ้มีโรงพยาบาลในกลุม่ ที่มีศกั ยภาพในการรักษาขันสู
้ งสร้ างความมัน่ ใจในการส่งต่อการ
รักษาเฉพาะโรค
โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็ นโรงพยาบาลที่ได้ รับรองมาตรฐาน JCI มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มี
เครื่ องมือและบริ การทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและมีศนู ย์รังสีที่มีเทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง นอกจากนี ้ผู้บริ หารของโรงพยาบาล มี
ประสบการณ์บริ หารโรงพยาบาลมากกว่า 40 ปี และมีบคุ ลากรทางการแพทย์ พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพครบถ้ วนใน
ทุกสาขา พร้ อมให้ บริ การตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลปากนํา้ โพ และโรงพยาบาลปากนํา้ โพ 2 ทัง้ 2 โรงพยาบาลเป็ นต้ นแบบของโรงพยาบาลที่ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบ smart system และได้ รับการรั บรองมาตรฐาน HIMSS Analytics EMRAM
Stage 6 และเป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่ได้ รับมาตรฐานระดับสูงในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริ การดูแล
ผู้ป่วย มีเครื อข่ายโรงพยาบาลซึง่ มีบคุ ลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา
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ลักษณะลูกค้ า
กลุม่ ลูกค้ าของโรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถจําแนกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ ลูกค้ าเงินสด ได้ แก่ ลูกค้ าที่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลด้ วยตนเอง กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
ได้ แก่ ประชาชนที่มีที่อยูอ่ าศัยหรื อสถานที่ทํางานในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับที่ตงของโรงพยาบาล
ั้
2. กลุม่ ลูกค้ าคูส่ ญ
ั ญา ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ าที่เข้ ารับการรักษาพยาบาลที่องค์กรต้ นสังกัดได้ ทําสัญญาข้ อตกลงไว้
กับทางโรงพยาบาล ซึ่งองค์ กรต้ นสังกัดจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรั กษาที่เกิ ดขึน้ หรื อเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่ มี
กรมธรรม์ประกันสุขภาพโดยทางโรงพยาบาลจะเรี ยกเก็บค่ารักษากับองค์กรต้ นสังกัด หรื อบริ ษัทประกัน หรื อสํานักงาน
ประกันสังคม
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย คือ กลุม่ ลูกค้ าที่มีเศรษฐี ฐานะระดับกลางถึงระดับสูง ในแต่ละพื ้นที่ รวมทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าที่มี
กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กลุม่ ลูกค้ าที่ประสบอุบตั ิเหตุจราจร และกลุม่ ลูกค้ าชาวต่างประเทศ
นโยบายด้ านราคา
โรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้ องกับอาการของ
โรคและวิธีการรักษา ซึง่ ราคาในการรักษาต่างๆ สามารถเทียบเคียงได้ กบั คูแ่ ข่งในระดับเดียวกันในพื ้นที่ใกล้ เคียง และอยู่
ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอิงจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทําเลเดียวกันหรื อใกล้ เคียง
4) ภาพรวมและแนวโน้ มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การเติบโตของอุตสากรรมซอฟต์แวร์ มีความสัมพันธ์ กบั การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสัดส่วนการใช้ จ่ายด้ าน
สารสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจบริ การที่มีการใช้ ระบบไอทีในสัดส่วนที่สงู เช่น ธุรกิจการเงิน
ประกันภัย การแพทย์และสาธารณสุข ค้ าปลีก ฯลฯ สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรื อ ซิป้า เปิ ดเผยว่าโดยภาพรวมของตลาดซอฟต์ แวร์ และบริ การซอฟต์ แวร์ ของไทย มีอัตราการเติบโตร้ อยละ 4.4
ในปี 2559 และคาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 4.3 และมีมลู ค่ารวม 57,257 ล้ านบาท โดยปั จจัย
หลักที่ทําให้ อุตสาหกรรมซอฟแวร์ และบริ การซอฟแวร์ เติบโตคือ การฟื ้นตัวของเศรษฐกิ จ ภาคการเงิ นจากโครงการ
พร้ อมเพย์ (Promptpay) ทําให้ มีการลงทุนเพิ่มขึ ้นทังด้
้ านซอฟต์แวร์ ระบบและซอฟต์แวร์ ด้านความปลอดภัยของข้ อมูล
นอกจากนี ้ภาคโทรคมนาคมเกิดโครงการขยายเครื อข่ายสื่อสารไร้ สาย เทคโนโลยี 4G ที่ได้ รับใบอนุญาตไปแล้ ว และ
โครงการขยายโครงข่ายบริ การบรอดแบนด์ทวั่ ประเทศ อย่างไรก็ดีจากการสํารวจตลาดซอฟแวร์ พบว่า พฤติกรรมการใช้
ซอฟต์ แ วร์ สํา เร็ จ รู ป มี ก ารเปลี่ย นแปลงไปสู่ก ารใช้ SaaS (Software as a Service) มากขึน้ และเทคโนโลยี Cloud
Technology และ SaaS ได้ เข้ ามาเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจ ทําให้ แนวโน้ มการย้ ายไปสูก่ ารใช้ บริ การซอฟต์แวร์ บนเทคโนโลยี
คลาวด์แทนการติดตังซอฟต์
้
แวร์ สาํ เร็ จรูปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ มากขึ ้น
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แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แนวโน้ มและทิศทางของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาแรงในอนาคต ที่ Gartner บริ ษัทวิจยั ด้ านเทคโนโลยี
ได้ กล่าวถึงจะมี 10 เรื่ องดังนี ้
1. Artificial Intelligence Foundation
2. Intelligent Apps and Analytics
3. Intelligent Things
4. Digital Twin
5. Cloud to the Edge
6. Conversational Platforms
7. Immersive Experience
8. Blockchain
9. Event Driven
10. Continuous Adaptive Risk and Trust
จากแนวโน้ มและทิศทางของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวที่จะมาแรงในอนาคต รวมถึงการขยายตัวของ
เศรษฐกิจดิจิทลั ในประเทศไทยและการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะสามารถเป็ นแรงผลักดันอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ไทยให้ สามารถขยายตัวและเพิ่มมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ ให้ ได้ มากขึ ้น
ภาวะการแข่ งขัน
บริ ษัทฯ ดําเนินการในลักษณะงานโครงการ โดยมุ่งเน้ นไปที่การวางระบบซอฟต์แวร์ กลุม่ ประยุกต์ใช้ ในองค์กร
และให้ การสนับสนุนผู้ใช้ งานแบบต่อเนื่อง บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการติดตัง้ และพัฒนาระบบบริ หารจัดการงาน
โรงพยาบาล (Hospital Information System) ระบบงานบัญ ชี การเงิ น สิ น ค้ าคงคลัง และจั ด ซื อ้ จั ด จ้ าง (Oracle
PeopleSoft Enterprise Financial & Supply Chain Management) ระบบงานบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Oracle
PeopleSoft Enterprise Human Capital Management) และระบบวิเคราะห์ข้อมูล (QlikView Business Intelligence)
รวมถึงสามารถให้ บริ การติดตังและพั
้
ฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล
ในส่ว นของการให้ บ ริ ก ารติ ด ตัง้ และพัฒ นาระบบซอฟต์ แ วร์ แ บบครบวงจรในส่ว นของธุ ร กิ จ โรงพยาบาล
ภาวะการแข่งขันในตลาดกับผู้ให้ บริ การติดตังและพั
้
ฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรจะมีไม่มากนัก รวมถึงธุรกิจ
โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีความต้ องการที่จะปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนันจึ
้ งมี
โอกาสในการขยายตลาดในธุรกิจส่วนนี ้สูงมาก
ในส่วนของการให้ บริ การติดตังและพั
้
ฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิ จทั่วไป ภาวะการ
แข่งขันในตลาดจะเริ่ มสูงมากขึ ้น แต่จํานวนคูแ่ ข่งในระดับเดียวกันยังมีไม่มากนัก และความต้ องการในท้ องตลาดในส่วน
ของการติดตัง้ ระบบซอฟต์ แวร์ สําเร็ จรู ประบบการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ยงั มีเพิ่มขึน้ เนื่องจากแต่ละบริ ษัทมีความ
ต้ องการที่จะพัฒนาระบบงานสารสนเทศของตนเองให้ รองรับกับการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรก็ดี
การเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 นอกจากจะส่งผลให้ เกิดการไหลเข้ าของเงินทุนปริ มาณมหาศาล
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จากต่างชาติแล้ ว ยังอาจเกิดภาวะการแข่งขันที่สงู ขึ ้นในระดับภูมิภาค ดังนัน้ ในระยะต่อไป แนวโน้ มการควบรวมกิจการ
ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดเพิ่มขึ ้น เพื่อเป็ นการสร้ างการเติบโตอย่างก้ าวกระโดดและมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
ที่สงู ขึ ้น
สภาวการณ์แข่งขันในส่วนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐค่อนข้ างสูง และมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีในปั จจุบันเป็ นอย่างมากทัง้ ในเรื่ อง Big Data, Internet of Things (IoT), AI และ Machine Learning
กําลังเป็ นแนวโน้ มที่สาํ คัญในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการศึกษา เนื่องจากจํานวนนักศึกษามีแนวโน้ มที่ลดลง ดังนัน้
แต่ละมหาวิทยาลัยมีความจํ าเป็ นอย่างยิ่งจะต้ องปรั บตัวเพื่อรองรั บการแข่งขันที่สูงขึ ้นต่อไปในอนาคต โดยต้ องมี
ระบบงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ รองรั บ การทํ า งานที่ ถูก ต้ อ ง รวดเร็ ว และครบถ้ วน และระบบ SAP ก็ เ ป็ น ระบบที่
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ของรั ฐบาลได้ นําไปใช้ งานแล้ วเกิ ดประสิทธิ ภาพอย่างมากในการบริ หารงานภายในองค์กร
ตัวอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นต้ น ดังนันโอกาสทางการตลาดของกลุ
้
ม่ ธุรกิจนี ้มีอีกมาก
กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. มีผ้ บู ริ หารและทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ออกแบบ วางแผนที่มีความรู้ ความสามารถใน
ธุรกิจให้ บริ การซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ ด้านการบริ หารโรงพยาบาลและอื่นๆ
2. ซอฟต์ แวร์ ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจํ าหน่ายเป็ นซอฟแวร์ ที่มาจากบริ ษัทผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง
ระดับโลก โดยซอฟต์แวร์ บางตัว เช่น HealhObject หรื อ HO บริ ษัทฯ เป็ นผู้วางระบบแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และ
เพียงไม่กี่เจ้ าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบคู่แข่งขันในการให้ บริ การด้ านนี ้ (ระบบบริ หาร
จัดการงานโรงพยาบาลทัง้ Front Office และ Back Office)
3. บริ ษัทฯ เน้ นการให้ บริ การแบบครบวงจร โดยบริ ษัทฯ มีการให้ บริ การติดตัง้ และพัฒนาระบบที่หลากหลาย
เพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ าแบบครบวงจรรวมถึงการให้ บริ การบํารุงรักษาและสนับสนุนการใช้ งานระบบ (System
Maintenance & Support) นอกจากนี ้ยังมีโครงการจะเปิ ดให้ บริ การเพิ่มเติม เช่น IT Outsourcing เป็ นต้ น เพื่อรักษาฐาน
ลูกค้ าเดิม ขยายฐานลูกค้ า และทําให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ อย่างต่อเนื่อง (Retention Revenue)
4. มุง่ เน้ นการทํางานที่เป็ นมืออาชีพและมีความเป็ นเลิศทางด้ านเทคโนโลยี ด้ านบริ หารจัดการโดยทางบริ ษัทฯ
จะทําการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ ทนั กับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง
เพื่อให้ ทีมงานมีความสามารถในการตอบสนองการให้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว อีกทังสามารถวิ
้
เคราะห์
ออกแบบ และทําให้ ระบบที่มีความซับซ้ อนกลายเป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้ งาน
5. สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) ทางบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นในการทําธุรกิจในรู ปแบบพันธมิตร
ทางธุรกิจกับคู่ค้าไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่าย ลูกค้ า หรื อผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
เพื่อเอื ้อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จร่วมกัน (Win-Win Situation)
ลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ คือองค์กรที่มีความต้ องการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการภายในให้
เป็ นระบบและสอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วในยุคปั จจุบนั ซึ่งเวลาและการตัดสินใจทางธุรกิจเป็ นสิ่งสําคัญ
ทังนี
้ ้ระบบซอฟแวร์ เพื่อการบริ หารจัดการงานโรงพยาบาล งานการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงระบบการ
วิเคราะห์ ข้อมูลทางธุรกิ จ สามารถตอบสนองความต้ องการดังกล่าวได้ อย่างครบถ้ วน นอกจากนีย้ ังมีกลุ่มลูกค้ าที่
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ต้ องการรับคําปรึกษาเพื่อให้ เข้ าใจถึงรูปแบบการทํางานในปั จจุบนั โดยลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ อยูใ่ นธุรกิจการแพทย์
การเงิ น รวมทัง้ ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ บริ ษัทฯ คาดว่า ความต้ องการใช้ ระบบซอฟต์แวร์ จะเพิ่มมากขึ ้น
โดยเฉพาะการจัดการระบบทรัพยากรบุคคลและระบบการเงินซึง่ เป็ นหัวใจสําคัญของทุกอุตสาหกรรม
ในส่วนของระบบ SAP กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายคือ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมถึงกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตสินค้ าอุปโภค บริ โภค และอุตสาหกรรมอื่นๆ
นโยบายด้ านราคา
เนื่องจากซอฟต์แวร์ ที่ทางบริ ษัทฯ ให้ บริ การติดตังพั
้ ฒนาเป็ นซอฟแวร์ ที่เป็ นที่ยอมรับกันในตลาดในประเทศไทย
และตลาดแถบ AEC และมีต้นทุนราคาไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ ค่แู ข่งในระดับเดียวกัน ทางบริ ษัทฯ ได้ ใช้
นโยบายการตังราคาโดยยึ
้
ดความต้ องการของตลาดและการแข่งขันเป็ นเกณฑ์ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับปั จจัยภายนอกอื่นๆ ด้ วย เช่น
อุปสงค์ (demand) สภาพการแข่งขัน สภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั และงบประมาณของลูกค้ า
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ช่องทางการจําหน่ายหลักผ่านตัวแทนฝ่ ายการตลาดของบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นการนําเสนอตัวซอฟแวร์ และการ
ต่างๆ แก่องค์กรต่างๆ ที่สนใจโดยตรง ซึง่ ลูกค้ าส่วนใหญ่ปัจจุบนั เป็ นธุรกิจโรงพยาบาล และกลุม่ บริ การทางการแพทย์ที่มี
ความซับซ้ อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตารางการทํางาน
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า
เพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานการให้ บริ การ สําหรับลูกค้ าระดับบน บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาการจัดการกับกลุม่
แมริ ออทซึ่งเป็ นกลุม่ โรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงเพื่อว่าจ้ างให้ บริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของบริ ษัทฯ โรงแรม
แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาการจัดการกับ
กลุม่
แอสคอทซึ่งเป็ นกลุ่มโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากลเพื่อว่าจ้ างให้ บริ หารอาคารที่พกั อาศัยในโครงการซัมเมอร์ เซ็ท
เอกมัย
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
• การจัดหายาและเวชภัณฑ์
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื ้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายในประเทศหลายรายเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ บริ ษัทฯ วางแผนจะนําระบบจัดซื ้อกลาง สําหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง
ในเครื อ โดยฝ่ ายจัดซื ้อจะรวบรวมคําสัง่ ซื ้อจากทุกโรงพยาบาลในกลุม่ และสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จําหน่ายเป็ นคราวๆ ไป
• เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการจัดซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์เป็ นปั จจัยสําคัญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนันบริ
้ ษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
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ที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐาน มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพจากผู้ผลิตหรื อผู้แทนจําหน่ายในประเทศที่เชื่อถือได้ และมี
บริ การหลังการขายที่ดี
• บุคลากรทางการแพทย์
เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ อนั ได้ แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
โรงพยาบาล บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแพทย์ผ้ เู ชียวชาญในแต่ละโรค เพื่อสามารถให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วยได้ อย่าง มี
คุณภาพ โดยมีการคัดเลือกแพทย์ที่ความสามารถจากมหาวิทยาลัยแพทย์และวิทยาลัยพยาบาลที่มีชื่อเสียง นอกจากนี ้
ยังจัดให้ มีการอบรมสําหรับแพทย์และพยาบาลเพื่อพัฒนาความรู้ และวิทยาการทางการแพทย์ให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจบริ การให้ คําปรึ กษา พัฒนา และให้ บริ การซอฟต์แวร์ ต้ องมีการคัดเลือกและจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ า
ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่บริ ษัทฯ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจําหน่าย โดยบุคลากรของบริ ษัทฯ จะต้ องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและมีความมัน่ ใจในคุณภาพของซอฟต์แวร์ ต่างๆ โดยรายชื่อผู้ผลิตสินค้ าหรื อผู้ให้ บริ การที่เป็ นคู่ค้าหลักใน
ปี 2560 ได้ แก่
• บริ ษัท Oracle Corporation (Thailand) จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายซอฟต์แวร์ Oracle Peoplesoft Enterprise
• บริ ษัท Incarnus จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายซอฟต์แวร์ ARCUS Hospital Information System
• บริ ษัท QlikTech จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายซอฟต์แวร์ QlikView เป็ นต้ น
• บริ ษัท ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดัก อิน ดาต้ า โปรเซสซิ่ง (SAP) จากเยอรมัน ผู้ผลิตและจําหน่าย
ซอฟแวร์ SAP
2.4 งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงต่ อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.1

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันสูง
ปั จจุบนั ธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์มีการแข่งขันในระดับค่อนข้ างสูง เนื่องจากให้ บริ การที่พกั อาศัยในระยะสัน้
ด้ วย จึงต้ องแข่งขันกับผู้ประกอบการโรงแรม นอกจากนี ้ยังมีผ้ ปู ระกอบการคอนโดระดับหรู ที่เปลี่ยนมาให้ เช่าในระยะสัน้
ทําให้ อตั ราค่าเช่าของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ไม่สามารถปรับเพิ่มขึ ้นได้ มากนัก
ความเสี่ยงจากการด้ อยค่ าของทรั พย์ สินจากการที่ผลประกอบการของโครงการที่ได้ มาไม่ เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย
ในการเข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ปในปี 2559 ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ สนิ ทรัพย์เป็ นที่ดินเปล่าในต่างจังหวัด
5 แห่ง และที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างในกรุ งเทพฯ ที่สุขุมวิท 29 โครงการอาคารสํานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
และโครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย ในส่วนของที่ดินเปล่าในต่างจังหวัดและที่ดินของโครงการสุขมุ วิท 29 ซึ่งราคาซื ้อเป็ น
ราคาเต็มมูลค่าราคาประเมินทรัพย์สนิ โดยที่ไม่มีสว่ นลด ดังนันหากเกิ
้
ดเหตุการณ์ใดๆ ในอนาคตที่อาจจะทําให้
ผล
ประกอบการของโครงการต่างๆ ได้ แก่ โครงการอาคารสํานักงานบางกอกบิสซิเสเซ็นเตอร์ และโครงการซัมเมอร์ เซ็ท
เอกมัย ตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ หรื อหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่สง่ ผลกระทบโดยตรงทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินลดลง อาจจะทํา
ให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีการบันทึกการด้ อยค่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดการใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ เพื่อพัฒนาโครงการในต่ างจังหวัด
ในการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มวี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ สินทรัพย์เป็ นที่ดินเปล่าในต่างจังหวัด 5 แห่ง
ที่ดินแต่ละแห่งมีข้อจํากัดของการใช้ ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกันไป ที่ดินบางแปลงอาจติดข้ อจํากัดในการใช้ ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมาย ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ให้ เช่า หรื อโครงการในเชิงพาณิชย์ได้
หรื อไม่สามารถพัฒนาโครงการในรู ปแบบที่ให้ ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนได้ ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่ซื ้อ
ขายหุ้นภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น ถ้ าบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ตดั สินใจที่จะพัฒนาโครงการบนที่ดินในต่างจังหวัดจํานวน 5 แปลง
บริ ษัทฯ มีสิทธิ ที่จะขายคืนที่ดินในต่างจังหวัดแปลงใดแปลงหนึ่ง หรื อทัง้ 5 แปลง ให้ แก่ผ้ ขู ายในราคาต้ นทุนพร้ อมกับ
ได้ รับต้ นทุนในการถือครองในอัตราร้ อยละ 1.75 ต่อปี โดยผู้ขายจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการโอน ค่าภาษี ตา่ งๆ
ที่เกิดขึ ้นจากการขายที่ดินแต่เพียงผู้เดียว ซึง่ เงื่อนไขดังกล่าวช่วยลดความเสีย่ งจากข้ อจํากัดการใช้ ประโยชน์ที่ดินลงได้

ที่กําหนด

ความเสี่ยงจากต้ นทุนการพัฒนาโครงการสูงกว่ าประมาณการ หรือการพัฒนาโครงการล่ าช้ ากว่ าแผน

บริ ษัทฯ มีแผนเริ่ มพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม สุขมุ วิท 29 ในระหว่างปี 2561 - 2562 บริ ษัทฯ อาจมีความ
เสี่ยงจากแนวโน้ มต้ นทุนการก่อสร้ างที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดูจากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างของปี 2557-2560 โดยรวม
ปรับตัวสูงขึ ้น ซึง่ อาจทําให้ ต้นทุนในการก่อสร้ างเพิ่มขึ ้นมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้
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อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการว่าจ้ างที่ปรึ กษาโครงการซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญใน
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมาช่วยกําหนดรู ปแบบและประเมินต้ นทุนที่ต้องใช้ ในการพัฒนาโครงการในเบื ้องต้ น
และประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ สํารองค่าใช้ จ่ายเผื่อเหลือเผื่อขาดเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 5
ของมูลค่าก่อสร้ างโครงการ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนโครงการที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ วางแผน
เข้ าทําสัญญารับเหมาก่อสร้ างแบบเบ็ดเสร็ จ ซึ่งจะกําหนดมูลค่างานและระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาที่ชดั เจน
ซึง่ ช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถคาดการณ์ต้นทุนที่จะเกิดขึ ้นและพัฒนาโครงการได้ แล้ วเสร็ จตามเป้าหมาย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้ าง
จากที่กระทรวงการคลังได้ นําพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง และได้ ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยกระทรวงการคลังจะบังคับใช้ ในปี 2562 การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี ที่ดินและ
สิง่ ปลูกสร้ างอาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษี ที่ดินเพิ่มขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่มีมลู ค่าสูงเกิน 50 ล้ านบาท จากการที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าว
ตังอยู
้ ่ในศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งเดิมเสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 12.5 ของรายได้ ค่าเช่า การเปลี่ยนนโยบายภาษี ดงั กล่าวจะทํา
ให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยต้ องเสียภาษี ตามมูลค่าของสินทรัพย์แทน ซึ่งอาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่าย
ทางภาษี เพิ่มขึ ้น
3.1.2

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันเพิม่ ขึ้น
แม้ ว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดี แต่ก็มีการแข่งขันที่รุนแรงทังการแข่
้
งขันกับสถานพยาบาล
ของรัฐที่ปรับตัวโดยเปิ ดให้ บริ การโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน หรื อการแข่งขันกับผู้ประกอบการ
จากต่างประเทศจากนโยบายเปิ ดเสรี ทางการแพทย์ ซึ่งผู้ประกอบการจากต่างประเทศมีความได้ เปรี ยบในเรื่ องของ
เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย กว่ า หรื อ ขนาดของกลุ่ม โรงพยาบาลเครื อ ข่า ยมี ข นาดใหญ่ ก ว่า และภาพลัก ษณ์ ค วามเป็ น
โรงพยาบาลระดับนานาชาติ
โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง ทังจากการขยายการลงทุ
้
นของธุรกิจโรงพยาบาล
ในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ทําให้ มีจํานวนโรงพยาบาลและจํานวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึ ้น จึงมีแนวโน้ มที่ผ้ ปู ระกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนต้ องแข่งขันสูงขึ ้น ทังด้
้ านราคา การมีแพคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาลเฉพาะ รวมทังการ
้
แย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนยังต้ องแข่งขันกับกลุม่ คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐ
และโรงพยาบาลในเครื อโรงเรี ยนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิ ยมหาราชการุ ณย์ในเครื อศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิ บดี) ที่มีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ทังด้
้ านชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และ
แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงอาจจะมีปัจจัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได้
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั โครงสร้ างคณะกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ มีกรรมการและผู้บริ หารที่เป็ น
แพทย์ (ได้ แก่ น.พ. พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร และ น.พ. สุนทร ศรี ทา) ซึ่งมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริ หาร
กิจการโรงพยาบาลอยู่แล้ ว ทําให้ ภายหลังการเข้ าทํารายการ การบริ หารกิจการโรงพยาบาลของกลุ่มบริ ษัท PHC จะ
ดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง ไม่มีความเสี่ยงจากการบริ หารกิจการโรงพยาบาลจากการที่ไม่มีผ้ บู ริ หารที่มีประสบการณ์
ในธุรกิจโรงพยาบาล
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การลงทุนปรั บปรุ งโรงพยาบาลปากนํ้าโพ และโรงพยาบาลปากนํ้าโพ 2 ในปี 2557 - 2560 จะต้ องใช้
เวลาสร้ างผลการดําเนินงานให้ ค้ ุมค่ าต่ อการลงทุน
ในปี 2557 - 2559 โรงพยาบาลปากนํ ้าโพได้ ลงทุนซื ้อที่ดินเพื่อรองรั บการขยายโรงพยาบาล ลงทุนปรับปรุ ง
โรงพยาบาล ลงทุนในเครื่ องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ รวมถึงลงทุนในโรงพยาบาลปากนํ ้าโพ 2 เพื่อขยายเครื อข่าย
โรงพยาบาล ด้ วยงบลงทุนที่ผ่านมากว่า 1,000 ล้ านบาท ภาพรวมของตลาดการแพทย์ในจังหวัดนครสวรรค์อาจไม่ได้
เติบโตเร็ วเท่ากับจังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้ วยระยะทางที่ใกล้ กรุ งเทพฯ เมื่อประชาชนต้ องการรักษาพยาบาลที่มีความ
ซับ ซ้ อ น อาจมี ท างเลือ กในการเดิ นทางเข้ ารั กษาที่ โรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพฯ ดัง นัน้ รายได้ ข องโรงพยาบาล
ปากนํ ้าโพอาจจะค่อยๆ เติบโต (อาจจะไม่ได้ เติบโตอย่างรวดเร็ วมากนัก) ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความสําเร็ จในการทําการตลาด
คุณภาพแพทย์และจํานวนแพทย์ที่เพียงพอ คุณภาพในการให้ บริ การ เพื่อดึงดูดให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริ การแทนที่จะลงมาที่
กรุงเทพฯ หรื อไปที่โรงพยาบาลอื่นๆ
นอกจากนี ้ จากการลงทุนซื ้อที่ดินที่ผ่านมาเพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลโรงพยาบาลปากนํ ้าโพยังมีที่ดิน
เปล่ารอการพัฒนาในอนาคตอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งปั จจุบนั ใช้ เป็ นที่จอดรถ และได้ โอนที่ดินอีก 1 แปลงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8
กันยายน 2560 มูลค่าประมาณ 72 ล้ านบาท ในขณะที่โรงพยาบาลยังไม่มีการสร้ างอาคารใหม่ที่ชัดเจน ณ ปั จจุบนั
แต่ด้ ว ยธุ ร กิ จ โรงพยาบาลมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจัด หาที่ ดิ น บริ เ วณโดยรอบเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตในอนาคต มี ค วาม
จําเป็ นต้ องมีที่ดินรองรับไว้ ทําให้ โรงพยาบาลปากนํ ้าโพอาจยังไม่ได้ รับผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets)
หรื ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ที่ค้ มุ ค่าในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งจะต้ องใช้ เวลาอีกระยะ
หนึง่
อย่างไรก็ ตาม แม้ ที่ตงั ้ ของโรงพยาบาลปากนํา้ โพ และโรงพยาบาลปากนํา้ โพ 2 จะอยู่ห่างกันประมาณ 3
กิโลเมตร แต่การดําเนินธุรกิจของ 2 โรงพยาบาลจะไม่มีการแข่งขันกัน เนื่องจากแบ่งแยกการรักษาพยาบาลคนไข้ ใน
กลุม่ การรักษาที่ตา่ งกัน โดยโรงพยาบาลปากนํ ้าโพมีที่ตงติ
ั ้ ดถนนพหลโยธิน จะเน้ นเป็ นศูนย์ฉกุ เฉินหรื ออุบตั ิเหตุ ในขณะ
ที่โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ 2 มีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นกลางเมืองนครสวรรค์ จะเน้ นเป็ นศูนย์แม่และเด็ก
ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
บริ ษัท พิษณุเวช จํ ากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มพริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ (PHC) ถื อหุ้น บริ ษัท โรงพยาบาล
พิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด (PUH) มีแผนการขยายขอบเขตการให้ บริ การ โดยการก่อสร้ างโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งการลงทุนเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ เนื ้อที่ประมาณ 11 ไร่ และการพัฒนา
อื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ย่า นธุ รกิ จ หรื อ ย่า นเศรษฐกิ จใหม่ของจังหวัด เนื อ้ ที่ 17 ไร่ งบลงทุน ส่ว นแรกประมาณ 500 ล้ า นบาท
(รวมที่ดิน) เป็ นการก่อสร้ างโรงพยาบาลแห่งใหม่ 4 ชัน้ ให้ บริ การในระดับทุติยภูมิ รองรับผู้รับบริ การได้ 50 เตียง ตังอยู
้ ่
บริ เวณสี่แยกเข้ าเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์นนอยู
ั ้ ่ไม่ไกลจากจังหวัดพิษณุโลก และเป็ น 1 ใน 7 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างที่มีการส่งต่อผู้รับบริ การมาที่โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก ทําให้ สามารถใช้ ทรัพยากรร่ วมกันได้ เช่น
ในกรณีมีเคสหนักๆ เกินศักยภาพของโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ ก็จะนําส่งไปที่โรงพยาบาลพิษณุเวช (พิษณุโลก)
เพื่อที่จะได้ รับการรักษาขันสู
้ งต่อไป ทําให้ ผ้ ปู ่ วยไม่ต้องเดินทางไกล อีกทังจั
้ งหวัดอุตรดิตถ์ยงั มีด่านชายแดนภูดู่ อําเภอ
บ้ านโคก ซึ่งมีเขตติดกับ สปป.ลาว อาจจะช่วยเพิ่มศักยภาพของจังหวัด และสามารถเจาะตลาดลูกค้ าบางจังหวัดของ
สปป. ลาวได้
ดังนัน้ บริ ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการก่อสร้ างโรงพยาบาลแห่งใหม่ เช่น การก่อสร้ างล่าช้ ากว่าแผนที่วางไว้
ต้ นทุนการก่อสร้ างสูงกว่าที่ประมาณการ หรื อเกิดเหตุการณ์ อื่นใดที่ส่งผลให้ การก่อสร้ างหยุดชะงักและอาจเกิดความ
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เสียหาย รวมถึงผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ตาม ก่อนการเริ่ มก่อสร้ าง
โรงพยาบาลนัน้ บริ ษัทฯ จะศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการอีกครัง้ สําหรับในส่วนการก่อสร้ างนัน้ บริ ษัทฯ จะว่าจ้ าง
ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ จ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงจะมีการกําหนด
เงื่ อนไขในสัญญาว่าจ้ างผู้รับเหมาหลัก โดยกํ าหนดค่าปรั บการทํางานล่าช้ า ซึ่งทาง PUH จะสามารถเรี ยกเก็ บจาก
ผู้รับเหมาหลักได้ ในกรณีที่การก่อสร้ างไม่ได้ แล้ วเสร็ จตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ ได้ แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีสว่ นสําคัญมากต่อการประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงพยาบาลจะต้ องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ซึ่งปั จจุบนั ผลิตได้ ในจํานวน
จํากัด และแพทย์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐ ทําให้ ต้องใช้ คา่ จ้ างที่สงู ในการดึงตัวมาเป็ นแพทย์
ประจําหรื อชั่วคราว มีโอกาสจะเกิดการแย่งตัวบุคลากรทางการแพทย์มากขึ ้น นอกจากนี ้ จากการขยายตัวของธุรกิจ
โรงพยาบาล การเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมประชากรสูงอายุ (Aging Society) โรงพยาบาลต่างๆ ต้ องเตรี ยมความ
พร้ อมเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ทําให้ เกิดความต้ องการบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคณ
ุ ภาพ และประสบการณ์
เข้ าร่ วมงานในองค์ กร ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้ องใช้ ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม
อาจทําให้ ได้ รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในด้ านต่างๆ ได้ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทในกลุม่ ของ PHC มีสถานที่ตงของโรงพยาบาลใกล้
ั้
กบั มหาวิทยาลัยของรัฐที่มี
คณะ
แพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก) โดย บริ ษัท พิษณุเวช จํากัด (PSV) มีความร่ วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลหลายแห่งในการผลิตพยาบาล และ
พัฒนาบุคลากรร่ วมกัน ไม่เพียงแต่เตรี ยมความพร้ อมด้ านบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน้ ทรัพยากรที่มีอยู่ PSV ก็มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสําหรั บเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
ความซับซ้ อนและความรุนแรงของโรคที่เพิ่มมากขึ ้น การรักษาจึงจําเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์
ที่ทนั สมัย กลุม่ บริ ษัท PHC ให้ ความสําคัญต่อคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์รวมถึงการให้ บริ การในการรักษาแก่คนไข้
ของโรงพยาบาลสูงสุด จึงมีการลงทุนซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปั จจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึง่ อาจทําให้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บาง
ชนิดมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ ง่าย รวมทังอาจมี
้
คา่ ใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาสูง ดังนัน้ อาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่า
ของการลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัท PHC มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติ ประโยชน์จากการใช้
งาน และความคุ้มค่าของเครื่ องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ
บริ หารต้ นทุนในเหมาะสม และเกิดประโยชน์สงุ สุดต่อโรงพยาบาล
ความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้ องเรียกค่ าเสียหายจากการให้ บริการทางการแพทย์
ธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งให้ บริ การทางการแพทย์ มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้ องจากผู้ป่วยหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ของผู้ป่วยไม่พอใจในการรักษาของโรงพยาบาล หรื อผลการรักษาของแพทย์หรื อผู้เชี่ยวชาญไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง
ของกลุม่ บุคคลดังกล่าว
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ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัท PHC ได้ พฒ
ั นาคุณภาพการให้ บริ การให้ มมี าตรฐาน มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาช่วยใน
การรั กษา มีการประกันความรั บผิดวิชาชี พแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จากการถูกเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายของผู้ป่วยที่ผลการรักษาไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง โดยประกันคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในการ
ให้ บ ริ ก ารทางแพทย์ ที่ ผิ ด พลาดโดยไม่ ไ ด้ เ จตนา และยัง คุ้ม ครองรวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการต่ อ สู้ค ดี ด้ ว ย และจาก
ประสบการณ์ ข องแพทย์ ป ระจํ า โรงพยาบาลที่ มี ม าอย่า งยาวนาน มี ก ารประเมิ น คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ประเมิ น
ผลการรั กษาและความพึงพอใจในการเข้ ามารั บบริ การ ประกอบกับความคุ้นเคยในการให้ บริ การประชาชนในพื ้นที่
บริ ษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ทู ี่เข้ ามาใช้ บริ การได้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สนิ เชื่อ
บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้การค้ า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ยงนี ้โดยการ
กําหนดให้ มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนันบริ
้ ษัท จึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายที่เป็ น
สาระสําคัญ จากการให้ สินเชื่อ นอกจากนี ้ การให้ สินเชื่ อของบริ ษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากมีฐานของลูกค้ าที่
หลากหลายและมีจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริ ษัทฯ อาจต้ องสูญเสียจากการให้ สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ
ลูกหนี ้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะทางการเงิน
3.1.3

ธุรกิจให้ บริการติดตัง้ และวางระบบสารสนเทศ

ความเสี่ยงจากการส่ งมอบงาน
ธุรกิจการให้ บริ การติดตังและวางระบบเทคโนโลยี
้
สารสนเทศนัน้ การปิ ดงานและการส่งมอบงานตามกําหนด
ระยะเวลา และคุณภาพของงานรวมถึงเอกสารส่งมอบต่างๆ เป็ นสิง่ สําคัญ ซึง่ โดยเฉลีย่ อายุงานโครงการประมาณ 8 - 24
เดือน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับขนาดของแต่ละโครงการ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบโครงการในเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญา
บริ ษัทฯ อาจถูกปรับจากการส่งงานล่าช้ าได้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และบริ หารความเสี่ยง
ของโครงการอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ สามารถส่งมอบงานและปิ ดโครงการได้ ตรงตามแผนการดําเนินงานโครงการที่กําหนด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ธุรกิจการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบจากความล้ าสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ ความสามารถในการ
แข่งขันลดลง บริ ษัทฯ จึงให้ ความสําคัญต่อการวางแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พร้ อมทังการส่
้
งเสริ มให้
พนักงานมีความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและรับมือกับนวัตกรรมใหม่อยูต่ ลอดเวลา
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรั พยากรบุคคล
ธุรกิจบริ การติดตังและวางระบบเทคโนโลยี
้
สารสนเทศเป็ นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาความสามารถและความชํานาญ
เฉพาะด้ านของบุคลากร บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านเทคนิค การจัดการงานโครงการ งานบริ การและการ
สื่อสาร รวมถึงมีการวางแผนกําลังคนอย่างเป็ นระบบเพื่อป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การส่งมอบงานให้ แก่ลกู ค้ าได้
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3.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงทางด้ านโครงสร้ างเงินทุนและสภาพคล่ อง
ภายหลังการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มวี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป บริ ษัทฯ มีภาระหนี ้เพิ่มขึ ้นจากตัว๋ สัญญาใช้ เงินจํานวน
510.51 ล้ า นบาท และเมื่ อ เข้ า ซื อ้ กิ จ การของกลุ่ม พริ น้ ซิ เ พิ ล เฮลท์ แ คร์ มี ภ าระ เงิ น กู้ ยื ม จากสถาบัน การเงิ นของ
กลุม่ พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํานวน 1,027.6 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
1,240.6 ล้ านบาท แต่ไม่มีเงินกู้ยืมกรรมการ
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีภาระในการจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่สขุ มุ วิท 29 คาดว่าจะใช้
เงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 2,643 ล้ านบาท ซึง่ จะทยอยลงทุนในปี 2561 - 2562 อย่างไรก็ตามอัตราหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯยัง
อยูใ่ นระดับตํ่า การก่อหนี ้ดังกล่าวไม่ได้ สง่ ผลให้ มีความเสีย่ งทางการเงินเพิ่มขึ ้นมากนัก
ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
จากการเข้ าซื ้อกิจการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล ทําให้ บริ ษัทฯ มีภาระหนี ้เพิ่มขึ ้น โดยอัตรา
ดอกเบี ้ยปั จจุบนั สําหรับโครงการต่างๆของกลุม่ วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป และกลุม่ พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว
การเพิ่มขึ ้นของอัตราดอกเบี ้ยจะทําให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่สงู ขึ ้น ซึ่งดอกเบี ้ยดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อ
กําไรสุทธิของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทังสิ
้ ้นประมาณ
1,400 ล้ านบาท และมีภาระหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 1,762 ล้ านบาท (รวมตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาว
จากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน)
3.3 ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯ มีผ้ ถู อื หุ้นใหญ่ มีอทิ ธิพลต่ อการกําหนดนโยบายในการบริหารงาน
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุม่ วิทยากร ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ทังหมดเป็
้
นจํานวน 2,890,051,343
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 89.196 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงทําให้ กลุม่ วิทยากรสามารถควบคุมกลุม่
บริ ษัทและมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจในทุกเรื่ องที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากการประชุมผู้ถือหุ้นเกือบทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ น
เรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ กําหนดต้ องให้ ได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายย่อย จึงมีความเสี่ยงจากการ
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบุ
้ คคลภายนอก 3 ท่านเข้ ามาเป็ นกรรมการอิสระและเป็ นกรรมการตรวจสอบ
จากกรรมการทังหมด
้
9 ท่าน จึงเป็ นการถ่วงดุลอํานาจในการบริ หารได้ ในระดับหนึ่ง นอกจากนี ้ในกรณีเข้ าทํารายการ
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบุคคลดังกล่าวจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว

ส่วนที่ 1 หน้ า 42

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

4. สินทรั พย์ ท่ ีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสําคัญของสินทรัพย์ หลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจซึง่ ได้ แก่ ที่ดิน อาคารมีดงั นี ้
4.1.1 ธุรกิจโรงแรม/เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์
ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ

ลักษณะ
โครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

ถือกรรมสิทธืโดย

ภาระผูกพัน

2-0-34.3

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
1,320.12

แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร
วิสต้ า -กรุงเทพฯ
แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กทม.
โครงการโรงแรมและ
เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย
แบงค็อก ซอยเ 2
ถนนเอกมัย กทม.

เซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์

บริ ษัทฯ

-

เซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์

5-1-94

2,199.16

บจ. วี เรสซิเดนท์

คํ ้าประกันเงิน
กู้ยืมสถาบัน
การเงิน

ลักษณะ
โครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

ถือกรรมสิทธืโดย

ภาระผูกพัน

อาคารสํานักงาน
ให้ เช่า

1-3-9

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
510.70

บจ. วี อินเทลลิ
เจ้ นซ์

คํ ้าประกันเงิน
กู้ยืมสถาบัน
การเงิน

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
1,040.18

ถือกรรมสิทธืโดย

ภาระผูกพัน

4.1.2 ธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่ า
ชื่อและที่ตงั ้
โครงการ
อาคารบางกอก
บิสซิเนสเซ็นเตอร์
ถนนสุขมุ วิท 63
กทม.

4.1.3 ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างให้ เช่ า
ชื่อและที่ตงั ้
โครงการ

ลักษณะ
โครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

โรงแรม RetrOasis
โรงแรม
1-2-51
บจ. กรุงเทพบริ หาร
ซอยสุขมุ วิท 29
ถนนสุขมุ วิท กทม.
หมายเหตุ : ปั จจุบนั บจก.กรุงเทพบริหารได้ ให้ บจก. วี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิสเซส (“VMS”) (ซึง่ นางสาวสาธิตาเป็ นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่) เช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จํานวน 63 ห้ อง คือ โรงแรม RetrOasis ซึง่ เน้ นกลุม่ ลูกค้ า
ประเภทนักท่องเที่ยวแบบประหยัด ซึง่ สัญญาเช่าจะครบกําหนดในเดือนมิถนุ ายน 2565 พร้ อมทังให้
้ เช่าอาคารพาณิชย์อีกหลาย
ราย ซึง่ บริ ษัทฯ ยังคงมีนโยบายดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาโครงการ และในระหว่างนี ้ หากสัญญาเช่า
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ครบกําหนด บริษัทฯ อาจจะพิจารณาต่อสัญญาเช่าภายใต้ เงื่อนไขว่า บริ ษัทฯ จะสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ เมื่อต้ องการพัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย

4.1.4 ที่ดนิ เปล่ ารอการพัฒนา
ลําดับ

ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตงั ้

1

ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ 49 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา
ตังอยู
้ ท่ ี่ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

2

ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ 10 ไร่
ตังอยู
้ ท่ ี่ ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง เนื ้อที่ 30 ไร่ 3 ตารางวา
ตั ้งอยูท่ ี่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ 40 ไร่ 58.90 ตารางวา ตังอยู
้ ท่ ี่
อําเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง
ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 35.2 ตารางวา ตังอยู
้ ท่ ี่
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

3
4
5

4.1.5

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
73.71

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

บจ. วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง

-

30.0

บจ. วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง

-

150.0

บจ. วี 33

-

96.93

บจ. กรุงเทพบริ หาร

-

118.07

บจ. กรุงเทพบริ หาร

-

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

ก) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลในกลุม่
ลําดับ

1.

2.

ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตงั ้

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)

บริษัท พิษณุเวช จํากัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)
-ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 45.5 ตารางวา
ตังอยู
้ ท่ ี่ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

เป็ นเจ้ าของ

บมจ.ธนาคารกรุงศรี

-ที่ดิน เนื ้อที่ 8 ไร่ 57.5 ตารางวา
ตังอยู
้ ท่ ี่ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

81.93

-ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ 28 ไร่ 1 งาน 78.1 ตารางวา
ตั ้งอยูท่ ี่ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง

111.00

เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

70.56

เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

อุปกรณ์และเครื่ องมือทางการแพทย์

142.75

เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

15.39

เป็ นเจ้ าของ

บมจ. ธนาคากรุงไทย1/

79.61

เป็ นเจ้ าของ

บมจ. ธนาคากรุงไทย2/

20.72

เป็ นเจ้ าของ

อยุธยา

บริษัท สหแพทย์ พิจิตร จํากัด (โรงพยาบาลสหเวช)
-ที่ดินเนื ้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา
ตั ้งอยูท่ ี่อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
อุปกรณ์และเครื่ องมือทางการแพทย์
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ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้ โพ จํากัด (โรงพยาบาล
ปากนํา้ โพ และโรงพยาบาลปากนํา้ โพ 2)
-ที่ดินเนื ้อที่ 13 ไร่ 98.4 ตารางวา
ตั ้งอยูท่ ี่อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง

348.80

เป็ นเจ้ าของ

บมจ. ธนาคารธนชาต

646.75

เป็ นเจ้ าของ

อาคารระหว่างก่อสร้ าง

374.15

เป็ นเจ้ าของ

อุปกรณ์และเครื่ องมือทางการแพทย์

185.75

เป็ นเจ้ าของ

ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 3 คูหา

41.00

เป็ นเจ้ าของ

ทาวน์เฮ้ าส์ 2 ชัน้ 1 หลัง

0.38

เป็ นเจ้ าของ

ลําดับ

3.
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ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตงั ้

ที่ดินเนื ้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 93.2 ตารางวา
72.00
เป็ นเจ้ าของ
ตั ้งอยูท่ ี่อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
4.
บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด
ที่ดินเนื ้อที่ 2 ไร่ 9 ตารางวา
70.76
เป็ นเจ้ าของ
ตังอยู
้ ท่ ี่ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หมายเหตุ : 1/ น.ส.3 ก.เลขที่ 851 เนื ้อที่ 49 ตารางวาและน.ส.3 ก. เลขที่ 853 เนื ้อที่ 3-3-28 ไร่ มีภาระผูกพันกับบมจ. ธนาคารกรุงไทย
2/ อาคารโรงพยาบาลสูง 4 ชัน้ 1 อาคาร, อาคารโรงพยาบาลสูง 5 ชัน้ 1 อาคาร, อาคารบ้ านพักแพทย์ 2 ชัน้ จํานวน 3 หลัง
อาคารเครื่ องปั่ น และส่วนโล่งหลังคาคลุมจอดรถยนต์ 1 หลัง มีภาระผูกพันกับบมจ. ธนาคารกรุงไทย

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ผ่านการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยธุรกิจนันสามารถส่
้
งเสริ มสนับสนุนธุรกิจ
หลักของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สามารถกํ าหนดทิศทางการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้ อ งกับ แผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ จึ ง มี น โยบายการบริ ห ารงานโดยส่ง บุค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท /
คณะกรรมการบริ หาร เห็นว่ามีความรู้ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยนันๆ
้ และมีการ
ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุกไตรมาส นอกจากนีม้ ีการจัดให้ หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการ
ตรวจสอบภายใน พร้ อมทังรายงานผลให้
้
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ และมีการชีแ้ จงนโยบายที่สําคัญของบริ ษัทฯ
เป็ นต้ นว่า นโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดี นโยบายการบริ หารความเสี่ยง นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบายการแจ้ งเบาะแส ให้ บริ ษัทย่อยรับทราบและนําไปปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด
บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด

ที่ปรึกษาธุรกิจ
ให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตัง้
ระบบสารสนเทศ

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จํากัด

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ
ไทย
ไทย
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ไทย

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
2559
2560
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
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ประเภทกิจการ

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
2559
2560
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด1/
บริษัท วี 33 จํากัด1/

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
อาคารสํานักงานให้ เช่า
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จํากัด1/
บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด1/

ให้ บริ การที่พกั อาศัยให้ เช่า
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในธุรกิจอื่น

ไทย
ไทย

99.99
99.99

99.99
99.99

ไทย

-

99.99

โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลสหเวช
โรงพยาบาลเอกชน

ไทย
ไทย
ไทย

-

59.99
59.99
59.99

โรงพยาบาลเอกชน
ไทย
โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ
ไทย
โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ 2
3/
บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จํากัด
โรงพยาบาลเอกชน
ไทย
หมายเหตุ : 1/ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้ อมผ่านทางบริษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํากัด
2/ เดิมชื่อ บริษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด
3/ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้ อมผ่านทางบริษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด
4/ ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ

-

59.99
90.92

-

90.92

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด2/
บริษัท พิษณุเวช จํากัด3/
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด3/
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
จํากัด3/, 4/
บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด 3/
บริษัท โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ จํากัด3/
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในปี พ.ศ. 2552 บริ ษั ท ฯ ได้ ถูก นิ ติ บุค คลอาคารชุด โครงการเซ็ น ต์ ห ลุย ส์ แกรนด์ เ ทอเรส ฟ้อ งร้ องให้ โอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็ นภาระจํายอม หรื อชดใช้ คา่ เสียหายเป็ นจํานวนเงิน 49 ล้ านบาท และให้ จดั หาที่จอดรถเพิ่มเติมหรื อ
ชดใช้ ค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงิน 106 ล้ านบาท รวมถึงให้ ชดใช้ ค่าเสียหายในการซ่อมแซมการชํารุ ดของอาคารชุดเป็ น
จํานวนเงิน 4 ล้ านบาท ศาลชันต้
้ นได้ พิพากษายกฟ้องคดีดงั กล่าวแล้ วในเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 ต่อมาในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2554 โจทก์ ได้ ยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลอุทธรณ์ และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ศาลอุทธรณ์ ไดพิพากษายกฟ้องใน
กรณีให้ โอนกรรมสิทธ์ที่ดินที่เป็ นภาระจํายอมและให้ จดั หาที่จอดรถเพิ่มเติม ส่วนค่าเสียหายในการซ่อมแซมส่วนที่ชํารุด
ของอาคารชุดให้ ชดเชยไม่เกิน 3 ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯ ได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ศาลฎีกามีคําสัง่ ยกคําร้ องและไม่รับฎีกาของบริ ษัทฯ และให้
ซ่อมแซมส่วนที่ชํารุ ดของอาคารชุดบางรายการ หรื อให้ จําเลยชดใช้ คา่ ซ่อมแซมตามราคาที่แท้ จริ ง แต่ไม่เกินจํานวน 1.2
ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ที่ศาลอุทธรณ์ได้ พิพากษาจนถึงวันที่นําเงินไปวางที่ศาล ขณะนี ้มี
ความไม่แน่นอนในราคาที่แท้ จริ งสําหรั บการซ่อมแซมเป็ นจํานวนเท่าใด อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ ได้ ตงั ้ สํารองเผื่อผล
เสียหายจากคดีฟอ้ งร้ องในส่วนที่บริ ษัทฯ คิดว่าเหมาะสมเป็ นจํานวนเงินรวม 1.5 ล้ านบาท ไว้ ในบัญชีแล้ ว ในปี
พ.ศ.
2559 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายชําระค่าเสียหายจํานวนดังกล่าวให้ แก่โจทก์แล้ วในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึง่ ถือเป็ นการสิ ้นสุด
คดีความฟ้องร้ องดังกล่าว

ส่วนที่ 1 หน้ า 47

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
1) บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
เดิมชื่อ บริ ษัท เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

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

ชื่อย่ อหลักทรัพย์

PRINC

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลและการบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

ที่ตัง้ สํานักงานใหญ่

ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ที่ตัง้ สาขา

(1) เลขที่ 1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
(2) เลขที่ 35/2 หมูท่ ี่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

เลขทะเบียนบริษัท

0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็ น 0107574700864)

ทุนจดทะเบียน

3,240,638,433.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

3,240,087,520.00 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 3,240,087,520 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้
หุ้นละ 1 บาท

เว็บไซต์

http://www.principalcapital.co.th

โทรศัพท์

02-714-2171-3

โทรสาร

02-714-2185
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6.2 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทย่ อยที่บริษัทถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50
2) บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์ เมนท์ จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Principal Investment Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ที่ตัง้ สํานักงาน

ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105556449227

ทุนจดทะเบียน

10,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

10,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ
10 บาท

โทรศัพท์
โทรสาร

02-714-2184
02-714-2185

3) บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์ จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Convergence Systems Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศ
้

ที่ตัง้ สํานักงาน

ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105551095249

ทุนจดทะเบียน

50,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

50,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 10 บาท

โทรศัพท์
โทรสาร

02-714-1378
02-714-3478
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4) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด
ชื่อบริษัท
บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ

Bangkok Center District Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ที่ตัง้ สํานักงาน

ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105558144911

ทุนจดทะเบียน

300,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

75,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 10 บาท

โทรศัพท์

02-714-2173

โทรสาร

0-2-714-2185

5) บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้ จํากัด
ชื่อบริษัท
บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ

V Brilliant Group Holding Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ที่ตัง้ สํานักงาน

ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105556006937

ทุนจดทะเบียน

630,900,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 583,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 49,490,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10
บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

6,330,900,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 583,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 49,490,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

โทรศัพท์

02-714-8239

โทรสาร

02-714-2185
ส่วนที่ 1 หน้ า 50

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

6) บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด
ชื่อบริษัท
บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ

V Intelligence Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ให้ เช่าอาคารสํานักงาน

ที่ตัง้ สํานักงาน

ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105556007033

ทุนจดทะเบียน

200,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

200,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 10 บาท

โทรศัพท์

02-714-8239

โทรสาร

02-714-2185

7) บริษัท วี 33 จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท วี 33 จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

V 33 Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ที่ตัง้ สํานักงาน

ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105557152309

ทุนจดทะเบียน

500,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

300,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 10 บาท ชําระแล้ วหุ้นละ 6 บาท

โทรศัพท์

02-714-2171

โทรสาร

01-714-2185

ส่วนที่ 1 หน้ า 51

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

8) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด
ชื่อบริษัท
บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ

V Residence Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์

ที่ตัง้ สํานักงาน

ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105556015847

ทุนจดทะเบียน

700,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

700,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 10 บาท

โทรศัพท์

02-714-2171

โทรสาร

02-714-2185

9) บริษัท กรุ งเทพบริหาร จํากัด
ชื่อบริษัท
บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จํากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ

Bangkok Management Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

ที่ตัง้ สํานักงาน

ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105535092052

ทุนจดทะเบียน

2,850,600,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 28,506,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

2,850,600,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 28,506,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท

โทรศัพท์

02-714-2171

โทรสาร

02-714-2185

ส่วนที่ 1 หน้ า 52

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

10) บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ จํากัด
ชื่อบริษัท
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ

Principal Healthcare Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นๆ

ที่ตัง้ สํานักงาน

ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0125557004113

ทุนจดทะเบียน

2,683,750,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นบุริมสิทธิ 1,372,000 หุ้น และหุ้นสามัญ
267,003,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

2,683,750,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นบุริมสิทธิ 1,372,000 หุ้น และหุ้นสามัญ
267,003,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

โทรศัพท์

02-714-2173

โทรสาร

02-714-2185

11) บริษัท พิษณุเวช จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท พิษณุเวช จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Pitsanuloke Medical Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล

ที่ตัง้ สํานักงาน

211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เลขทะเบียนบริษัท

0655524000033

ทุนจดทะเบียน

125,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 125,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1,000
บาท

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว

125,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 125,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1,000
บาท

โทรศัพท์

055-909-000

โทรสาร

055-909-005

ส่วนที่ 1 หน้ า 53

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

12) บริษัท สหแพทย์ พจิ ิตร จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Union Pichit Doctors Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล

ที่ตัง้ สํานักงาน

2/158 ถนนศรี มาลา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เลขทะเบียนบริษัท

0665532000039

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 985,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 15,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว

100,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 985,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 15,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท

โทรศัพท์

056-612-791, 056-612-792

โทรสาร

056-612-794-5

13) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Pitsanuvej Uttaradit Hospital Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล

ที่ตัง้ สํานักงาน

211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เลขทะเบียนบริษัท

0655560001044

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว

1,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท

โทรศัพท์

055-909-000

โทรสาร

055-909-005

ส่วนที่ 1 หน้ า 54

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

14) บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Pitsanuvej Pattana Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล

ที่ตัง้ สํานักงาน

211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เลขทะเบียนบริษัท

0655560001745

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว

1,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท

โทรศัพท์

055-909-000

โทรสาร

055-909-005

15) บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้ โพ จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Paknampo Hospital Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล

ที่ตัง้ สํานักงาน

96/12 หมูท่ ี่ 9 ถนนสายเอเชีย ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

เลขทะเบียนบริษัท

0605530000155

ทุนจดทะเบียน

354,166,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 3,541,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว

354,166,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 3,541,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท

โทรศัพท์

056-000-111

โทรสาร

056-225-505

ส่วนที่ 1 หน้ า 55

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

16) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

P.N.P. Hospital Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล

ที่ตัง้ สํานักงาน

96/12 หมูท่ ี่ 9 ถนนสายเอเชีย ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

เลขทะเบียนบริษัท

0605557000342

ทุนจดทะเบียน

150,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว
โทรศัพท์

37,500,300 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 1,499,996 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท ชําระแล้ วหุ้นละ 25 บาท และหุ้นสามัญจํานวน 4 หุ้น ชําระแล้ วเต็มจํานวน
056-000-111

โทรสาร

-

ส่วนที่ 1 หน้ า 56

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

6.3 บุคคลอ้ างอิง
1) นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (แห่ งประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991

2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-344-1000 02-824-5000
โทรสาร 02-286-5050

ส่วนที่ 1 หน้ า 57

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 3,240,638,433 บาท เรี ยกชําระแล้ ว 3,240,087,520 บาท
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 3,240,087,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.

จํานวนหุ้น

UBS AG Hong Kong Branch
ดร. สาธิต วิทยากร
น.ส. สาธิตา วิทยากร
Peak Development Holdings Ltd.
นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

1,262,060,526
972,199,200
498,054,588
157,737,029
38,735,500
311,300,677
3,240,087,520

% ของจํานวนหุ้น
ทัง้ หมด
38.951
30.005
15.372
4.868
1.196
9.068
100.000

7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น ในอัตราไม่น้ อ ยกว่าร้ อยละ 40 ของกํ าไรหลังหักภาษี เงิ นได้
นิติบคุ คล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่ผ่านมา บริ ษัทยังไม่มีการจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากธุรกิจยังอยู่ในระหว่าง
การขยายกิจการ การจ่ายปั นผลจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความ
จําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้ อํานาจคณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณา โดยการดําเนินการดังกล่าว
จะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

8.1 คณะกรรมการบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายนามคณะกรรมการบริ ษัทจํานวน 10 ท่าน และรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุม
ต่างๆ มีดงั นี ้
เข้ าประชุม/จํานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม
รายชื่อกรรมการ

1. นายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

3. ดร.สาธิต วิทยากร

ตําแหน่ ง

-

กรรมการ

-

ประธานคณะกรรมการบริ ษัท

-

กรรมการอิสระ

-

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-

กรรมการ

-

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

-

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง

การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

สาเหตุการขาด
ประชุม

8/10

2/2

ติดภารกิจ

10/10

2/2

-

10/10

2/2

-
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เข้ าประชุม/จํานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม

รายชื่อกรรมการ

4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม

ตําแหน่ ง

การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

สาเหตุการขาด
ประชุม

10/10

2/2

-

10/10

2/2

-

10/10

2/2

-

5/5

1/1

**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

5. ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร

7. นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา*

- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร –
Healthcare

8. น.ส. ศิรดา เทียมประเสริฐ

- กรรมการ

8/10

2/2

ติดภารกิจ

9. น.ส. ภัทรพร จารุพฒ
ั น์

- กรรมการ

10/10

2/2

-

10 น.ส. วิชนัน ศุภจรรยา*

- กรรมการ

5/5

1/1

**

- กรรมการบริ หาร
- ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
หมายเหตุ : *นางสาววิชนัน ศุภจรรยา ลาออก ตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560
นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแทน นางสาววิชนัน ศุภจรรยา มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560
**นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทาไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทครัง้ ที่ 1-4/2560 เนื่องจากยังไม่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัท

ขอบเขต อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจและหน้ าที่ในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรั บกรรมการบริ ษั ทจด
ทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรั กษาผลประโยชน์ ของ
บริ ษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงกําหนดบทบาทหน้ าที่และหลักปฏิบตั ิของคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อเป็ นแบบอย่างให้ พนักงานทุกระดับยึดมัน่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
และนักลงทุนทัว่ ไป ดังนี ้
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1. ดูแลและจัดการให้ การดําเนินการของบริ ษัทฯ และ การปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นด้ วยความระมั ด ระวั ง (Duty of Care) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Duty of
Accountability) ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption) และ มีจริ ยธรรม (Duty
of Ethic) รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน
บริ หาร

2. ประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประจําทุกปี และ กําหนดค่าตอบแทนประธานเจ้ าหน้ าที่

3. กําหนดวิสยั ทัศน์ของกิจการ พิจารณาอนุมตั ินโยบายและกลยุทธ์ ที่สําคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงาน
ต่างๆ งบประมาณ ความเสีย่ ง รวมทังกํ
้ ากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบาย และ แผนงานที่กําหนดไว้ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารด้ วยความตังใจ
้ และความ
ระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน
4. ให้ ความมัน่ ใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และ การสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลให้ มี
กระบวนการในการประเมิ นความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในให้ มี ประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลการรายงานทางการเงินและการติดตามผล
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ของบริ ษัทฯ กําหนดแนวทางในการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็ นสําคัญ โดยที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียไม่ควรมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจกําหนดขันตอนการดํ
้
าเนินการ และการเปิ ดเผย
ข้ อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
6. ให้ มีการกําหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร โดย
ให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามนโยบาย และ รายงานผลการบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยการรายงานผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส จัดให้ มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ ให้ ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายการผิดปกติทงหลาย
ั้
7. พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระ
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้ อบังคับและ/
หรื อระเบียบที่เกี่ ยวข้ องของตลาดหลักทรั พย์ฯ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ ต่อไป
9. พิ จารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี คุณสมบัติ ตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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10. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารและมอบหมายอํานาจหน้ าที่บางประการให้ คณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้
บริ หารงานของบริ ษัทฯ ได้ กรรมการบริ หารมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทน และบําเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด แต่
ทังนี
้ ้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริ หารผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ใน
ฐานะกรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง
11. ส่งเสริ มให้ จดั ทําจริ ยธรรมธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ กรรมการผู้บริ หารและพนักงานทุกคนเข้ าใจถึง
มาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมดังกล่าว
อย่างจริ งจัง
12. แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทําหน้ าที่จัดทําและเก็ บ
รักษาเอกสาร และ การอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกําหนด และช่วยดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและ
บริ ษัทฯ อันได้ แก่ การประชุมคณะกรรมการ และ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ คําแนะนําแก่กรรมการและบริ ษัทฯ ในการปฏิบตั ิตน
และ การดําเนินกิจการให้ ถูกต้ องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ อีกทังดู
้ แลให้ กรรมการและ
บริ ษัทฯ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
13. ให้ มีการกําหนดนโยบายต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร
14. เลขานุการบริ ษัท สรุปรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคูส่ มรส และบุตร ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นใน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อในการประชุมคณะกรรมการ ทังนี
้ ้กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทผ่านทางเลขานุการบริ ษัท ทราบโดย
มิชกั ช้ า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
- มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาใดๆ ที่บริ ษัทฯ จัดทําขึ ้นระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
- มีการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ
15. เข้ าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ที่เกี่ ยวกับกรรมการอย่างน้ อย 1
หลั ก สู ต ร อั น ได้ แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรื อ หลั ก สู ต ร DIRECTOR CERTIFICATION
PROGRAM (DCP) หรื อ เทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
16. หน้ าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กําหนดไว้ ในประกาศ ข้ อกําหนด พระราชบัญญัติ หรื อกฎหมายอื่นใดที่กํากับ
ดูแลบริ ษัทฯ
17. ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และให้ มีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
18. คณะกรรมการมีอํานาจกําหนด และ แก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการ ซึง่ มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้
19. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่ตรวจสอบ และ รับรองงบการเงินของบริ ษัทฯ ให้ ถูกต้ องตรงตามกฎหมาย
มาตรฐานการบัญชี และโปร่งใส
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8.2 คณะกรรมการบริษัทย่ อย
• ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
1) บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จํากัด (“BCD”)
ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 BCD มีคณะกรรมการทังหมด
้
4 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ง
1. ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร
กรรมการ
3. นายวีระ ศรี ธนะชัยโชค
กรรมการ
4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
กรรมการ
หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการ 2 ใน 4 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท

2) บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํากัด (“VB”)
ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 VB มีคณะกรรมการทังหมด
้
4 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ง
1. ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร
กรรมการ
3. นายวีระ ศรี ธนะชัยโชค
กรรมการ
4. นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ
กรรมการ
หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการ 2 ใน 4 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท

3) บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด (“VI”)
ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 VI มีคณะกรรมการทังหมด
้
4 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ง
1. ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร
กรรมการ
3. นายวีระ ศรี ธนะชัยโชค
กรรมการ
4. นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ
กรรมการ
หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการ 2 ใน 4 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท

4) บริ ษัท วี 33 จํากัด (“V33”)
ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 V33 มีคณะกรรมการทังหมด
้
4 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ง
1. ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร
กรรมการ
3. นายวีระ ศรี ธนะชัยโชค
กรรมการ
4. นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ
กรรมการ
หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการ 2 ใน 4 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท
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5) บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด (“VR”)
ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 VR มีคณะกรรมการทังหมด
้
4 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ง
1. ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร
กรรมการ
3. นายวีระ ศรี ธนะชัยโชค
กรรมการ
4. นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ
กรรมการ
หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการ 2 ใน 4 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท

6) บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จํากัด (“BG”)
ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 BG มีคณะกรรมการทังหมด
้
4 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ง
1. ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร
กรรมการ
3. นายวีระ ศรี ธนะชัยโชค
กรรมการ
4. นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ
กรรมการ
หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการ 2 ใน 4 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท

• ธุรกิ จให้บริ การระบบสารสนเทศ
7) บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด (“CS”)
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 CS มีคณะกรรมการทังหมด
้
5 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ง
1. ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ
2. นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
กรรมการ
3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช
กรรมการ
4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
กรรมการ
5. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
กรรมการ
หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ ดร. สาธิ ต วิทยากร หรื อ นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี หรื อ นายศิริชยั โตวิริยะเวช หรื อ
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ 2 ใน 4 คนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

• ธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชนและการบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
8) บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด (“PHC”)
รายชื่อคณะกรรมการของ PHC ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 มีจํานวน 5 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ดร. สาธิต วิทยากร
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ
นางสาวสาธิตา วิทยากร
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หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน

9) บริ ษัท พิษณุเวช จํากัด (“PSV”)
รายชื่อคณะกรรมการของ PSV ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีจํานวน 7 คน ดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง
1. นายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมการ
4. นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์
กรรมการ
5. นางปิ ยรัตน์ อุกฤษฎ์
กรรมการ
6. ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ
7. นายอธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
กรรมการ
หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร หรื อ ดร. สาธิต วิทยากร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นาง
นิภาพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ หรือ นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

10) บริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด (“SHV”)
รายชื่อคณะกรรมการของ SHV ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีจํานวน 7 คน ดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง
1. นายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
กรรมการ
2. นางนิภาพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมการ
3. ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ
4. นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมการ
5. นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์
กรรมการ
6. นางปิ ยรัตน์ อุกฤษฎ์
กรรมการ
7. นายอธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
กรรมการ
หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร หรื อ ดร. สาธิต วิทยากร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นาง
นิภาพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ หรือ นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

11) บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด (“PUH”)
รายชื่อคณะกรรมการของ PUH ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีจํานวน 7 คน ดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง
1. ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ
2. นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมการ
3. นายอธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
กรรมการ
4. นายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
กรรมการ
5. นางนิภาพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมการ
6. นางปิ ยรัตน์ อุกฤษฎ์
กรรมการ
7. นายสาธิต นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมการ
หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ ดร. สาธิต วิทยากร หรื อ นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ หรื อ นายอธิวฒ
ั น์ น้ อย
ประสิทธิ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
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12) บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด (“PPC”)
รายชื่อคณะกรรมการของ PPC ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 มีจํานวน 7 คน ดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง
1. นายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
กรรมการ
2. นางนิภาพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมการ
3. ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ
4. นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมการ
5. นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์
กรรมการ
6. นางปิ ยรัตน์ อุกฤษฎ์
กรรมการ
7. นายอธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
กรรมการ
หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ ดร. สาธิต วิทยากร หรื อ นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ หรื อ นายอธิวฒ
ั น์ น้ อย
ประสิทธิ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

13) บริ ษัท โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ จํากัด (“PNP”)
รายชื่อคณะกรรมการของ PNP ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีจํานวน 6 คน ดังนี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง
1. นายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
ประธานกรรมการ
2. นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ
กรรมการ
3. นายสิทธิชยั วงศ์ณิชชากุล
กรรมการ
4. นายอธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
กรรมการ
5. นายสุนทร ศรี ทา
กรรมการ
6. นายก่อพงศ์ รุกขพันธ์
กรรมการ
หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร นายสุนทร ศรี ทา นายอธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์ นายก่อพงศ์
รุกขพันธ์ กรรมการสองในสี่คนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

14) บริ ษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล จํากัด (“PNPH”)
รายชื่อคณะกรรมการของ PNPH ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีจํานวน 3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายอธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
กรรมการ
2. นายศิริชยั โตวิริยะเวช
กรรมการ
3. นางสาวดรรชนีพร พันตะพรหม
กรรมการ
หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นายอธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์ และนายศิริชยั โตวิริยะเวช กรรมการทังสองคนลงลายมื
้
อ
ชื่อร่วมกัน
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• ธุรกิ จทีป่ รึ กษาด้านการลงทุน
15) บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด (“PI”)
รายชื่อคณะกรรมการของ PI ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 มีจํานวน 3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สาธิต วิทยากร
2. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
3. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8.3 ผู้บริหารของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
รายชื่อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561มีจํานวน 9 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี ้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
นายศิริชยั โตวิริยะเวช
นายศุภวัส พงษ์ ศิริพานิช
นางเสมอแข สัทธาพงศ์
นางสุกนิษฐ์ มหานุกลู
นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ
นางสาวแพร โฮ่วรังกูร
นายถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร - Healthcare
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารความเสีย่ งและการลงทุน
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ การวิศวกรรม
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ การงานจัดซื ้อ
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ การบัญชี
ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการฝ่ ายบริ การงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมายและงานประสานงานราชการ

8.4 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท แต่งตัง้ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อ นนภาวรรณ เป็ น เลขานุก ารบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการจัดทําหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทังหมด
้
10 ครัง้ ได้ จ่ายค่าเบี ้ยประชุมให้ กบั กรรมการบริ ษัทฯ
จํานวน 1,085,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทังนี
้ ้กรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสีย่ งทุกท่านสละสิทธิ์ไม่ขอรับค่าเบี ้ยประชุมทังหมดของปี
้
2560 ได้ มีการจ่ายเงินค่าบําเหน็จให้
กรรมการ เป็ นจํานวนเงิน 3,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนทังสิ
้ ้น 4,085,000 บาท
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1. นายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
3. ดร.สาธิต วิทยากร
4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
5. ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
7. นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
8. น.ส. ศิรดา เทียมประเสริฐ
9. น.ส. ภัทรพร จารุพฒ
ั น์
10. น.ส. วิชนัน ศุภจรรยา*
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการ
บริ หารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
120,000
205,000
110,000
135,000
135,000
100,000
50,000
80,000
100,000
50,000
1,085,000

ค่ าบําเหน็จกรรมการ

450,000
450,000
300,000
300,000
300,000
300,000
-0300,000
300,000
300,000
3,000,000

รวมทัง้ สิน้

570,000
655,000
410,000
435,000
435,000
400,000
50,000
380,000
400,000
350,000
4,085,000

หมายเหตุ : *นางสาววิชนัน ศุภจรรยา ลาออก ตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560
นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแทน นางสาววิชนัน ศุภจรรยา มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560

ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัสให้ กบั ผู้บริ หารทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยจํานวน 35 ราย (ซึง่ รวมถึงนายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร, ดร.สาธิต วิทยากร, และนางสาวชยาภรณ์ เลือ่ นนภาวรรณ
ด้ วย) เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 49.8 ล้ านบาท
2) ค่ าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ประกัน ความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ า ที่ และ การชดใช้ คื น ให้ กับ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
(Directora and Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกัน 300 ล้ านบาท
ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
• เงินทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2557 บริ ษัท ได้ จดั ตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพแก่พนักงานและผู้บริ หารโดยบริ ษัทฯ จะสมทบ
ในอัตราส่วนร้ อยละ 3 ของเงินเดือน
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8.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจํานวนพนักงาน (รวมผู้บริ หาร) 1,544 คน บริ ษัทฯ ได้ จ่าย
ผลตอบแทนให้ แก่พนักงานเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 170.99 ล้ านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงิน
ประกันสังคมและสวัสดิการพนักงานอื่นๆ เป็ นต้ น
ชื่อบริษัท
บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
- สํานักงานใหญ่
- สาขา
บจ.คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์
บจ. พริน้ ซิเพิลอินเวสท์เมนท์
บจ. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
บจ. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง
บจ. วี เรสซิเดนท์
- สํานักใหญ่
- สาขา
บจ. วี 33
บจ. วี อินเทลลิเจ้ นซ์
บจ. กรุงเทพบริหาร
บจ. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์
บจ. พิษณุเวช
บจ. สหแพทย์พิจิตร
บจ. พิษณุเวชพัฒนา
บจ. โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์
บจ.โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ
บจ. พี เอ็น พี ฮอส ปิ ทอล
รวม

พนักงานปฏิบัติการ (คน)

พนักงานบริ หาร (คน)

รวมจํานวนพนักงาน
(คน)

34
130
52
1

12
13
12
2

46
143
64
3

1
30
614
181
-

1
11
19
21
-

2
41
633
202
-

373
1,416

38
128

411
1,544

หมายเหตุ : ข้ อมูลของกลุม่ PHC เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อย 8 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จํากัด
บริ ษัท วี 33 จํากัด บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด บริ ษัท กรุ งเทพบริ หาร จํากัด บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด บริ ษัท
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด และบริ ษัท พี.เอ็น.พี. ฮฮส ปิ ทอล จํากัด ยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานใน
ปี 2560 เนื่องจากยังไม่มีพนักงาน
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8.6.1 เกณฑ์ การพิจารณาจ่ ายโบนัส
การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาเป็ นคราวๆไป โดยมีเกณฑ์ตา่ งๆ ที่จะต้ องนํามาพิจารณาประกอบ ได้ แก่
ผลประกอบการของบริษัทฯ การประเมินผลงานของพนักงานที่ได้ รับโบนัส
8.6.2 ข้ อพิพาททางด้ านแรงงาน
- ไม่มี –
8.6.3 นโยบายการพัฒนาบุลากร
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานของบริ ษัทฯ ให้ มีศกั ยภาพเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
และการคํ า นึง ถึ งผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย ตาม “นโยบายการพัฒ นาธุ ร กิ จอย่างยั่ง ยืน ด้ วยความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม ในเรื่ องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน” บริ ษัทฯ ถือว่าพนักงานคือ ทรัพยากรที่สําคัญขององค์กร
จึงพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานโดยสนับสนุนให้ พนักงานได้ มีโอกาสเข้ ารับการฝึ กอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานทุกๆ ด้ าน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน สําหรับพนักงานที่มีความตังใจ
้
ศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดอบรมภายในให้ แก่พนักงานรวม 2 หลักสูตร และพิจารณาส่งพนักงานไป
อบรมภายนอกตามหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับส่วนงานนันๆ
้ นอกจากนี ้ในปี 2560 กรรมการบริ ษัท 3 ท่านได้ เข้ าอบรมหลักสูตร
Director Certification Program (DCP) ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีวา่ เป็ นสิง่ สําคัญที่จะช่วยส่งเสริ มการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิภาพ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ถูกกําหนดจากคณะกรรมการบริ ษัท
โดย
ครอบคลุมเนื ้อหาหลักการสําคัญตังแต่
้ โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการใน
การบริ หารงานของผู้บริ หารอย่างโปร่ งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารองค์กรทําให้
เกิดความเชื่อมัน่ ว่าการดําเนินงานใดๆ ของบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยความเป็ นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย ตามประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นมา และฉบับปรับปรุ ง ประกาศใช้ ณ
วันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยได้ ทําการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ ทังนี
้ ้
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ ภายในองค์กรรับทราบผ่านอินทราเน็ต แผ่นป้ายประกาศ และการ
รณรงค์ภายในบริ ษัทฯ เป็ นต้ น เพื่อสร้ างความตระหนักและความเข้ าใจในการปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษัทฯ พร้ อมทัง้
กําหนดให้ มีช่องทางสําหรับบุคคลทังภายในและภายนอกเพื
้
่อแจ้ งเรื่ องการพบเห็นการกระทําที่เป็ นการละเมิดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสําคัญตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
หุ้นดังนี ้

บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อกํากับดูแลสิทธิของผู้ถือ

1. บริ ษัทฯ กํ าหนดให้ ส่งหนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลา สถานที่
ประชุ ม ให้ ชัด เจนพร้ อมรายละเอี ย ดระเบี ย บวาระการประชุ ม ข้ อ มูล สํ า คัญ ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การพิ จ ารณาความเห็ น
คณะกรรมการ รายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา รายงานประจําปี หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งสามารถเลือกใช้ ได้ ทงแบบ
ั้
ก
แบบ ข และแบบ ค อีกทังระบุ
้ วิธีการมอบฉันทะให้ ชดั เจนเพื่ออํานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นรวมทังนั
้ กลงทุน
สถาบันเข้ าร่ วมประชุม โดยบริ ษัทฯ ดําเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า อย่างน้ อย 21 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทังเผยแพร่
้
ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ http://www.principalcapital.co.th
ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ อย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่าวสารสําหรับการตัดสินใจใน
การลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใสและสามารถเตรี ยมการมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยตนเอง
2. บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนสถาบันในการเข้ าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะกําหนดวัน เวลา ประชุมที่เหมาะสม จัดให้ มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอสามารถ
รองรับจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้ าถึงและสะดวกเพียงพอให้ สามารถเข้ าร่วมประชุม จัดส่ง
แผนที่สถานที่จดั ประชุม รวมทังจั
้ ดให้ มีบคุ ลากรและเทคโนโลยีเพียงพอสําหรับการตรวจสอบเอกสารและการลงมติ
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3. บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการประกาศรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ทงฉบั
ั้ บ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ http://www.principalcapital.co.th ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ เพื่อเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า
4. บริ ษัทฯ จะไม่ทําการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจํากัดสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน
ย่อมมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสทิ ธิซกั ถามข้ อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้
อย่างเหมาะสม และส่งเสริ มให้ มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
5. บริ ษัทฯ กํ าหนดแนวปฏิบัติสําหรั บระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
5.1 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา
5.2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผา่ นมา
5.3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี ที่ผา่ นมา
5.4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี ที่ผา่ นมา
5.5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
5.6 พิจารณาอนุมตั จิ ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
5.7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี
5.8 เรื่ องอื่นๆ
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามประเด็นสําคัญที่อยู่ในความสนใจ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท ตอบข้ อ
ซักถาม และ/หรื อชี ้แจงผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่มีการลงมติ
6. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า และ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริ ษัท เป็ นระยะเวลา 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยส่งต้ นฉบับทางไปรษณีย์
ถึงเลขานุการบริ ษัท ตามรายละเอียดที่แจ้ งทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
7. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อทางโทรสาร หรื อทางอีเมล์ของ
เลขานุการบริ ษัท
8. บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
หลังวันประชุมตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้ วนเหมาะสม ประกอบด้ วยการบันทึก
รายงานการประชุม การออกเสียงและข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด
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9. กรรมการบริ ษัททุกคน รวมทังคณะกรรมการเฉพาะเรื
้
่ อง/คณะอนุกรรมการ / คณะทํางาน ผู้บริ หารสูงสุด
ด้ านการเงินหรื อบัญชี และเลขานุการบริ ษัท ต้ องเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ หากไม่ติดภารกิจสําคัญเพื่อตอบข้ อซักถาม
และรับฟั งความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้บริ หารระดับสูงทุกคนควรเข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้ อซักถาม
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียมและ
เป็ นธรรม และได้ รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียม บริ ษัทฯ มีจริ ยธรรมว่าด้ วยการรักษาความลับ
และการใช้ ข้อมูลภายในแนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ น
ธรรมสร้ างความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการ
เลื อ กตั ง้ เป็ นกรรมการตามหลัก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯกํ า หนด ซึ่ ง ได้ เผยแพร่ ร ายละเอี ย ดในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ

http://www.principalcapital.co.th โดยให้ เสนอมายังบริ ษัทฯ เป็ นระยะเวลา 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยส่งต้ นฉบับทางไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริ ษัท ตามรายละเอียดที่แจ้ งทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัท จะเปิ ดเผยผลการพิจารณาเรื่ องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริ ษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสําคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ได้ รับเอกสารและ
คําแนะนําในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถกู ต้ องตามกฎหมายยื่นหนังสือมอบฉันทะให้ กรรมการในที่ประชุมแล้ วมี
สิทธิเข้ าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ มา
ประชุมและลงมติแทนได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับประวัติและข้ อมูลการทํางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้ วน
เหมาะสม
4. คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน และสนับสนุนให้ มี
การใช้ วิธีและอุปกรณ์การออกเสียงผลการนับคะแนนเสียงที่โปร่ งใส สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพสามาถแสดงผล
การลงมติได้ รวดเร็ วและผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
5. คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสีย และผู้เกี่ ยวข้ องเพื่อให้ คณะ
กรรมการพิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการเกี่ยวโยงกัน และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยรวม ทังนี
้ ้ กรรมการและผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริ ษัทฯ ต้ องไม่มีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจทําธุรกรรมดังกล่าว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามขันตอนหรื
้
อมาตรการการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ มีการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียตามกฎหมายหรื อ
ข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัทฯ และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อกํากับดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ไว้ อย่างชัดเจนดังนี ้
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1. ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรื อนักลงทุน เจ้ าหนี ้ คู่แข่ง หรื อหน่วยงาน
ราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้ องการจากบริ ษัทฯ
อย่างเพียงพอในแต่ละกลุม่
2. บริ ษัทฯ มีพนั ธสัญญาต่อลูกค้ าในการพัฒนาสินค้ าและบริ การให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง มีการกําหนด ราคาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทําการใดเป็ นการเอาเปรี ยบลูกค้ า ในการปฏิบตั ิต่อคู่ค้า บริ ษัทฯ ต้ องดําเนินธุรกิจ
อย่างเป็ นกลางและเป็ นธรรม
3. บริ ษัทฯ คํานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานโดยไม่เอาเปรี ยบในการทําสัญญาจ้ าง มีการกําหนดค่าตอบแทน
ให้ เหมาะสมกับศักยภาพ เพื่อกระตุ้นให้ พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน มีการฝึ กอบรม ให้ การศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงาน มีสิ่งแวดล้ อมในการทํางานที่ดี มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้ างวินยั ในการทํางาน
ได้ รับการเอาใจใส่อย่างทัว่ ถึง บริ ษัทฯ กําหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาต่อผู้ได้ รับผลกระทบดังกล่าวหากมีเหตุให้ พนักงาน
ต้ องยุติการทํางานด้ วยสาเหตุใดก็ตาม
4. บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการประชาสัมพันธ์สอื่ ถึงความตระหนักและความเอาใจใส่ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างต่อเนื่อง
และสมํ่าเสมอ
นโยบายการแจ้ งข้ อสงสัย การรับเรื่องร้ องเรียน ข้ อเสนอแนะ (Whistle Blowing)
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม และมีการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันตาม “นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ” ของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทางรับแจ้ งข้ อสงสัย หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ ที่แสดงว่าผู้มีสว่ น
ได้ ส่วนเสียได้ รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ ส่ว นเสีย
ทุกกลุม่ จากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจากการปฏิบตั ิของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทําที่
ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ โดยการแจ้ งข้ อสงสัยโดยตรง หรื อส่งจดหมายมาที่
เลขานุการบริษัท
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชัน้ 16 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Secretarywhistle@principalcapital.co.th โทรศัพท์ +66 (2) 714-2173
กรณีพนักงานมีข้อสงสัย เรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ
สามารถแจ้ งที่ Hrwhistle@principalcapital.co.th หรื อ Secretarywhistle@principal.co.th
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญ ถูกต้ อง ครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจ การเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นดัชนีชี ้วัดความโปร่ งใสในการดําเนินการซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างความเชื่อมัน่ แก่
ผู้ถื อ หุ้น นัก ลงทุน และผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ถึ ง ความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ในการดํ า เนิ น งานและเป็ น กลไกในการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน บริ ษัทฯ จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อกํากับดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายมีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ทังที
้ ่เป็ น
สารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของ
บริ ษัทฯ ได้ รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กําหนดโดยกฏหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมีการปรับปรุงข้ อมูล
บนเว็บไซต์ให้ มีความครบถ้ วนอย่างสมํ่าเสมอและรวดเร็ วทันสถานการณ์เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้ อมูลประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมและติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการให้ ข้อมูลได้ สะดวก รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
2. ระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ ได้ รับการจัดทําขึ ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจนถูกต้ องและโปร่งใสด้ วยภาษา
ที่กระชับ เข้ าใจง่าย มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สําคัญ และจํ าเป็ นอย่างสมํ่าเสมอไม่ว่าจะก่อให้ เกิดผลดีหรื อผลเสีย
ต่อบริ ษัทฯ
3. จัดให้ มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทําหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานและผลงานของ
บริ ษัทฯ ที่เป็ นประโยชน์ ให้ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ ยวข้ อง และสาธารณชนทั่วไปอย่างสมํ่าเสมอและมี
ประสิทธิภาพขจัดความเข้ าใจผิด รวมทังมี
้ นกั ลงทุนสัมพันธ์ ทําหน้ าที่เป็ นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้ าหนี ้
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในการให้ ข้อมูลการดําเนินการและการลงทุนของบริ ษัทฯ ด้ วยช่องทางการ
ติดต่อที่สะดวก รวดเร็ วและเข้ าถึงได้ ง่าย
4. คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและรายงานการ
ตรวจสอบบัญชี พร้ อมทังรายงานประจํ
้
าปี ของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
5. คณะกรรมการบริ ษัท จัดทํารายงานการประเมินสถานะและแนวโน้ มบริ ษัทฯ โดยสรุปที่เข้ าใจได้ ง่ายรายงาน
อธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี รายงาน
การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี ไว้ ในรายงานประจําปี
6. คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ จดั โครงสร้ างบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การดูแลของ
ผู้บริ หารแต่ละสายงาน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คอยกํากับดูแลในเบื ้องต้ น โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจหน้ าที่ตดั สินใจและดูแลการ
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การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามข้ อกําหนดบริ ษัทฯ และตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ขอบเขตหน้ าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ จะถูกกําหนดเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
- บทบาทและหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ กําหนดให้ ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นบุคคล
เดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
1. เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ การประชุมผู้ถือหุ้นมี
บทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นให้ มีประสิทธิภาพจนสําเร็ จลุลว่ ง เป็ นไป
ตามระเบียบข้ อบังคับบริ ษัทฯ
3. สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ กรรมการบริ ษัท แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และเท่าเทียมกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ คณะกรรมการบริ ษัท ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอํานาจ
หน้ าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5. ดูแล ติดตาม การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้ บรรลุต าม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
6. เป็ นผู้ลงคะแนนชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทังสอง
้
ฝ่ ายเท่ากัน
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ
บริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
เข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั ง้ ที่ประชุม
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

สาเหตุการ
ขาดประชุม

1. ดร. สาธิต วิทยากร

-

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

8/8

2/2

-

2. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค

-

กรรมการบริ หาร

8/8

2/2

-

3. นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา*

-

กรรมการบริ หาร

3/3

1/1

**

4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ

-

กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

8/8

2/2

-
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เข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั ง้ ที่ประชุม

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

สาเหตุการ
ขาดประชุม

5. นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ

-

กรรมการบริ หาร

8/8

2/2

-

6. นางสาววิชนัน ศุภจรรยา**

-

กรรมการบริ หาร

5/5

1/1

**

หมายเหตุ : *นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ หาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560
**นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทาไม่ได้ เข้ าประชุมคุณะกรรมการบริ หารครัง้ ที่ 1-5/2560 เนื่องจากยังไม่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการบริ หาร
**นางสาววิชนัน ศุภจรรยาลาออกตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560

อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษัทฯ พิจารณา
กํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทาง และกลยุท ธ์ ในการดําเนิ นธุร กิ จของบริ ษัท ฯ กํ า หนดแผนการเงิ น งบประมาณ การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามที่
นโยบายกําหนด
2. ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง่
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทุกประการ
3. มีอํานาจแต่งตังและควบคุ
้
มกํากับดูแลให้ การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตังบรรลุ
้
ตามนโยบายและ
เป้าหมายที่กําหนด
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายทางการเงินในด้ านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน
(แต่ละรายการ) ไม่เกิน 10 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เรื่ องดังกล่าวต้ องนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ/
ให้ สตั ยาบันต่อไป
5. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สาํ คัญๆ ที่ได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัท ได้ เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้ แล้ ว
6. มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการลงทุนระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) และการลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment)
ระยะเวลา 2-5 ปี ของบริ ษัทฯ ในวงเงินสําหรับ (แต่ละรายการ) ไม่เกิน 300 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เรื่ องดังกล่าวต้ องนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา ให้ สตั ยาบันต่อไป
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7. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหรื อเงินปั นผลประจําปี ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิ
8. กําหนดโครงสร้ างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กรรวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การกําหนด
เงินค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริ หารซึง่ มิได้ ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริ หารและการเลิกจ้ าง
ทังนี
้ ้ อํานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ ง หรื อรายการใดที่
คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบไปด้ วยกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ งบการเงิน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้ าที่
ตรวจสอบกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
บัญชี การพิจารณาข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริ หารความเสีย่ ง ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
2. เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจําจากบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
3. เป็ นผู้ที่ได้ รับความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : คุณสมบัติทีส่ ําคัญอืน่ ๆ เป็ นไปตามคุณสมบัติกรรมการอิ สระ ตามที ่ ตลท. และ ก.ล.ต. กํ าหนด (คู่มือฯ หน้า
26) และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริ ษทั ฯ
โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
เพียงพอเพื่อทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ประกอบด้ วย
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รายชื่อกรรมการ

1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
2. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
3. ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
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ตําแหน่ ง

-

เข้ าประชุม/จํานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม
การประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้น
ประชุม
ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

7/7

2/2

-

7/7

2/2

-

7/7

2/2

-

อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มั่นใจว่า มีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส
้
และประจําปี
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และระบบการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และอาจเสนอแนะให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นสิ่งสําคัญ พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรั บปรุ งแก้ ไขระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริ หารความเสีย่ ง และ รายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
3. สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
4. สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน
และ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ หรื อ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ การฝ่ าฝื นกฎหมาย และ ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องที่
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรื อ รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริ ษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รั บอนุญาต โดยคํานึงถึงความน่าเชื่ อถื อ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรและปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบการณ์ของเจ้ าหน้ าที่ของสํานักงานสอบ
บัญชีที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7. สอบทานความถูกต้ องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับรายงานทางการเงิน และการ
ควบคุมภายใน
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8. ส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
10. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อการว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกให้ เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงให้ คําแนะนําในเรื่ องงบประมาณ และ กํ าลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี
ของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายใน
11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ ใน
รายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนด
12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจําเป็ น
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้การดําเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ
ข้ อกําหนดของบริ ษัทฯ
13. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการตรวจสอบ ต้ องเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อชี ้แจง
ในเรื่ องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาต
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
16. สอบทาน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ” โดยสอบทานความเหมาะสมของการ
ปฏิบตั ิตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และ ข้ อมูลในแบบประเมินตนเองนี ้ มีความถูกต้ อง
และเพียงพอต่อการจัดส่งให้ คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ า
สูก่ ระบวนการรับรอง (Certification Process)
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท มีจํานวนอย่างน้ อย 3 คนและมี
กรรมการบริษัท อย่างน้ อย 1 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ มีจํานวน 7 คน
ประกอบด้ วย
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1. ดร. สาธิต วิทยากร
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ตําแหน่ ง
-

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

เข้ าร่ วมประชุมจํานวนครัง้ ที่ประชุม
การประชุม
การประชุม สาเหตุการ
คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้น
ขาดประชุม
บริ หารความเสี่ยง
4/5
2/2
ติดภารกิจ

ความเสี่ยง
2. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค

-

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5/5

2/2

-

3. นางสาวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม

-

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5/5

2/2

-

-

เลขานุการทีป่ ระชุม

4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ -

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5/5

2/2

-

5. นายศิริชยั โตวิริยะเวช

-

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5/5

2/2

-

6. นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิริยะ*

-

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

2/2

1/1

**

7. คุณแพร โฮ่วรังกุร*

-

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

2/2

1/1

**

หมายเหตุ : *นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วทิ ยะและนางสาวแพร โฮ่วรังกูร ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9
สิงหาคม 2560

**นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วทิ ยะและนางสาวแพร โฮ่วรังกูรไม่ได้ เข้ าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครัง้ ที่ 1-3/2560
เนื่องจากยังไม่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยง

อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาและนําเสนอนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เกณฑ์ความที่
ยอมรับได้ และกรอบปฏิบตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทังองค์
้ กรให้ มีประสิทธิ ภาพและผลักดันให้ เกิดความร่ วมมือในการบริ หาร
ความเสีย่ งทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. สอบทานรายงานความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆพร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ ไข
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสีย่ งที่สาํ คัญและมาตรการจัดการที่เหมาะสม
5. กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสีย่ ง
6. รายงานความเสีย่ งและผลการบริ หารจัดการความเสีย่ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ตามวาระที่กําหนด
7. ปฏิบตั ิงานการจัดการความเสีย่ งอื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
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9.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะกําหนดขึ ้นล่วงหน้ าในแต่ละปี เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้ าร่วม
ประชุมได้ โดยประธานคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะปรึ กษาหารื อกับ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประกอบกับการพิจารณาคําขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่สาํ คัญเป็ นวาระการพิจารณาใน
การประชุมแต่ละครัง้ โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการประชุมให้ กรรมการพิจารณาล่วงหน้ า เพื่อจะมีเวลาเพียงพอใน
การศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้ อง
1. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดให้ คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ทังนี
้ ้กรรมการ
บริ ษัท ต้ องมาประชุมอย่างน้ อยกึ่งหนึง่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
2. บริ ษัทฯ ควรกําหนดให้ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมการมีเวลาศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื่ องต่างๆ อย่าง
เพียงพอและสามารถจัดเวลาในการเข้ าร่วมประชุมได้
3. ประธานคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการจัดเรื่ องที่จะเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทโดยปรึ กษาหารื อกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร พิจารณาคําขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่สําคัญเป็ นวาระ
พิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
4. ประธานคณะกรรมการบริ ษัท ควรจัด สรรเวลาให้ เพี ยงพอสํา หรั บ การนําเสนอเอกสารและข้ อมูลของ
ผู้บริ หารและการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นสําคัญของคณะกรรมการบริ ษัท
5. คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้ อมที่จะเข้ าร่ วม
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอ
6. คณะกรรมการบริ ษัท สามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จําเป็ น เพื่อขอเอกสารและข้ อมูลคําปรึ กษาและบริ การ
ต่างๆเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ จากผู้บริ หารระดับสูงและอาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมือ่
จําเป็ นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครัง้
7. คณะกรรมการบริ ษัท สามารถเชิญผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ รายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
8. กรรมการบริ ษัท ที่อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียในแต่วาระการประชุมต้ องงดออกเสียงหรื อให้ ความ
คิดเห็นในวาระนันๆ
้
9. จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ควรกําหนดตามความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
10. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
ต้ องมีความชัดเจนเพื่อใช้ อ้างอิง
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11. โดยเฉลี่ยกรรมการบริ ษัทแต่ละคนควรเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของการ
ประชุมทังหมดในรอบปี
้
12. กรรมการบริ ษัททุกคนควรมีสดั ส่วนของการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของการ
ประชุมทังปี
้
13. คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองค์ประชุมขันตํ
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริ ษัท
จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยต้ องมีกรรมการบริษัทอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริ ษัท
ทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นการลงมติเฉพาะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียก็ต้องต้ องมีกรรมการบริ ษัทผู้ไม่มีสว่ นได้ สว่ น
เสียอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทที่ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ปี

14. จัดให้ มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมจํานวน 1 ครัง้ ทุก

9.3 การแต่ งตัง้ และการพ้ นจากตําแหน่ งกรรมการ
- การแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ โดยสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้อกําหนดขันตํ
้ ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา พี่น้อง คู่สมรส และ บุตรของกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อ บุคคลที่จะเสนอให้ ได้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เคยเป็ นหรือ
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั รวมถึงผู้มีอํานาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
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5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษาทางกฎหมาย หรื อที่
ปรึ กษาทางการเงินที่ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ถือหุ้น ซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกับกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
หรื อ ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ของห้ างหุ้นส่วน หรื อ เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกัน และ มีการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
หรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนดตามวรรคหนึง่ ให้ บริ ษัทได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมีตามข้ อ 4
หรื อ 6 หรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จหรื อ การให้ บ ริ การทางวิชาชี พเกิ ดมูลค่า ดังกล่าว ก็ ต่อเมื่อบริ ษัทได้ จัด ให้ มี
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทําให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ กรรมการอิสระได้ มีโอกาสประชุมปรึ กษาหารื อระหว่างกันเองอย่างเป็ นอิสระ สําหรับ
การเสนอแนะความคิดเห็น และกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดให้
มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
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- การแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จํานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริ ษัท ต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมาย
กํ าหนด โดยการสรรหากรรมการบริ ษัท และการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
1. การแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
จะต้ องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้ องมีประวัติการศึกษา และ ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ
บุคคลนันๆ
้ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
2. กรรมการบริ ษั ท ต้ อ งเป็ น บุค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ค วามโปร่ ง ใส ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี คุณ ธรรม
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้
3. ห้ ามกรรมการประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตัง้ และ กรรมการต้ อง
แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้ า หากมีส่วนได้ เสียในสัญญาที่บริ ษัทฯ ทําขึน้ หรื อ ถื อหุ้น หรื อหุ้นกู้เพิ่มหรื อลดลงใน
บริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทในเครื อ
4. มี คุณ สมบัติแ ละไม่มีล ักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท มหาชนจํ ากัด และกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้ทําการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถื อ หุ้น แต่ล ะคนจะใช้ ค ะแนนเสียงที่ มีอ ยู่ทัง้ หมดตามข้ อ 1 เลือ กตัง้ บุค คลคนเดี ยวหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
การสรรหาและแต่ งตัง้ ผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาเพื่อ
กลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึงต้ องเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี สามารถบริ หารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ ได้ และเมื่อแต่งตังแล้
้ วจะรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบในลําดับ
ต่อไป
−
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- การถอดถอนและการพ้ นจากตําแหน่ งกรรมการ
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับ
จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) และ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่
จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษัทฯ นันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง
2. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรื อ
มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรื อ กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกหรื อศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัทฯ โดยการลาออกนันจะมี
้ ผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ ลาออกจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
4. ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ ( 3/4 ) จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท
เลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด
และกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้
นันจะเหลื
้
อน้ อยกว่าสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่ง กรรมการได้ เพียงเท่า
วาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นเข้ ามาแทน
มติของคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู่
9.4 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
9.4.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
1. บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการประเมินคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจําทุกปี โดยเป็ นการประเมินแบบองค์คณะ
2. บริ ษั ท ฯ มี ก ารรายงานผลประเมินและข้ อคิด เห็น ต่างๆ ต่อ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อร่ วมกัน
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
3. ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีสว่ นร่ วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเอง ที่จะได้ รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
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9.4.2 การประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. บริ ษัทฯ กําหนดให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทุกสิ ้นปี โดยคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อขอความเห็นชอบ
2. บริ ษัทฯ ได้ กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 3 ส่วนและให้ นํ ้าหนักการประเมินในแต่ละระดับในสัดส่วนที่
แตกต่างกันดังนี ้
2.1 การประเมินผลจากดัชนีชี ้วัดผลการดําเนินงาน
2.2 การประเมินด้ านความเป็ นผู้นาํ
2.3 การประเมินด้ านการบริ หารงบประมาณและโครงการต่างๆ
3. ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการปรับขึ ้นเงินเดือนของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
9.5 ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. บริ ษัทฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารให้ อยู่ในระดับที่
สามารถจูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริ ษัทที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันโดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงาน
และความรั บผิ ดชอบของกรรมการรวมทัง้ ผลการดําเนิ น งานของบริ ษัท ฯ โดยทุก ปี คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็ นผู้กําหนดค่าตอบแทนดังกล่าวและนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
2. คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ น้ เป็ น พิ เ ศษจะได้ รั บ
ค่าตอบแทนเพิ่มและเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายนัน้ ผู้ที่เป็ นประธานอาจได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่
กรรมการได้ รับ
3. คณะกรรมการบริ ษัท จัดทํารายงานเกี่ยวกับนโยบายด้ านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผล
และวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี และงบการเงินของบริ ษัทฯ
4. คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ประเมินผลงานประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประจําทุกปี เพื่อนําไปใช้ ในการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยใช้ บรรทัดฐานที่ได้ ตกลงกันล่วงหน้ ากับประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารตามเกณฑ์ทเี่ ป็ นรูปธรรม รวมถึงผลปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริ หาร ฯลฯ ผลประเมินข้ างต้ นจะเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้สอื่ สารผลการพิจารณาให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบ
5. คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดโครงสร้ างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร คือค่า
เบี ้ยประชุม ค่าบําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนอื่นคือการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่และการ
ชดใช้ คืนให้ กบั บริ ษัทฯ (Directors and Officers Liabilitiy and Company Reimbursement Policy: D&O)
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9.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มและสนับสนุนการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ในเรื่ องหลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ
ให้ กบั กรรมการเฉพาะเรื่ อง ผู้บริ หาร เลขานุการบริษัท เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างและพัฒนาการปฏิบตั งิ านอย่าง
ต่อเนื่อง
2. บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงการจัดปฐมนิเทศแนะนําลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ แก่กรรมการใหม่ด้วย
โดยกรรมการบริ ษัทได้ ผา่ นการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
3. บริ ษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริ หารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้ อมสําหรับการหมุนเวียนตําแหน่งภายใน
องค์กร รวมทังเตรี
้ ยมความพร้ อมสําหรับการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยจัดให้ มีการประเมินศักยภาพ
ผู้บริ หารระดับสูง
4. บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงเข้ าสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ปฏิบตั ิหน้ าที่รวมทังพบปะแลกเปลี
้
ย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรต่างๆอยูเ่ สมอ
เพื่อนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริ ษัทฯ ต่อไป
9.7 การดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามและการทบทวน
คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ กรรมการบริ ษัท กรรมการเฉพาะเรื่ อง ผู้บริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิตามแนว
ปฏิบตั ิที่ดีของ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” อย่างเคร่ งครัดเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษั ท ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ างความมั่น คงและความยั่ง ยื น ให้ กับ องค์ ก ร ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ทุก กลุ่ม
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้ มีการทบทวนคูม่ อื “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” เป็ น
ประจําทุกปี
9.8 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทย่อยเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับนโยบายและทิศทาง
ของบริ ษัทคณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ มีการดําเนินงานดังต่อไปนี ้
1. ส่งบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการบริ หารเห็นว่ามีความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อไป
เป็ นกรรมการบริ ษัทย่อยนันๆ
้
2. มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุกไตรมาส
3. มีการจัดให้ หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้ อมทังรายงานผลให้
้
คณะกรรมการบริ ษัท
รับทราบ
4. มีการชี ้แจงนโยบายที่สําคัญของบริ ษัทฯ เป็ นต้ นว่า นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริ หาร
ความเสีย่ ง นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ บริ ษัทย่อยรับทราบและนําไปปฏิบตั ิ
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9.9 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ ในจริ ยธรรมองค์ กรในการควบคุมมิให้ บุคลากรนํา ข้ อมูลภายในองค์ กรไป
เปิ ดเผยให้ แก่ผ้ อู ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์สว่ นตน โดยแนวปฏิบตั ิหลักได้ แก่ จะต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
ให้ กับตนเองหรื อผู้อื่นเช่น การซื ้อหุ้นบริ ษัทฯ ในเวลาที่จะประกาศผลการดําเนินงาน การซื ้อที่ดินหรื อลงทุนในธุรกิจใน
บริ เวณที่ใกล้ กบั บริ เวณที่บริ ษัทฯ จะขยายกิจการไป นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริ หาร ดังนี ้
1. ให้ ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริ หารฝ่ ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กํ า หนดให้ ผ้ ูบริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ต่อสํา นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และจัด ส่ง สํา เนารายงานดังกล่าวให้ แ ก่ บ ริ ษัท ฯ ในวัน เดี ย วกับ วัน ที่ ส่งรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ หากผู้ที่เกี่ยวข้ องฝ่ าฝื นข้ อกําหนดในเรื่ องเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายในดังกล่าว ถือว่าได้ กระทําผิดข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ จะมีโทษทางวินยั อย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําที่เชื่อได้ วา่ ทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้ อบังคับของภาครัฐ บริ ษัทฯ จะส่งเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่รัฐดําเนินการต่อไป
9.10 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่า ตอบแทนการสอบทานงบการเงิ น ระหว่า งกาล และการตรวจสอบงบการเงิ น สํา หรั บ งวดบัญ ชี ปี 2560
ของบริ ษัทฯ และ บริ ษัทย่อย 15 แห่ง เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 4.24 ล้ านบาท
9.11 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
9.11.1 นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และยึดหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ า
ร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งใน “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ใน
การต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายดังนี ้
1.1 ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ หรื อ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ กระทําการ
หรื อยอมรับหรื อให้ การสนับสนุนการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อมแก่บคุ คล หรื อ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ไม่วา่ จะด้ วยการเสนอให้ (Offering) การให้ คํามัน่ สัญญา (Promising) การเรี ยกร้ อง (Soliciting) การร้ อง
ขอ (Demanding) การให้ หรื อ รับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรื อ มีพฤติกรรมใดที่สอ่ ไปในทางทุจริ ตหรื อ
คอร์ รัปชั่น โดยให้ สนับสนุนทุกองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ลูกค้ า คู่ค้า ผู้รับจ้ าง ผู้รับจ้ างช่วงให้ มีการปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบริ ษัทฯ
และเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ และให้ มีการสอบทานแนวทางปฏิ บตั ิใ ห้ สอดคล้ องกับ นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อกํ าหนด
ข้ อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
ส่วนที่ 2 หน้ า 89

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

1.2 บริ ษัทฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้ าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่า บริ ษัท
ฯ มีส่วนเกี่ยวข้ อง ช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรื อกลุ่มพลังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยจะ
วางตัวเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ พรรค หรื อ กลุม่ การเมืองใด และจะไม่ใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึง่ หรื อให้ ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตังทางการเมื
้
องคนหนึง่ คนใดโดยเฉพาะ และ บริ ษัทฯ ถือว่า
พนักงานสามารถใช้ สทิ ธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
1.3 บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ หรื อรับสินบนทุกรู ปแบบในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ การดําเนินธุรกิจและ การ
ติดต่อภาครัฐและเอกชนจะต้ องเป็ นอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1.4 บริ ษัทฯ จะควบคุมการบริ จาคเพื่อการกุศล การให้ เงินสนับสนุน การให้ ของขวัญทางธุรกิจและการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้ มีความโปร่งใสถูกต้ องตามกฎหมาย
1.5 บริ ษัทฯ จัดให้ มีการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ พนักงานทุกคน
รวมถึงบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิขดั กับนโยบายนี ้
1.6 บริ ษัทฯ จัดให้ ความรู้ ด้ านการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคน
ของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เพื่อส่งเสริ มความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและความรับผิดขอบต่อหน้ าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงสือ่ ให้ ทราบถึงความมุง่ มัน่ ของบริ ษัทฯ
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริ ยธรรมของคณะกรรมการบริ ษัท (Director
Code of Conduct) จริ ยธรรมของผู้บริ หารและพนักงาน (Executive and Employee Code of Conduct) และ นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ของบริ ษัทฯ รวมทังระเบี
้
ยบและคูม่ ือปฏิบตั ิงานของ
บริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษัทฯ จะกําหนดขึ ้นต่อไป
2. พนักงานของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้ าข่ายการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาหรื อบคุคลที่รับผิดชอบหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบและให้ ความ
ร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กรผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ของบริ ษัทฯ
3. บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัทฯ โดยพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเบาะแสจะได้ รับความคุ้มครองโดยไม่ถกู ลงโทษ โยกย้ ายไมเป็ นธรรมหรื อโดย
กลัน่ แกล้ งและรวมถึงการแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อตรวจสอบทุกเบาะแสที่แจ้ งมา
4. ผู้กระทําการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ จะได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามข้ อบังคับใน
การทํางานของบริ ษัทฯ และอาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมาย
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5. การให้ หรื อการรับเงินสนับสนุนจะต้ องเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทฯ มีความถูกต้ องโปร่ งใส มีหลักฐาน
และบันทึกบัญชีได้ โดยจะมีควบคุม ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าเงินสนับสนุนไม่ได้ เป็ นการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ มีขนตอน
ั้
การอนุมตั ิและการใช้ เงินสนับสนุนสอดคล้ องกับกระบวนการควบคุมภายใน
6. บริ ษัทฯ จะบริ จาคเพื่อการกุศลทังทางด้
้
านการเงินหรื อในรู ปแบบของการให้ ความช่วยเหลือรู ปแบบอื่นๆ
เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ กิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริ ษัทฯ โดย
ไม่ได้ มงุ่ หวังผลทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน
7. การบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้ เงินสนับสนุนของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
7.1 จะต้ องเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้ องและสัมพันธ์กบั นโยบายและแผนงานของบริ ษัทฯ
7.2 มีบคุ คลหรื อองค์กรที่เฉพาะในการรับเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ อย่างชัดเจน
7.3 มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนในการใช้ เงินบริ จารและเงินสนับสนุนนัน้ ซึง่ สามารถปฏิบตั ิและวัดประเมินผลได้
7.4 เป็ นกิจกรรมที่มีระยะเวลาเริ่ มต้ นและสิ ้นสุด
7.5 ระบุสถานที่ในการนําเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ ชดั เจน
7.6 จะต้ อ งระบุถึง ประโยชน์ ที่ ค าดว่าจะได้ รั บจากการนํ าเงิ น บริ จาคหรื อ เงิ น สนับ สนุน ไปใช้ ว่า มี ใ ครได้ รับ
ประโยชน์บ้าง ได้ รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้ อมอย่างไร ทังเชิ
้ งปริ มาณหรื อเชิงคุณภาพ
7.7 มีหลักฐานหรื อใบเสร็ จระบุเงินที่สามารถตรวจสอบการใช้ เงินและการดําเนินงานได้
7.8 การให้ หรื อรับของกํานัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จ่าย ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามที่กําหนด
ในจริ ยธรรมว่าด้ วยการให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สนิ หรื ประโยชน์อื่นใด
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้บริ หาร ลูกค้ า พนักงาน ผู้มีสว่ นได้ เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ องผ่านทางรายงาน
ประจําปี (annual report) และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ
ให้ เ กิ ดขึน้ ในบริ ษัทฯ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่าทุกคนในบริ ษัท ฯ ได้ ต ระหนัก และให้ ความสําคัญ กับการต่อ ต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่
(2) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลีย่ นแปลง นโยบายการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจาก
ผู้บริ หารให้ มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้ อมของบริ ษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร
(3) มีความเข้ าใจอย่างชัดเจนถึงปั จจัย และสาเหตุที่อาจทําให้ เกิดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่
สําคัญของบริ ษัทฯ พร้ อมทังให้
้ ความมัน่ ใจต่อวิธีการที่ผ้ บู ริ หารใช้ จดั การความเสีย่ งนัน้
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(4) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง โดยการแสดงความซื่อสัตย์ มุง่ มัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ
(5) สร้ างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
(6) สนับสนุนหน่วยงานอิสระในการปฏิบตั ิงานด้ านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่ง
ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะทํางานบริ หารความเสีย่ ง ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง
และหน่วยงานกํากับดูแลจากภายนอก
(7) สื่อ สารและเน้ น ยํ า้ ความมุ่ง หวัง ของคณะกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารในการต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ให้ พนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯทราบและดําเนินการอย่างจริ งจัง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) สอบทานนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจากผู้บริ หารให้ มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ
สภาพแวดล้ อมของบริ ษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร
(2) สอบทานทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจาก
คณะผู้บริ หาร
(3) สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ
การประเมินความเสีย่ งเกี่ยวกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตามที่ผ้ ตู รวจสอบภายในได้ เสนอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบดังกล่าวมี
ความเสีย่ งที่จะทําให้ เกิดโอกาสการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
น้ อยที่สดุ และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) พิจารณานโยบายและกรอบการบริ หารความเสีย่ งด้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
(2) ติดตามกระบวนการบ่งชี ้และประเมินความเสีย่ งด้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
บริ ษัท เกี่ยวกับความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ ง

เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

ผู้บริหาร มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตนและส่งเสริ มจริยธรรม เพื่อเป็ นแบบอย่างให้ กบั พนักงาน รวมถึงบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีระบบและให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อสือ่ สารไปยัง
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่
้
างๆ กําหนดขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เช่น การแบ่งแยกหน้ าที่ของผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ มกี ารสอบยันความถูกต้ อง
สมบูรณ์ระหว่างกันและการจัดทําเอกสารหลักฐาน
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(2) จัดให้ มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสีย่ งด้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ในหน่วยงานและกระบวน
การปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
(3) สอบทานและติดตามการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
ประกาศและคําสัง่ ต่างๆ ของบริษัทฯ
(4) รายงานกรณีทจุ ริตและคอร์ รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการบริ ษัท ตามความ
เหมาะสมแล้ วแต่กรณี
(5) ส่งเสริ ม สร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เสียสละ เพื่อประโยชน์สว่ นรวม เชิด
ชูคนดีและต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่
(6) สร้ างความตระหนัก
พนักงานทราบ

และสือ่ สารช่องทางการรายงาน

การแจ้ งเบาะแสการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ กบั

(7) ส่งเสริ มให้ บริษัทฯ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เช่น ไม่ลดตําแหน่ง ไม่ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แม้ วา่
การกระทํานัน้ จะทําให้ บริ ษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
พนักงาน มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎระเบียบข้ อบังคับและคําสัง่ ต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ รวมทังจริ
้ ยธรรมและจริ ยธรรมของพนักงาน
(2) รายงานเหตุการณ์ที่นา่ สงสัย หรื อพฤติกรรมการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและ
พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอก เช่น คูค่ ้ า ลูกค้ า ผู้เกี่ยวข้ อง ฯลฯ ตามกระบวนการที่บริ ษัทฯ กําหนด
(3) สนับสนุนและให้ ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
(4) สร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ ปราศจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบตั ิตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
(5) พนักงานทุกคนทุกระดับต้ องเปิ ดเผยรายการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
หมายเหตุ : นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ จริ ยธรรมธุรกิจ และ
กฎบัตรคณะกรรมการในเว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html
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9.11.2 จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีจริ ยธรรมด้ านการปฏิบตั ิงานและจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจทีดี
สําหรับคณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ถือปฏิบตั ิ โดยมุง่ เน้ นหลักการสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ ความสําคัญ
กับการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ฝ่ ายบริ หารจึง
คัดเลือกจริ ยธรรมหลักขึ ้นมาให้ ผ้ บู ริ หารยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซึอ่ สัตย์สจุ ริ ต มุง่ มัน่ ทุม่ เท ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายของ
บริ ษัทฯ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ
2. รักษาความลับของลูกค้ า คูค่ ้ า และบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้ เอกสารหรื อข่าวสารอัน
เป็ นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล
3. เคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงานอื่น ไม่นําเอาข้ อมูลหรื อเรื่องราวของพนักงานอื่น ทังในเรื
้ ่องส่วนตัว
และเรื่ องอื่นๆไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์ วิจารณ์ในลักษณะทีจ่ ะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรื อภาพลักษณ์โดยรวม
ของบริ ษัทฯ
4. ไม่กล่าวร้ ายหรื อกระทําการใด อันนําไปสูค่ วามแตกแยก หรื อความเสียหายภายในบริ ษัทฯ หรื อของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
5. รักษาและร่วมสร้ างสรรค์ให้ เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ
6. ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ร่วมงานด้ วยความสุภาพ มีนํ ้าใจ มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี และรักษาคํามัน่ สัญญา
7. ประพฤติปฏิบตั ิและพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและบริ ษัทฯตามค่านิยมขององค์กร
8. ยึดมัน่ ในคุณธรรมและละเว้ นจากอบายมุขทังปวง
้
ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทําให้ เสือ่ มเสียชื่อเสียงของ
ตนเองและบริษัทฯ
9. เอาใจใส่และช่วยดําเนินการใดๆที่จะรักษาสภาพแวดล้ อมและบรรยาการในการทํางาน รวมทังการพั
้
ฒนา
องค์กรไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
10. หลีกเลีย่ งการให้ และ/หรื อ รับสิง่ ของ การให้ และ/หรื อ รับการเลี ้ยงรับรองหรื อประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า หรื อผู้
มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ เว้ นแต่เพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริ ษัทฯ หรื อในเทศกาล
หรื อประเพณีนิยมในมูลค่าทีเ่ หมาะสม หากของขวัญที่ได้ รับในรูปของเงินหรื อสิง่ ของมีมลู ค่าเกิน 3,000 บาทให้ ปฏิเสธที่
จะรับและส่งคืน กรณีทเี่ ป็ นการให้ ของขวัญ ของชําร่วย มีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท การเลี ้ยงรับรอง คูค่ ้ า หรื อ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามจริ งตามปกติธุรกิจและประเพณีนิยม
11. หลีกเลีย่ งพฤติกรรมทีเ่ ป็ นการคุกคามทางเพศ
หมายเหตุ : นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ จริ ยธรรมธุรกิจ และ
กฎบัตรคณะกรรมการในเว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html
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9.11.3 การเปิ ดเผยนโยบายสําคัญของบริษัทฯ
หลังจากทีค่ ณะกรรมการบริษัท ได้ จดั ทําและกําหนดนโยบายสําคัญ อันได้ แก่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการบริ หารความเสีย่ ง นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้ านสารสนเทศ และนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และฉบับปรับปรุงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และฉบับปรับปรุงล่าสุดวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560 บริ ษัทฯ ได้ นํานโยบายดังกล่าวขึ ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.principalcapital.co.th และ
เว็บไซต์ภายในของบริ ษัทฯ เพื่อให้ พนักงานบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ รับทราบ นอกจากนี ้ยังได้ ทาํ การจัดประชุมเพื่อชี ้แจง
นโยบายดังกล่าว และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ ซกั ถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงนามเพื่อรับทราบนโยบายเหล่านี ้
9.11.4 การกําหนดขอบเขตหน้ าที่ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริ หาร
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. กําหนดนโยบายของบริ ษัทฯ รวมถึงการสัง่ การและกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม เพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริ หารงาน
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างสมํา่ เสมอ เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากปัจจัยต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ
4. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่ระดับบริ หารและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ ายข้ ามสายงาน
หรื อการพ้ นจากการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ระดับบริ หาร
5. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นคราวๆ ไป
6. วงเงินอนุมตั ิของประธานคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามคูม่ ืออํานาจดําเนินการที่บริ ษัทฯประกาศใช้
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษัทฯ
2. ดํ า เนิ น การหรื อ ปฏิ บัติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ได้ รั บ อนุมัติ จ ากคณะ
กรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการของบริ ษัท
3. เป็ นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริ หารกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง่ มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ
ทุกประการ
4. มีอํานาจแต่งตังและบริ
้
หารงานคณะทํางานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และ
โปร่งใส และให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
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มอบอํานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยูภ่ ายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจซึง่ ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว และ/หรื อให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกําหนด หรื อคําสัง่ ที่ประธาน
คณะกรรมการบริ หาร หรื อ คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้
5. กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษัทฯ รวมถึงการสัง่ การและกํากับดูแลการดําเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการบริ หารงาน
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากปัจจัยต่างๆ
ทังจากภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ
7. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้ างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ ายข้ ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนกหรื อ
การพ้ นจากการเป็ นพนักงาน
8. มีอํานาจ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
9. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นคราวๆ ไป
10. วงเงินอนุมตั ิของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารให้ เป็ นไปตามคูม่ ืออํานาจดําเนินการที่บริษัทประกาศใช้
ทังนี
้ ้อํานาจของประธานคณะกรรมการบริ หาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุ คล
อื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อ การมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ผ้ รู ับมอบอํานาจ หรื อบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุมตั ิรายการใน
ลักษณะดังกล่าว จะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริ ษัทฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
3. เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร เฉพาะเรื่ อง
4. จัดทํารายงานการประชุม และเอกสารสําคัญต่างๆ ได้ แก่ การจัดหาสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ประชุมผู้ถือหุ้น การกําหนดวาระการประชุม พร้ อมเอกสารประกอบการประชุม การจดบันทึกรายงานการ
ประชุมทังหมด
้
5. จัดทํารายงานประจําปี ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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6. จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุนร่างนโยบายด้ านการบริ หารต่างๆ
7. ดูแลให้ บริ ษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
8. ส่งเสริ มให้ บริษัทฯ มีมาตรฐานด้ านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
9. เป็ นหรื อประสานงานนายทะเบียนของบริ ษัทและการประสานงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล
10. ดําเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9.11.5 การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการทังสิ
้ ้น 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
• กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
• กรรมการทีไ่ ม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
• กรรมการอิสระ

จํานวน 4 ท่าน
จํานวน 2 ท่าน
จํานวน 3 ท่าน
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10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคมและสิ�งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ การที�ธุรกิจจะเจริ ญเติบโตได้ อย่างมัน� คงและยัง� ยืนนัน� ปั จจัยหนึง� ที�สาํ คัญคือการสร้ างสมดุล
ของกําไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง� แวดล้ อม ดังนัน� นอกจากความมุง่ มัน� ในการขยายกิจการให้ ได้ ตามเป้าหมายแล้ ว บริ ษัทฯ
จึงได้ กําหนดให้ มีสร้ างสรรค์กิจกรรมเพื�อสังคมและสิง� แวดล้ อมอย่างต่อเนื�องมากขึ �น
และทําให้ เห็นผลอย่างเป็ นรูปธรรมที�
ชัดเจนขึ �น โดยเน้ นการสร้ างรากฐานของความเข้ าใจและรับรู้ร่วมกันให้ เกิดขึ �นในองค์กรเป็ นลําดับแรก
เมื�อหน่วยย่อยของ
องค์กรเข้ าใจแล้ ว จึงจะเกิดการสร้ างสรรค์ได้ อย่างต่อเนื�องตามที�คาดหวังไว้ โดยบริ ษัทฯ ได้ ยดึ ตามแนวทางปฏิบตั ิใน 7 หัวข้ อ
หลักตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที�ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กําหนดขึ �น และ ISO 26000
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี �
1.

การกํากับดูแลกิจการที�ดี
บริ ษัทฯ มุง่ มัน� ที�จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที�สาํ คัญ และไม่ขดั ต่อหลักกฎหมาย
และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้ อง รวมถึงต้ องคํานึงถึงประโยชน์ทจี� ะเกิดขึ �นกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย ดังนัน� เพื�อให้ พนักงานของ
บริ ษัทฯ ได้ มีความเข้ าใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบตั ิ บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายที�
เกี�ยวข้ องต่างๆบนอินทราเน็ตของบริ ษัทฯ และประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานได้ รับทราบข้ อมูลและปฎิบตั ิตาม
2.

การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
เพื�อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ จึงได้ ประกาศนโยบายต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน� ไว้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินงาน อันจะช่วยลดปั ญหาของความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อการละเมิดกฎหมายได้ และ นโยบายทาง
สารสนเทศที�ครอบคลุมถึงการใช้ ผลิตภัณฑ์ที�มีลขิ สิทธิ�ถกู ต้ อง เพื�อขจัดปั ญหาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา โดยมีการ
กําหนดบทลงโทษกํากับไว้ บนอินทราเน็ตของบริ ษัทฯ
และประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานได้ รับทราบข้ อมูลและปฏิบตั ิตาม
นอกจากนี �บริ ษัทฯ มีการทบทวนมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการและปรับปรุงนโยบายให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล บริ ษัทฯ
ได้ รับใบรับรองการมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
(Collective Action Coalition Against Corruption หรื อ CAC) สะท้ อนความมุง่ มัน� ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้ านทจุ
ริ ตคอร์ รัปชัน� มาใช้ จริ งในองค์การได้ และประกาศตนร่ วมต่อต้ านการทจุริตคอร์ รัปชัน� ทุกรูปแบบ
เมื�อวันที� 12 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ ผ่านการรับรอง Anti Corruption จาก โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
3.

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ ่ อพนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยที�
สอดคล้ องกับมาตรฐานแรงงาน มีการตอบแทนพนักงานในลักษณะที�นอกเหนือจากค่าจ้ างและโบนัส และจัดฝึ กอบรมสร้ าง
เสริ มพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จํานวน 2 หลักสูตร เพื�อให้ พนักงานได้ เสริ มศักยภาพในด้ านต่างๆ และพัฒนาความสัมพันธ์
ในองค์กร โดยหลักสูตรที�จดั ขึ �นได้ แก่
 พัฒนาศักยภาพ ยกระดับตัวเอง
 สร้ างเสริ มการสือ� สารที�มีประสิทธิภาพและการทํางานเป็ นทีม และหลักสูตรเฉพาะของส่วนงานอื�นๆ
นอกจากนี ย� ังได้ สนั บสนุ นให้ กรรมการบริ ษัทเข้ ารั บการฝึ กอบรมกับ “สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย” ในปี 2560 จํานวน 3 ท่ าน
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4.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
เพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าระดับบน บริ ษัทฯ จึงได้ ทําสัญญาการจัดการกับกลุม่ แมริ ออท
ซึง่ เป็ นกลุม่ โรงแรมระดับนานาชาติที่มชี ื่อเสียง เพื่อให้ บริ หารงานโรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า
– กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้ ตดิ ตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาสเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้บริ โภคจะได้ รับสิง่ ที่ดีที่สดุ ซึง่ ที่ผา่ นมา
โครงการนี ้ได้ รับรางวัลยอดเยี่ยมซึง่ ผู้บริ โภคเป็ นผู้ให้ คะแนนมาโดยตลอด นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาการจัดการกับ
บริ ษัท แอสคอทท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทผู้นําตลาดด้ านการบริ หารเซอร์ วิสอ
พาร์ ทเม้ นท์รายใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง มาเป็ นผู้บริ หารโครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย
กรุงเทพฯ
5.

สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
บริ ษัทฯ มีการจัดซ้ อมดับเพลิงให้ แก่อาคารที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปบริ หาร และยังได้ สง่ พนักงานไปเข้ าร่วมการอบรม
การช่วยชีวิตขันสู
้ งร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพื่อเรี ยนรู้การปฏิบตั ิตนหากมีเพื่อนพนักงานหรื อลูกค้ าจําเป็ นต้ องได้ รับ
ความช่วยเหลือเร่งด่วน
6.

การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินกิจกรรม CSR- In process ซึง่ เป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมทีม่ ีผลต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียและสิง่ แวดล้ อมขององค์กร
6.1) บริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายให้ บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด ให้ บริ การติดตังระบบสารสนเทศพร้
้
อมการ
ดูแลรักษาระบบต่อเนื่อง 3 ปี แก่คลินิกแพทย์แผนปั จจุบนั และแพทย์แผนไทยประยุกต์ จํานวน 1 แห่ง ซึง่ เป็ นคลินิกที่มงุ่ เน้ น
การรักษาพยาบาลที่ต้นเหตุทงทางร่
ั้
างกายและจิตใจ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยไม่ต้องอยูใ่ นวงเวียนแห่งการรักษาแบบไม่มีที่สิ ้นสุด
รวมทังยั
้ งไม่ค้ากําไรแก่ผ้ ปู ่ วยเกินควร โดยที่คลินิกดังกล่าว จะมีการให้ บริ การในอัตราพิเศษแก่พนักงานในเครื อของบริ ษัทฯ
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มสุขภาพของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในองค์กรอีกทางหนึง่
6.2) มีการจัดให้ แต่ละหน่วยงานเป็ นเจ้ าภาพในแต่ละเดือนเพื่อระดมทุนหรื อจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้ าน
ต่างๆ เป็ นต้ นว่า การนําผ้ าที่ไม่ได้ ใช้ งานแล้ วของโรงแรมไปบริ จาคเพื่อสนับสนุนงานของสมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ใน
พระอุปถัมภ์ของพระเจ้ าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เพื่อนําไปใช้ งานด้ านอื่น ซึง่ เป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
6.3) บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด (“CS”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาระบบบริ หาร
สถานศึกษาแบบบูรณาการ Cloud-Edu ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (วิทยาลัยฯ) โดยโครงการดังกล่าวเป็ นระบบ
สารสนเทศสําหรับบริ หารจัดการทางด้ านการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ซึง่ เอื ้อประโยชน์ให้ กบั ทัง้ CS และวิทยาลัย โดยการ
พัฒนาระบบ Cloud-Edu นี ้ทําให้ พนักงานของ CS เกิดการพัฒนาทักษะและเพิม่ ประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี ้ยังช่วยลดต้ นทุนในการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของ CS สําหรับวิทยาลัยได้ รับประโยชน์จากการ
ใช้ งานระบบดังกล่าว
6.4) นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์เข้ าเยีย่ มชมกิจการ โรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์
แมริ ออท สาทร วิสต้ า เพื่อศึกษาและเรี ยนรู้ เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและงานด้ านการให้ บริ การ
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6.5) การเข้ าเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด เพื่อเข้ ารับฟั งวิสยั ทัศน์และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจจากผู้บริ หาร ภายหลังจากบริ ษัทฯ ทําการซื ้อกิจการโรงพยาบาลของกลุม่ พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ดาํ เนินกิจกรรม CSR - After process ซึง่ เป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมที่ไม่
เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรโดยตรงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้
1) การระดมทุนสําหรับภารกิจมอบการศัลยกรรมรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของมูลนิธิสร้ างรอยยิ ้ม ซึ่ง
เป็ นโครงการที่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการต่อเนื่องมาหลายปี แล้ ว บริ ษัทฯ มอบเงินบริ จาค 30,000 บาท
2) บริ ษัทฯ ได้ ร่วมกิจกรรมปลูกป่ าชายเลนกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติ (IUCN) ที่
จังหวัดสมุทรสงคราม พร้ อมมอบเงินบริ จาคอีกจํานวน 42,000 บาท
3) บริ ษัทฯ จัดกิจกรรม Wish upon a Star เพื่อระดมทุนจากลูกค้ าและพนักงานของบริ ษัทฯ เพื่อจัดหาของขวัญ
ช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี ้ บริ ษัทฯ มอบเงินบริ จาคจํานวน 50,000 บาท
4) บริ ษัทฯ จัดกิจกรรมมอบของขวัญ อาหารแห้ งและสิง่ ของเครื่ องใช้ จําเป็ นแก่เด็กทีต่ ิดเชื ้อ HIV ที่บ้านแกร์ ด้า
จังหวัดลพบุรี นอกจากนี ้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ และร่วมเล่นปิ งปองกับเด็กๆ อีกด้ วย
5) บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัดซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดยการทาสีกําแพงโรงเรี ยนใน
บริ เวณใกล้ เคียงให้ มีความสวยงาม ได้ แก่ โรงเรี ยนมัธยมวัดธาตุทอง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมการกุศล โดยการ
นําสิง่ ของทีจ่ ําเป็ น อาหาร และยาสามัญประจําบ้ าน ไปบริ จาคที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปั ญญา
บ้ านเฟื่ องฟ้า และร่วมบริ จาคเงินเพื่อสมทบทุนในการสร้ างพระพุทธรูป และเจดีย์ทวี่ ดั พระธรรม จังหวัดขอนแก่น
6) บริ ษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร กองทัพบก กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร เอกชนและภาค
ประชาชน ได้ จดั ตังโครงการ
้
100 วันพ่อ ร้ อยรวมใจ ไทยทังชาติ
้
โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่โครงการในพระราชดําริ ให้ กบั
ประชาชนได้ รับทราบมากขึ ้นในรูปแบบที่เข้ าใจง่าย เน้ นให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสามารถนําแนวทางการดําเนินชีวิตที่พระองค์ทรงให้ ไว้
ผ่านโครงการต่างๆเพื่อปรับใช้ ในชีวิตประจําวันได้ มุง่ เน้ นให้ เกิดความรัก สามัคคีและช่วยเหลือกันของคนไทยทุกภาคโดย
ไม่มีการแบ่งแยก ซึง่ โครงการนี ้จัดกิจกรรมดังนี ้
- จัดนิทรรศการและให้ ความรู้เกี่ยวกับโครงการในพระราชดําริ
- กิจกรรมเปิ ดเวที ร้ องเพลงของพ่อ จากศิลปิ นนักร้ องชันนํ
้ าของประเทศแบบไร้ คา่ ยไร้ สงั กัด
- เป็ นศูนย์กลางรับบริ จาคและสิง่ ของจากประชาชนผู้เข้ าร่วมงานส่งถึงผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยความ
ร่วมมือของกองทัพบกและเปิ ดพื ้นที่ให้ ผ้ คู ้ าสินค้ าชุมชน OTOP ทัว่ ทุกภาคของประเทศมาจัดจําหน่ายสินค้ า
ชุมชนโดยไม่เสียค่าใข้ จา่ ยใดๆ
โดยมีระยะเวลาดําเนินงานในวันที่ 20-22 มกราคม 2560 ณ บริ เวณพื ้นที่ 32 ไร่ บริ เวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินศูนย์
วัฒนธรรม
7) บริ ษัทฯและพนักงานในกลุม่ ได้ มสี ว่ นร่วมในการประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 15
กันยายน 2560 เพื่อใช้ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
8) เนื่องในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
เดือนตุลาคม 2560 บริ ษัทฯร่วมกับมูลนิธิพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ในการจัดทําโครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” โดยในการสร้ าง
ปรากฏการณ์แห่งความจงรักภักดีให้ เกิดขึ ้นอีกครัง้ ในรูปแบบ ให้ ดอกดาวเรื อง 1 ต้ น เป็ นจุดสีเหลืองเล็กๆแทน 1 ใจ โดย
เราจะรวมพลังใจให้ จดุ สีเหลืองเล็กๆนันกลายเป็
้
นสวนแห่งความภักดีที่ยิ่งใหญ่สวยงาม เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความ
อาลัย พระผู้เสด็จสูส่ วรรคาลัย ด้ วยพลังแห่งความจงรักภักดีและร่วมน้ อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่จารึกอยูใ่ นใจ
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พสกนิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร์ โดยโครงการนี ้จัดขึ ้นในบริ เวณถนนรัชดาภิเษก ซอย 8 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2560
ภายในงานมีจดั แบ่งพื ้นที่เป็ น 10 ส่วนดังนี ้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ส่วนที่ 1 : สวน Highlight ในรูปหยาดเหงื่อพระราชา
ส่วนที่ 2 : การจัดสวนด้ วยนาข้ าว...ขณะออกรวงสีเหลืองทอง (พระบิดาแห่งข้ าวไทย)
ส่วนที่ 3 : ปลูกไร่ปอเทือง (เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่ องการปรับปรุงดิน)
ส่วนที่ 4 : บ่อพักนํ ้า (พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรนํ ้า)
ส่วนที่ 5 : พื ้นที่จดั แสดง “สวนศาสตร์ พระราชา”
ส่วนที่ 6 : พื ้นที่จดั แสดง “สมบัติพระราชา”
ส่วนที่ 7 : พื ้นที่จดั กิจกรรมการประกวดและจัดแสดงไม้ ดอกไม้ ประดับ
ส่วนที่ 8 : เปิ ดพื ้นทีใ่ ห้ เกษตรกรจัดจําหน่ายต้ นไม้ พนั ธุ์พืชต่างๆ ได้ โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
ส่วนที่ 9 : เปิ ดพื ้นที่ให้ Food truck มาจําหน่ายอาหาร ได้ โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
ส่วนที่10 : ซุ้มจําหน่ายของที่ระลึกภายในงาน อาทิเช่น เสื ้อยืด, หมวก เป็ นต้ น

โครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” จึงไม่ได้ เป็ นเพียงการเนรมิตรสวนแห่งความจงรักภักดี ให้ เกิดขึ ้นกลางเมือง
หลวงเท่านัน้ แต่จะสอดแทรกศาสตร์ พระราชาซึง่ จะทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานรู้สกึ ถึงความรัก ความอบอุน่ ที่พระองค์ทรงมีตอ่
พสกนิกรไว้ ด้วย โดยย้ อนรํ าลึกให้ เห็นว่า พระองค์ทรงอยูร่ อบตัวเรามาโดยตลอด อยูใ่ นดิน ในนํ ้า ในนา ในข้ าว และในใจ
คนไทยทุกคน เพียงเดินเข้ ามาในบริ เวณงาน ก็จะสามารถสัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้ จากทุกมุมของสวนแห่งความ
ภักดีนี ้
7.

การให้ ความสําคัญกับการสร้ างความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ มีความตังใจที
้ ่จะพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดความยัง่ ยืนมากขึ ้น จึงได้ เริ่ มให้ ความสําคัญกับ
การจัดทํารายงานความยัง่ ยืน (Sustainability Report) ขึ ้น เพื่อประกาศจุดยืนของบริ ษัทฯ และเพื่อให้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
การสร้ างความยัง่ ยืนอย่างสมดุลให้ กบั ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ทําโครงการ ”ทําดีเพื่อพ่อ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้ วยการจัดทําหลักสูตรพัฒนาความเข้ มแข็งผู้บริ หารโรงพยาบาลฉบับ
บูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) ให้ กบั บุคลากรทางการแพทย์โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ยตลอดหลักสูตร เพื่อให้ เกิดการรวมตัวกันของผู้บริ หารโรงพยาบาลทังจากภาครั
้
ฐและภาคเอกชน ที่พร้ อมจะ
ร่วมกันขับเคลือ่ นให้ เกิดการพัฒนาการบริ การด้ านสุขภาพเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชนชาวไทยทุกคน รวมทังเพื
้ ่อให้
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมได้ พฒ
ั นาทักษะและสามารถนําไปปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ อง เพื่อให้ ประชาชนได้ รับการ
บริ การที่ดี มีคณ
ุ ภาพ และเพื่อสร้ างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ และชุมชนนักบริ หาร (Community of Practice: Healthcare
Leadership) ร่วมกันระหว่างผู้บริ หารโรงพยาบาลจากภาครัฐและเอกชนต่อไปและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ ยงั่ ยืน โดยโครงการนี ้ได้ รับความร่วมมือจากซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ
โดยบริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด กระทรวงสาธารณสุข บริ ษัท สถาบันพัฒนาและฝึ กอบรมการบริ หารโรงพยาบาล
จํากัด (HMTDI) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร และ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด
(มหาชน) (PRINC) โดย HMTDI ทําหน้ าที่ผ้ จู ดั งานและหลักสูตรการอบรม (Organizer) โดยการฝึ กอบรมผู้อํานวยการ
ส่วนที่ 2 หน้ า 101

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

โรงพยาบาลในชนบท เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญให้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ จํานวน 9 รุ่น รุ่นละ 30 คน
ระยะเวลา 5 วัน/รุ่น โดยจะเริ่ มรุ่นแรกในวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560
หมายเหตุ: โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาธุรกิ จอย่างยั่งยืนปี 2560 ในเว็ปไซต์ ของบริ ษัทฯ
http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html
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11 การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง
11.1 นโยบายด้ านการควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ทุกหน่วยงานทํางานอย่างมีระบบ มีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผล เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริ ษัทฯ มีการดูแลรักษาและใช้ ทรัพย์สนิ อย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุม
ภายในรวมทังการประเมิ
้
น และบริ หารความเสีย่ งที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ โดยเจ้ าของหน่วยงานจะต้ องมีระบบการ
ทํางานที่เป็ นมาตรฐานที่ดีและมีการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันเหตุการณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้ างความเสียหาย
ให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ และพัฒนาให้ พนักงานในหน่วยงานมีความรู้ สกึ ร่ วมในอันที่จะปฏิบตั ิงานตามวิธีปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และพร้ อมที่จะให้ บริ ษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการทํางานได้ ตลอดเวลา
สําหรับการควบคุมภายในของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เห็นชอบให้ วา่ จ้ างสํานักงานสอบบัญชี
จากภายนอก บริ ษัท 24 อินเตอร์ เซอร์ วิสเซส จํากัด ซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน เข้ ามา
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ ไตรมาส โดยนางสาวกานติมา คงสมยุตเิ ป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบภายในของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
โดยบริ ษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตั ิในการควบคุมภายใน ดังนี ้
1. กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริ หารทุกระดับทีจ่ ะต้ องดูแลและตรวจสอบระบบการ
ทํางานภายในหน่วยงานของตนให้ มีประสิทธิภาพ และถูกต้ องตามระเบียบการปฏิบตั งิ าน โดยมีระบบการควบคุม
ภายในที่รัดกุมสามารถตรวจสอบได้
ทุกหน่วยงานจะต้ องจัดทําคูม่ ือกําหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานเป็ นบรรทัดฐาน
สําหรับการดําเนินกิจการในส่วนงานที่อยูใ่ นความดูแลของตน โดยถือปฏิบตั ิตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ นโยบาย
สําคัญและระเบียบปฏิบตั อ่ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการ
2. แนวทางการควบคุมภายในที่มีการประเมิน และบริ หารควบคุมความเสี่ยงเป็ นแนวทางที่จะช่วยให้ แต่ละ
หน่วยงานมีการประเมินความเสีย่ งในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้ วยการลดผลกระทบ หรื อลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ต้ องการให้ พนักงานทุกระดับชันมี
้ สว่ นร่ วม ในการประเมินและควบคุมความ
เสีย่ งโดยทัว่ กันเพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น
3. ผู้ต รวจสอบภายในจะเป็ น ผู้ส นับสนุนผู้บ ริ ห ารทุก หน่วยงาน ในการจัด ให้ มีก ารควบคุมภายในในทุก
หน่วยงาน และ ดําเนินการตรวจสอบเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่กําหนดอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารปรับปรุง
ระบบงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
4. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้ นไปในลักษณะที่สร้ างสรรค์ และปรับปรุงระบบงานให้ ดีขึ ้น รายงานที่
ผู้ตรวจสอบภายในจัดทําขึ ้น ซึ่งฝ่ ายที่เป็ นเจ้ าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้ องด้ วยกันแล้ ว จะนําไปพิจารณาใน
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ ความเห็นชอบก่อนที่จะนําไปปฏิบตั ิตอ่ ไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่
ต้ องปรับปรุ งแก้ ไขให้ มีประสิทธิ ภาพหรื อรัดกุมมากยิ่งขึ ้น ขอให้ ถือเป็ นหน้ าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรี บดําเนินการ
ปรับปรุ งแก้ ไขทันที โดยบริ ษัทฯ จะถือว่าหน้ าที่ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนันๆ
้ รับผิดชอบและถือเป็ นส่วน
หนึง่ ในการประเมินผลงานของบุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วย
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11.2 นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ประกาศ “นโยบายบริ หารความเสีย่ ง” และ “กฎบัตร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง” ในเบื ้องต้ นให้ มีคณะทํางานดําเนินการจัดเตรี ยมแนวทางบริ หารความเสี่ยง และใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้ าที่ในการ
วางแผน จัดอันดับความเสีย่ งของบริ ษัทฯ จัดหาแนวทางการป้องกันความเสีย่ ง และบริ หารจัดการความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุก 6 เดือน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการบริ หารความเสีย่ ง ตังแต่
้ การค้ นหา ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสีย่ ง การจัดการ
และควบคุมความเสีย่ ง ตลอดจนติดตามและรายงานผล โดยนําแนวทางการบริ หารความเสีย่ งตามมาตรฐาน ISO 31000
มาพัฒนากรอบการบริ หารความเสีย่ ง โดยอ้ างอิงแนวทางปฏิบตั ิด้านการควบคุมภายในของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO
แนวทางการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
1. บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ ความเสีย่ ง 6 ด้ านคือ ด้ านการลงทุน ด้ านการเงิน ด้ านการดําเนินงาน ด้ าน
การเมืองและนโยบายภาครัฐ ด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดแี ละกฎหมาย และด้ านชื่อเสียงภาพลักษณ์ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึง
ต้ องมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทังในระดั
้
บองค์กรและระดับโครงการ โดยใช้ มาตรฐานเดียวกัน
ตามที่บริษัทฯ กําหนด
2. ผู้บริ หารต้ องสื่อสารให้ บคุ ลากรในทุกฝ่ ายงานทราบถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการความเสี่ยงและ
ความเสี่ยงของบริ ษัทฯ โดยบุคลากรของบริ ษัทจะต้ องสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวข้ องได้ และนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเพื่อบริ หารจัดการฝ่ ายงาน รวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมและแผนสํารองฉุกเฉิน
เพื่อรับมือกับความเสีย่ งนันๆ
้
3. ให้ แต่ละฝ่ ายงานใช้ แผนที่ความเสี่ยงและเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงตามคู่มือการบริ หารความเสี่ยงเพื่อ
ดําเนินการค้ นหา ระบุปัจจัยเสี่ยง และรู ปแบบของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน วิเคราะห์ประเมินความ
เสี่ยงทีค้นพบ กําหนดระดับความเสี่ยงพร้ อมทังเกณฑ์
้
ที่ยอมรับได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ/มาตรการ หรื อแผนบริ หาร
ความเสี่ยงที่จะป้องกัน บรรเทา หลีกเลี่ยงหรื อ ควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ตลอดจนกํากับ ติดตาม ทบทวนและ
ประเมินผลการจัดการกับความเสีย่ งเพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการบริ หารความเสีย่ งให้ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ ้นตามลําดับ
4. ให้ ผ้ รู ับผิดชอบแต่ละฝ่ ายงานรายงานการติดตามประเมินผลการบริ หารความเสี่ยงตามที่บริ ษัทฯ กําหนด
เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
5. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงกําหนดนโยบายการบ่ริหารความเสี่ยงและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิรวมถึง
กํากับความเสีย่ งภายในองค์กร และเป็ นผู้สรุปและรายงานผลการบริ หารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
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โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยงและหน้ าที่ความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่รับผิดชอบในภาพรวมของการกํากับดูแลการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยการช่วยสอบทานอย่างเป็ นอิสระ ให้
มัน่ ใจว่าระบบการบริ หารความเสีย่ งมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) คณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการทบทวน กํากับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่
สําคัญของธุรกิจ และระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
(4) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยง
กํากับดูแลให้ กระบวนการบริ หารความเสี่ยงได้ รับการปฏิบตั ิทวั่ ทังองค์
้ กรอย่างต่อเนื่อง สร้ างความมัน่ ใจว่ามีแผนจัดการ
ความเสีย่ งที่เหมาะสม
(5) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีหน้ าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(5.1) กําหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ ง
(5.2) พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทังองค์
้ กรให้ มีประสิทธิภาพและผลักดันให้ เกิดความร่ วมมือใน
การบริ หารความเสีย่ งทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
(5.3) ติดตามและสอบทานความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆพร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ ไข
(5.4) กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสีย่ ง
(5.5) รายงานความเสี่ยงและผลการบริ หารจัดการความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามวาระ
ที่กําหนด
ผลลัพธ์ ท่ คี าดหวังจากการบริหารความเสี่ยง
(1) สร้ างความตระหนักถึงความจําเป็ นในการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุ ก โดยระบุ ประเมิน และจัดการกับ
ความเสีย่ งอย่างจริ งจังและทัว่ ถึงทังองค์
้ กร
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(2) เพิ่มช่องทางในการระบุโอกาสที่อาจนําไปสูก่ ารเติบโตของกิจการ และมีความพร้ อมสําหรับภัยคุกคามที่จะ
เป็ นอุปสรรคในการดําเนินงาน
(3) มีการบริ หารจัดการความเสีย่ งที่ได้ มาตรฐานตามค่านิยมสากล
(4) เพิ่มโอกาสและความเป็ นไปได้ ที่จะมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย อันจะนํามาซึ่งความมัน่ ใจและ
ความไว้ วางใจของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อกิจการ
(5) สามารถนําข้ อมูลความเสีย่ งไปประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
(6) ทําให้ การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์มีความชัดเจน และคาดการณ์ลว่ งหน้ าได้ มากขึ ้น
(7) เพิ่มความสามารถในการบริ หารอุบตั ิการณ์ได้ ดีขึ ้น
(8) เพิ่มการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ในการจัดการกับความเสีย่ ง
การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะต้ องทบทวนนโยบายการบริ หารความเสีย่ งและคูม่ ือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ แล้ วรายงานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการนําไปใช้ งานเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณา ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 เปิ ดเผยรายการระหว่ างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีรายการระหว่างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ มีเพียงรายการระหว่าง
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทีเ่ ป็ นปกติธุรกิจ ซึง่ ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 2560 แล้ ว
12.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหว่ างกัน
การทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นรายการปกติของธุรกิจที่มเี งื่อนไขการค้ าทัว่ ไป โดยมีราคาและมีเงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม
12.3 นโยบายการทํารายการระหว่ างกัน
กรณีที่รายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทฯ จะนําเสนอ
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะ
กรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระ
หรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ทังนี
้ ้การอนุมตั ิการเข้ าทํารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิ ดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท กฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในอนาคตหากเกิดรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดําเนินการให้ มกี ารอนุมตั ใิ ห้ ทํารายการดังกล่าว โดยบุคคลที่มี
ส่วนได้ เสียหรื ออาจขัดแย้ งจะต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
และให้ ความเห็นต่อการทํารายการดังกล่าวทุกครัง้
ซึง่ การอนุมตั ิให้ ทาํ รายการดังกล่าวจะดําเนินการตามขันตอนของ
้
ข้ อกําหนดหรื อ ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดเรื่ องรายการที่เกี่ยว
โยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด โดยการกําหนดราคา
ค่าตอบแทน หรื อค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันบริ ษัทจะกําหนดโดยอ้ างอิงจากราคาตลาด ตลอดจนมาตรฐาน
การบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย รวมทังพิ
้ จารณาถึงความสมเหตุสมผล
ของรายการ และคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ และจะเปิ ดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริ ษัทฯ และรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

12.4 รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่ าสุด ณ วันที่ 11 ตุลาคม
2560
รายชื่อกรรมการ

1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร. สาธิต วิทยากร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาว ศิรดา เทียมประเสริฐ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวภัทรพร จารุพฒ
ั น์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายศิริชยั โตวิริยะเวช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายศุภวัส พงษ์ ศิริพานิช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางเสมอแข สัทธาพงศ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสุกนิษฐ์ มหานุกลู
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวแพร โฮ่วรังกูร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวสาธิตา วิทยากร

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560
จํานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
จํานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ

972,199,200
-

30.005
-

972,199,200
-

30.005
-

372,800
100,000
424,200
1,760,115,114

0.0115
0.0031
0.013
54.32

372,800
100,000
374,200

0.011
0.0031
0.011

498,054,588

15.372
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
รายชื่อกรรมการ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560
จํานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
จํานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี

98,800

0.003

98,800

0.003

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

ดร. ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายอภิรัฐ นุชทอง

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

25,800

0.001

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางปิ ยรัตน์ อุกฤษฎ์

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางสาวนิภาพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางวรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์

-

-

9,800

0.00

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายสาธิต นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพันธ์

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายสิทธิชยั วงศ์ณิชชากุล

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางสาวดรรชนีพร พันตะพรหม

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายแพทย์ชยั สิทธิ์ ศรีทองชัย

-

-

100

0.00

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายแพทย์สรุ ศักดิ์ อํามาตย์โยธิน

-

-

-

-

นายแพทย์อธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
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34
35

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560
จํานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
จํานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางเตือนใจ แก้ ววรรณา

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายแพทย์อาทิตย์ เปี่ ยมคล้ า

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-
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แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13 ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 รายงานการสอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีในช่วงระยะเวลา 3 ปี สําหรับงบการเงินปี 2558-2560 ซึง่ ตรวจสอบโดย นายชาญชัย ชัย
ประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 3760 จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีความเห็นว่างบ
การเงินรวมของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท) และบริ ษัทย่อย (กลุม่ กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการของบริ ษัท และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ได้ จดั ทําขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน และงบการเงินนี ้ได้ ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้ องและได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
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เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาว

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ ้าประกัน

สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั ้น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัด
ในการเบิกใช้ หมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น – สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อย
สินค้ าคงเหลือ
งานระหว่างทําตามสัญญา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

หน่ วย : พันบาท

13.1.2 ตารางสรุ ปงบการเงิน

2.84
4.95
0.04
1.53
0.00
0.38
0.10
0.65
10.49
0.10
0.00
0.00

5,446

199,956
49,984
12,937
85,286
1,373,451

13,600
-

ร้ อยละ

371,922
647,920

จํานวนเงิน

2560

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

12,346
560

267,239
47,492
3,284
109,474
818,234

5,927

274,101
110,718

จํานวนเงิน

0.09
0.00
0.00

1.85
0.00
0.33
0.02
0.76
5.66

0.04

1.90
0.77

ร้ อยละ

งบการเงินรวม
2559
ปรั บปรุ งใหม่

0.25
0.00
0.00

3.69
0.00
0.67
0.00
0.17
22.09

0.00

11.38
6.17

ร้ อยละ
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15,817
-

237,856
43,470
10,856
1,422,965

-

733,253
397,531

จํานวนเงิน

2558
ปรั บปรุ งใหม่

8,013,254
-

13,375
101,749
308
6,341
245,042

5,000

71,738
46,531

จํานวนเงิน

2560

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

83.17
-

0.14
1.06
0.00
0.00
0.07
2.54

0.05

0.74
0.48

ร้ อยละ

6,011,055
-

15,673
936,318
528
13,122
1,063,658

5,000

46,975
46,043

จํานวนเงิน

70.87
-

0.18
11.04
0.01
0.00
0.15
12.54

0.06

0.55
0.54

ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ปรับปรุ งใหม่

5,127
135,000
-

14,751
85,704
259
3,734
490,407

-

59,207
326,751

จํานวนเงิน

0.25
6.52
-

0.71
4.14
0.01
0.00
0.18
23.70

-

2.86
15.79

ร้ อยละ

2558
ปรับปรุ งใหม่

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้ อง
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคลและ
กิจการอื่น

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าที่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ

หน่ วย : พันบาท

-

-

0.01
0.23
10.47
0.18

1,448
30,000
1,370,900
23,707
3.40

21.04
54.92
0.59
0.17
12.60
0.04
0.05
89.51
100.00

2,754,026
7,187,430
77,062
22,422
1,648,636
5,301
6,285
11,714,762
13,088,213

445,619

ร้ อยละ

จํานวนเงิน

2560

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

-

34,060

339,568
18,546

5,210,724
6,672,397
69,369
10,387
1,648,636
2,946
4,210
13,631,575
14,449,809

จํานวนเงิน

-

0.24

2.35
0.13

36.06
46.18
0.48
0.07
11.41
0.02
0.03
94.34
100.00

ร้ อยละ

งบการเงินรวม
2559
ปรั บปรุ งใหม่

3.12

1.55

0.00
2.99
0.14

0.00
53.37
1.00
0.00
23.17
0.02
0.10
77.91
100.00

ร้ อยละ

ส่วนที่ 3 หน้ า 113

201,035

99,603

3
192,591
9,240

3,437,803
64,618
1,492,386
1,139
6,542
5,018,305
6,441,271

จํานวนเงิน

2558
ปรั บปรุ งใหม่

-

-

1,053,985
4,078

1,366,438
3,817
2,468
4,341
9,390,318
9,635,360

จํานวนเงิน

2560

-

-

10.94
0.04

14.18
0.04
0.03
0.05
97.46
100.00

ร้ อยละ

-

-

20,497
2,312

1,397,080
4,604
2,138
3,839
7,418,717
8,482,375

จํานวนเงิน

-

-

0.24
0.03

16.47
0.05
0.03
0.05
87.46
100.00

ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ปรับปรุ งใหม่

-

-

19,596
2,958

1,429,823
5,450
586
2,753
1,578,738
2,069,145

จํานวนเงิน

-

-

0.95
0.14

69.10
0.26
0.03
0.13
76.30
100.00

ร้ อยละ

2558
ปรับปรุ งใหม่

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ส่วนของหนิ ้สินตามสัญญาเช่า
การเงินที่ครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
เงินมัดจํารับจากลูกค้ าที่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินมัดจําจากลูกค้ า
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาวจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้ อง
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินระยะยาว

หน่ วย : พันบาท

0.07

1.06
0.55
0.37
0.58
16.92
0.08
8.42
0.07
0.15
3.98
1.31
0.54
-

138,198

71,779
49,054
75,598
2,215,008

11,057

1,102,412

9,635
19,676

521,470

171,398
71,012
-

ร้ อยละ

8,706

จํานวนเงิน

2560

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

171,631
64,525
-

512,536

15,950
20,749

1,550,416

18,025

19,348
22,924
66,939
735,937

222,878

11,675

จํานวนเงิน

1.19
0.45
-

3.55

0.11
0.14

10.73

0.12

0.13
0.16
0.46
5.09

1.54

0.08

ร้ อยละ

งบการเงินรวม
2559
ปรั บปรุ งใหม่

2.54
0.89
0.02

-

-

7.80

0.18

0.11
0.20
0.32
9.27

0.75

0.09

ร้ อยละ

ส่วนที่ 3 หน้ า 114

163,679
57,050
1,439

-

-

502,280

11,406

6,905
12,875
20,761
597,116

48,360

5,743

จํานวนเงิน

2558
ปรั บปรุ งใหม่

12,681
-

521,470

-

-

-

29,076
4,871
1,092,010

-

-

จํานวนเงิน

2560

-

-

0.13
-

5.41

-

-

-

0.30
0.05
11.33

ร้ อยละ

9,069
-

512,536

-

-

-

9,893
3,714
36,416

-

-

จํานวนเงิน

-

-

0.11
-

6.04

-

-

-

0.12
0.04
0.43

ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ปรับปรุ งใหม่

5,877
1,439

-

-

-

-

12,874
3,118
38,546

-

-

จํานวนเงิน

-

-

0.28
0.07

-

-

-

-

0.62
0.15
1.86

ร้ อยละ

2558
ปรับปรุ งใหม่

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
รวมส่ วนของเจ้ าของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

หน่ วย : พันบาท

0.32
14.89
31.82
24.76
34.20
0.34
(2.13)
5.84
63.01
5.18
68.18
100.00

3,240,088
4,476,767
44,200
(278,896)
764,130
8,246,289
677,813
8,924,102
13,088,213

ร้ อยละ

42,443
1,949,103
4,164,111

จํานวนเงิน

2560

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

3,240,088
4,476,767
39,379
69,102
7,825,336
3,470,333
11,295,669
14,449,809

64,371
2,418,203
3,154,141

จํานวนเงิน

22.42
30.98
0.27
0.48
54.16
24.02
78.17
100.00

0.45
16.74
21.83

ร้ อยละ

งบการเงินรวม
2559
ปรั บปรุ งใหม่

14.87
13.39
0.61
1.91
30.78
48.04
78.82
100.00

0.48
11.91
21.18

ร้ อยละ

ส่วนที่ 3 หน้ า 115

957,976
862,725
39,379
122,758
1,982,839
3,094,320
5,077,158
6,441,271

31,143
766,996
1,364,112

จํานวนเงิน

2558
ปรั บปรุ งใหม่

3,240,088
4,476,767
44,200
220,524
7,981,579
7,981,579
9,635,360

27,620
561,771
1,653,781

จํานวนเงิน

2560

33.63
46.46
0.46
2.29
82.84
82.84
100.00

0.29
5.83
17.16

ร้ อยละ

3,240,088
4,476,767
39,379
128,974
7,885,208
7,885,208
8,482,375

39,146
560,752
597,168

จํานวนเงิน

38.20
52.78
0.46
1.52
92.96
92.96
100.00

0.46
6.61
7.04

ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ปรับปรุ งใหม่

957,976
862,725
39,379
132,060
1,992,140
1,992,140
2,069,145

31,143
38,458
77,005

จํานวนเงิน

46.30
41.69
1.90
6.38
96.28
96.28
100.00

1.51
1.86
3.72

ร้ อยละ

2558
ปรับปรุ งใหม่

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

100.00
(77.21)
22.79
7.07
(2.03)
(34.01)
(3.09)
(9.26)
(7.34)
(16.61)
0.51
(0.10)

0.41

2,237,771

(1,727,720)
510,051
158,200
(45,388)
(761,051)
(69,120)
(207,308)
(164,306)
(371,614)

11,494

(2,298)

9,195

รายได้ จากการขายและให้ บริ การ

ต้ นทุนขายและให้ บริ การ
กําไรขั ้นต้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จา่ ยในการให้ บริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ภาษี เงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรั บปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของการวัด
มูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรั บปี
– สุทธิจากภาษี

ร้ อยละ

2560

จํานวนเงิน

หน่ วย : พันบาท

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

12,491

(3,123)

15,614

(1,437,433)
634,238
44,802
(30,050)
(576,526)
(29,308)
43,157
(24,371)
18,786

2,071,672

จํานวนเงิน

(604)

151

(755)

(1,191,412)
569,844
43,220
(26,089)
(464,656)
(26,145)
96,174
(15,719)
80,455

1,761,256

จํานวนเงิน

(0.03)

0.01

(0.04)

(67.65)
32.35
2.45
(1.48)
(26.38)
(1.48)
5.46
(0.89)
4.57

100.00

ร้ อยละ

2558
ปรั บปรุ งใหม่

ส่วนที่ 3 หน้ า 116

0.60

(0.15)

0.75

(69.39)
30.61
2.16
(1.45)
(27.83)
(1.41)
2.08
(1.18)
0.91

100.00

ร้ อยละ

งบการเงินรวม
2559
ปรั บปรุ งใหม่

(40)

10

(50)

(138,946)
141,308
143,332
(12,425)
(159,626)
(8,934)
103,656
(7,245)
96,411

280,254

จํานวนเงิน

2560

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(0.01)

0.00

(0.02)

(49.58)
50.42
51.14
(4.43)
(56.96)
(3.19)
36.99
(2.59)
34.40

100.00

ร้ อยละ

-

-

-

(115,352)
145,021
13,483
(11,749)
(149,366)
(2,026)
(4,637)
1,552
(3,085)

260,373

จํานวนเงิน

0.00

0.00

0.00

(44.30)
55.70
5.18
(4.51)
(57.37)
(0.78)
(1.78)
0.60
(1.18)

100.00

ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ปรับปรุ งใหม่

(628)

157

(785)

(115,684)
144,517
13,937
(11,662)
(110,666)
36,126
1,242
37,368

260,201

จํานวนเงิน

(0.24)

0.06

(0.30)

(44.46)
55.54
5.36
(4.48)
(42.53)
13.88
0.48
14.36

100.00

ร้ อยละ

2558
ปรับปรุ งใหม่

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน(บาท)

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
รวม
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของบริษัทใหญ่

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของบริษัทใหญ่

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี

หน่ วย : พันบาท

(362,418) (16.20)
(0.107)

(15.34)
(0.86)

(16.61)

(371,614)

(343,177)
(19,241)

(15.42)
(1.19)

(16.20)

ร้ อยละ

(345,096)
(26,518)

(362,418)

จํานวนเงิน

2560

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

31,277
(0.036)

(53,656)
84,933

18,786

(53,656)
72,442

31,277

จํานวนเงิน

79,851
0.0015

13,939
65,912

80,455

4.53

0.79
3.74

4.57

0.83
3.74

4.53

79,851
14,543
65,912

ร้ อยละ

จํานวนเงิน

2558
ปรั บปรุ งใหม่

ส่วนที่ 3 หน้ า 117

1.51

(2.59)
4.10

0.91

(2.59)
3.50

1.51

ร้ อยละ

งบการเงินรวม
2559
ปรั บปรุ งใหม่

34.39
0.00

34.40

34.40
0.00

34.39

ร้ อยละ

96,371
34.39
0.030

96,371
-

96,411

96,411
-

96,371

จํานวนเงิน

2560

(1.18)
0.00

(1.18)

(1.18)
0.00

(1.18)

ร้ อยละ

(3,085)
(1.18)
(0.002)

(3,085)
-

(3,085)

(3,085)
-

(3,085)

จํานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ปรับปรุ งใหม่

14.12
0.00

14.36

14.12
0.00

14.36

ร้ อยละ

36,740
14.12
0.039

36,740
-

36,368

37,740
-

37,368

จํานวนเงิน

2558
ปรับปรุ งใหม่

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สรุ ปงบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559
2558
ปรั บปรุ ง
ปรั บปรุ ง
ใหม่
ใหม่

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2558
ปรั บปรุ ง
ปรั บปรุ ง
ใหม่
ใหม่

112,328
97,818
(112,325)
97,821

272,040
(670,699)
(60,493)
(459,152)

92,007
(81,681)
(582)
9,745

192,656
(167,893)
24,763

22,473
(563,312)
(530,607)
(12,232)

82,502
(79,712)
12,302
15,092

274,101
371,922

733,253
274,101

62,149
71,894

46,975
71,738

59,207
46,975

44,115
59,207

13.1.3 ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity
Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ใช้ สินทรัพย์ (Activity Ratio)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนเวียนของเจ้ าหนี ้การค้ า
ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการ
ทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั ้นต้ น
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์

หน่ วย

งบการเงินรวม
2560
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2558

เท่า
เท่า

0.62
0.55

1.11
0.89

2.38
2.29

0.22
0.12

29.21
2.98

12.72
10.40

เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน
วัน
เท่า
วัน

15.70
23
0.35
10.12
36
(3)
35
10

21.44
17
0.42
19.02
19
9
32
12

52.09
7
0.74
175.39
2
12
54
7

24.36
15
0.31
8.99
41
(25)
332
1

20.79
18
0.19
14.42
25
(7)
293
1

22.58
16
0.19
20.14
18
(1)
402
1

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

22.79
(15.42)
(4.29)
(1.00)

30.61
(2.59)
(1.09)
0.69

32.35
0.83
0.74
2.88

50.42
34.40
1.22
1.24

55.70
(1.18)
(0.06)
(0.05)

55.54
14.36
1.90
1.77

เท่า
เท่า

0.50
(2.00)

0.40
2.47

0.69
4.68

0.21
12.60

0.08
(1.29)

0.04
N/A

บาท
บาท

(0.107)
2.55

(0.036)
2.42

0.015
2.07

0.030
2.46

(0.002)
2.43

0.039
2.08

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
ข้ อมูลต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น
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14 การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1) ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่ อการดําเนินงานและนโยบาย กลยุทธ์ หรือ การเลือกตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
เศรษฐกิจไทยเติบโตดีตอ่ เนื่อง ธุรกิจผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวได้ ในเกือบทุกอุตสาหกรรมและกระจายในทุก
ภูมิภาคตามเศรษฐกิจของคูค่ ้ าทีฟ่ ื น้ ตัวส่งผลให้ มกี ารลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิต รวมทังลงทุ
้ นวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้ าง
มูลค่าเพิม่ เช่นเดียวกัน ธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวเติบโตได้ ดจี ากนักท่องเที่ยวจีนที่ฟืน้ ตัวชัดเจน โดยเป็ นกลุม่ ทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
มากขึ ้นและท่องเที่ยวกระจายในจังหวัดรองเพิ่มขึ ้น สําหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ขยายตัวได้ จํากัดในบางพื ้นที่ และใน
ตลาดระดับกลาง-บน ทังนี
้ ้กิจกรรมเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ ้นส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการส่วนใหญ่มคี วามเชื่อมัน่ เพิ่มขึ ้นต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2561
ภาวะธุรกิจโรงแรมผันแปรโดยตรงตามการท่องเทีย่ ว โดยมีอตั ราเข้ าพักและรายได้ มีแนวโน้ มปรับเพิ่มขึ ้นตามการ
ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่องจากทังนั
้ กท่องเที่ยวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนมีสดั ส่วนสูงสุด
27% ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติทงหมด
ั้
โดยคาดว่าแนวโน้ มการลงทุนธุรกิจโรงแรมยังมีตอ่ เนื่องทังจากในพื
้
้นที่ทอ่ งเที่ยว
หลัก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ทงกลุ
ั ้ ม่ นักลงทุนไทยและต่างชาติและในจังหวัด
ศูนย์กลางความเจริ ญภูมิภาคและแหล่งท่องเทีย่ วไปยังพื ้นที่ทอ่ งเที่ยวรอง
อย่างไรก็ตามการเข้ ามาแข่งขันของสินค้ า
ทดแทน (เช่น อพาร์ ทเมนท์ คอนโดมิเนียม ที่เปิ ดให้ บริ การเช่ารายวัน) การเพิ่มขึ ้นของจํานวนห้ องพักอย่างต่อเนื่อง ทําให้
คาดว่าการแข่งขันในธุรกิจนี ้มีแนวโน้ มรุนแรงขึ ้น
สําหรับธุรกิจอาคารสํานักงานจากความต้ องการพื ้นที่สาํ นักงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับอุปทานของสํานักงาน
ใหม่ๆ ที่มจี ํากัดในแต่ละปี ส่งผลให้ อตั ราการเช่าพื ้นที่ (occupancy rate) เฉลีย่ อยูใ่ นระดับกว่า 90% ส่วนใหญ่มาจากผู้เช่า
ในกลุม่ ธุรกิจไอทีและอีคอมเมิร์ชทังบริ
้ ษัทในไทยและต่างประเทศมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ ้นหนุนให้ คา่ เช่าพื ้นที่สาํ นักงาน
เพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะอาคารสํานักงานเกรดเอทังใน
้ CBD และย่านธุรกิจใหม่นอก CBD
สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย มุง่ ยกระดับประสิทธิภาพและการบริ การสูม่ าตรฐานสากล เพื่อดึงดูด
ผู้ใช้ บริ การช่วยหนุนการเติบโตของรายได้ ในระยะยาว โรงพยาบาลขนาดใหญ่มงุ่ เน้ นกลยุทธ์ควบรวมกิจการ (M&A) เพื่อ
เพิ่มเครื อข่ายโดยเข้ าซื ้อกิจการโรงพยาบาลที่ทํากําไรดีอยูแ่ ล้ ว รวมทังมี
้ การลงทุนเพิ่มปริมาณและคุณภาพการให้ บริ การ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การขยายพื ้นที่ให้ บริ การ การลงทุนศูนย์รักษาโรคซับซ้ อน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังเร่งขยายสาขาสร้ าง
โรงพยาบาลแห่งใหม่ในแถบหัวเมืองต่างจังหวัดเพื่อจับกลุม่ ลูกค้ าที่มีจํานวนและกําลังซื ้อมากขึ ้น รวมทังจากการเพิ
้
ม่ ขึ ้น
ของประชากรสูงวัน ซึง่ มีความต้ องการการดูแลสุขภาพสูงขึ ้น ซับซ้ อนมากขึ ้น รวมถึงเมืองทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
เมืองชายแดนเพื่อรองรับผู้ป่วยทีเ่ ป็ นนักท่องเที่ยวและผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้ าน
ตลอดจนการรวมกลุม่ เพื่อขยาย
เครื อข่ายกับพันธมิตรต่างธุรกิจ รวมทังแตกไลน์
้
ไปสูธ่ ุรกิจด้ านสุขภาพ อาทิ ศูนย์ดแู ลผู้สงู อายุ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม และ
เครื่ องสําอาง เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มฐานลูกค้ ากลุม่ ใหม่ๆ ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไม่มเี ครื อข่ายสาขาต่างปรับตัว
รวมถึงความพยายามในการลงทุนสร้ างอุปกรณ์และเครื่ องมือเพื่อรองรับผู้ป่วยเพิม่ ขึ ้น
2) วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
วิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในการเข้ าซื ้อ
กิ จ การของกลุ่ม บริ ษั ท อลิอัน ซ์ เมดิ ค อล เอเชี ย จํ า กัด ต่อ มาได้ เปลี่ย นชื่ อเป็ น บริ ษั ท พริ น้ ซิ เ พิ ล เฮลท์ แ คร์ จํ ากัด
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(Principal Healthcare Company Limited “PHC” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561) โดยการซื ้อหุ้นจํานวน 263,374,998 หุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
PHC จากผู้ถือหุ้นเดิม อันได้ แก่
นางสาวสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พ้ อยท์ แมเนจเม้ นท์ ลิมิเต็ด (“แวนเทจ พ้ อยท์”) และนายศิริชยั โตวิริยะ
เวช (“คุณศิริชัย”) ซึ่งเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละ 7.4523 บาทคิดเป็ นมูลค่า 2,000,000,000 บาท
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ บริ ษัทย่อยที่ PHC ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมจํานวน 6 บริ ษัท ประกอบด้ วย (1) บริ ษัท พิษณุ
เวช จํากัด (2) บริ ษัท โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ จํากัด (3) บริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด (4) บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์ จํากัด (5) บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด และ (6) บริ ษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล จํากัด (โปรดดูโครงสร้ างของ
กลุม่ บริ ษัทและโครงสร้ างการถือหุ้นในส่วนที่ 2 ของแบบ 56-1)
บริ ษัทย่อยทัง้ 6 แห่งนี ้มีโรงพยาบาลเอกชนที่เปิ ดดําเนินการอยูแ่ ล้ วจํานวน 4 แห่งมีดงั นี ้
ชื่อโรงพยาบาล
1. โรงพยาบาลพิษณุเวช

ดําเนินการโดย
บริษัท พิษณุเวช จํากัด

ขนาดเตียง
150 เตียง

2. โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ

บริ ษัท โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ จํากัด

100 เตียง

3. โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ 2

บริ ษัท โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ จํากัด

100 เตียง

4. โรงพยาบาลสหเวช

บริ ษัท สหแพทย์พิจติ ร จํากัด

90 เตียง

ที่ตงั ้
อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
อําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
อําเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร

การรวมกิจการนี ้ ผู้บริ หารประเมินว่าเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน จึงทําให้ งบการเงินรวมที่
นําเสนอเป็ นงบการเงินที่ต้องปรับปรุ งรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ต้ นงวดในงบการเงินงวดก่อนที่
นํามาเปรี ยบเทียบซึง่ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี โดยผลจากรายการดังกล่าวทําให้ เกิด
1) ค่าความนิยมจํานวน 1,644.1 ล้ านบาทเป็ นผลจากการได้ มาซึ่งบริ ษัทย่อยทัง้ 6 แห่งของ PHC โดยการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าที่เกิดของการจัดทําการปั นส่วนของราคา
ซื ้อซึง่ จัดทําโดยผู้ประเมินอิสระ
2) ส่วนต่างจากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริ ษัทฯ จ่ายเพื่อซื ้อบริ ษัท PHC และมูลค่าตามบัญชีที่บนั ทึกของ PHC
เป็ นส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายในการควบคุมเดียวกันในส่วนของเจ้ าของ (แสดงเป็ นองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้ าของ) จํานวน 764.1 ล้ านบาท
ในปี 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การจํานวน 280.3 ล้ านบาท ต้ นทุนการขาย
และให้ บริ การจํานวน 138.9 ล้ านบาท มีรายได้ อื่น 143.3 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การและบริ หารจํานวน 172.1
ล้ านบาท และภาษี เงิ นได้ 7.2 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ เกิ ดผลกํ าไรสุทธิ สําหรั บปี จํานวน 96.4 ล้ านบาท ซึ่งผลการ
ดําเนินงานดีกว่าปี 2559 จํานวน 99.5 ล้ านบาท (ปี 2559 มีขาดทุนสุทธิ จํานวน 3.1 ล้ านบาท) สาเหตุหลักเกิดจากใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการดําเนินการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนให้ กับบริ ษัทย่อย
จํานวน 116.8 ล้ านบาท รายได้ จากโครงการแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ ท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ มากกว่าปี
2559 จํานวน 13.7 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.3 และรายได้ ค่าบริ การในการบริ หารอาคารสํานักงานเพิ่มขึ ้น 6.2 ล้ าน
บาทคิดเป็ นร้ อยละ 14.1 นอกจากนี ้ยังมีรายได้ ดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 16.6 ล้ านบาท
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ในปี 2560 ตามงบการเงินรวม บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมจํานวน 2,237.8 ล้ านบาท ต้ นทุน
การขายและให้ บริ การรวมจํานวน 1,727.7 ล้ านบาท รายได้ อื่น 158.2 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การและบริ หารรวม
จํานวน 806.4 ล้ านบาท ต้ นทุนทางการเงินรวม 69.1 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ 164.3 ล้ านบาท ส่งผลให้
บริ ษัทฯ เกิดผลขาดทุนสุทธิรวมสําหรับปี จํานวน 371.6 ล้ านบาท โดยเป็ นส่วนของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมมีผล
ขาดทุน 26.5 ล้ านบาท
ผลการดําเนินงานของปี 2560 สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงได้ ดังนี ้
• รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
หน่ วย : ล้ านบาท
ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจอื่นๆ
รวม

ปี 2560
จํานวนเงิน
476.4
1,690.4
71.0
2,237.8

ร้ อยละ
21.3
75.5
3.2
100.0

ปี 2559
จํานวนเงิน
ร้ อยละ
286.9
13.8
1,716.8
82.9
68.0
3.3
2,071.7
100.0

เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ
66.1
(1.5)
4.4
8.0

สําหรับปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากขายและให้ บริ การรวมเท่ากับ 2,237.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
166.1 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับรายได้ จากการให้ บริ การของปี 2558 โดยเป็ นผลมาจากธุรกิจพัฒนาและให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวดีขึ ้นในปี 2560 มีรายได้ เท่ากับ 476.4 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อน 189.5 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อย
ละ 66.1 สาเหตุหลักมาจากการที่โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เปิ ดให้ บริการครบทัง้ 3 อาคาร และมีอตั ราการเข้ า
พักอยูท่ ี่ร้อยละ 65 ของจํานวนห้ องพักทังหมด
้
ส่งผลให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้น 116.8 ล้ านบาท และรายได้ ของโครงการแมริ ออท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ ทีเ่ ติบโตขึ ้น 13.7 ล้ านบาท จากอัตราการเข้ าพักที่สงู ขึ ้นจากร้ อยละ
86.9 ในปี 2559 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 89.6 ในปี 2560 อีกทังรายได้
้
จากธุรกิจให้ บริ การบริ หารอาคารสํานักงานในปี 2560
เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 93.8 ล้ านบาท จากอัตราการครองพื ้นที่เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 79.1 ในปี 2559 เป็ นร้ อยละ 88.1
ในปี 2560 โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับรู้รายได้ ของธุรกิจนี ้เข้ ามาในงบการเงินรวมตังแต่
้ วนั ที่ 10 ธันวาคม - 31 ตุลาคม
2559 จากรายได้ คา่ เช่าค่าบริ การของโครงการอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ จํานวน 22.7 ล้ านบาท ที่ได้ นําเข้ ามารวม
ในงบการเงิน ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลมีรายได้ 1,690.4 ล้ านบาท ลดลง 26.4 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 สาเหตุ
หลักมาจาก 1) ช่วงปลายปี 2559 มีไข้ หวัดใหญ่ระบาด ทําให้ รายได้ คา่ รักษาพยาบาลสูงในปี 2559 ในขณะที่ชว่ งครึ่งปี
แรกของปี 2560 มีการชะลอตัวในการเติบโตของรายได้ ทงอุ
ั ้ ตสาหกรรม และ 2) โรงพยาบาลปากนํ ้าโพมีการปิ ดปรับปรุง
อาคารผู้ป่วย
ทําให้ ต้องมีการปิ ดพื ้นที่บางส่วนไป
จึงทําให้ ไม่สามารถรองรับความต้ องการของผู้ป่วยได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
•

ต้ นทุนขายและให้ บริ การ
หน่ วย : ล้ านบาท
ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจอื่นๆ
รวม

ปี 2560
จํานวนเงิน
ร้ อยละ
355.4
20.6
1,302.9
75.4
69.4
4.0
1,727.7
100.0
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ปี 2559
จํานวนเงิน
ร้ อยละ
151.4
10.5
1,215.2
84.5
70.8
4.9
1,437.4
100.0

เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ
134.7
7.2
(2.0)
20.2
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ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุน ขายและให้ บ ริ การรวม 1,727.7 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2559
จํานวน 290.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.2 เป็ นผลมาจากต้ นทุนของธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อนจํานวน 204 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 134.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เปิ ดให้ บริ การครบทัง้ 3 อาคารทําให้ มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ช่วงเดือนมิถุนายน 2560 และอาคารบางกอก บิสซิ
เนสเซ็นเตอร์ มีต้นทุนสูงขึ ้นจากปี ก่อนจํานวน 55 ล้ านบาท นอกจากนี ้ต้ นทุนธุรกิจโรงพยาบาลสูงขึ ้นจํานวน 87.7 ล้ าน
บาทคิดเป็ นร้ อยละ 7.2 จากการที่มีจํานวนบุคลากรเพิ่มขึ ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อรองรับความต้ องการ
ของผู้ป่วย และมีการลงทุนในอุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์ให้ ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพทําให้ มีการเช่าซื ้อสินทรัพย์ต่างๆ
ส่งผลให้ มีคา่ เสือ่ มราคาเพิ่มขึ ้นด้ วย
•

ค่าใช้ จา่ ยในการบริการ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

ในปี 2560 ค่าใช้ จ่ายในการขายของงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นค่าใช้ จ่ายทางการตลาดของแมริ ออท เอ็คเซ็ค
คิวทีฟ อพาร์ ทเมนท์ สาทร-วิสต้ า กรุ งเทพฯ ที่สงู กว่าปี 2559 จํานวน 0.7 ล้ านบาทคิดป็ นร้ อยละ 5.8 เป็ นผลจากการที่
รายได้ สงู ขึ ้น ส่งผลให้ ต้นทุนที่แปรผันตามรายได้ ของธุรกิจเพิ่มขึ ้นไปด้ วย
ในขณะที่งบการเงินรวมมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายสูงกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ 33 ล้ าบาท จากโครงการซัมเมอร์
เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ที่มีการเปิ ดตึก AIM ในเดือนพฤษภาคม 2560 จึงทําให้ มีค่าใข้ จ่ายทางการตลาดสูงขึ ้น และจาก
ธุรกิจโรงพยาบาลที่อยู่ในช่วงการขยายตัว และแนะนําโรงพยาบาลให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ของลูกค้ ามากขึ ้น จึงมีการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดตามเทศกาลที่สาํ คัญ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในการให้ บริ การของโรงพยาบาลมากขึ ้น
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารรวมจํานวน 761.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 เป็ นจํานวน 184.5 ล้ านบาท เนื่องจาก
1. ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารของบริษัทย่อย 5 บริ ษัทในธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึ ้นรวม 51.2
ล้ านบาท เนื่องจากในปี 2559 ค่าใช้ จา่ ยของธุรกิจนี ้ได้ ถกู นําเข้ ามารวมในงบการเงินรวมเพียง 8.4 ล้ านบาท
(ตังแต่
้ วนั ที่ 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) อีกทังในไตรมาส
้
2/2560 มีคา่ ใช้ จ่ายในการโอนและภาษี
ธุรกิจเฉพาะจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษัทย่อยจํานวน 96.7 ล้ านบาท
2. ธุรกิจโรงพยาบาลมีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารสูงขึ ้นจํานวน 44.6 ล้ านบาท จากค่าใข้ จา่ ยในการจ้ าง
บุคคลภายนอกในการให้ บริ การทําความสะอาด และค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ ้น
3. ธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศมี
้
คา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารสูงขึ ้นจํานวน 12.8 ล้ านบาท
จากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของโครงการ SAP ที่จะนําเข้ ามาพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
ของบริ ษัทฯ
•

ต้ นทุนทางการเงิน

ในปี 2560 ต้ นทุนทางการเงินของงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 8.9 ล้ านบาท มาจากดอกเบี ้ยจ่ายของตัว๋
สัญญาใช้ เงินที่บริ ษัทฯ ออกเพื่อเป็ นการชําระราคาการเข้ าซื ้อหุ้นของกลุม่ ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น
โดยอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.75 และมีกําหนดวันจ่ายชําระภายใน 3 ปี
งบการเงินรวมมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 69.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการจากดอกเบี ้ยจ่าย
เงินกู้ระยะยาวสถาบันการเงินของบริ ษัทย่อยทังธุ
้ รกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล
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อัตรากําไรขันต้
้ น อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อัตรากําไรขั ้นต้ น (ร้ อยละ)
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)

งบการเงินรวม
ปี 2560
ปี 2559
22.8
30.6
(15.4)
(2.6)
(4.3)
(1.1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2560
ปี 2559
50.4
55.7
34.4
(1.2)
1.2
(0.04)

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ อัตรากําไรขันต้
้ นปี 2560 เท่ากับร้ อยละ 50.4 ตํ่ากว่าปี 2559 จากต้ นทุนของ
รายได้ คา่ บริ การและบริ หารอาคารสํานักงานที่สงู ขึ ้น จากการเพิ่มบุคลากรเพิ่อรองรับการเติบโตในอนาคต ในขณะที่อตั รา
กําไรขันต้
้ นตามงบการเงินรวมในปี 2560 เท่ากับร้ อยละ 22.8 ตํ่ากว่าปี 2559 เนื่องจากบริษัทย่อยทังธุ
้ รกิจพัฒนาและให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาลมีคา่ เสือ่ มราคารวมอยูใ่ นต้ นทุนการให้ บริการอีกทังยั
้ งมีรายการตัดค่าเสือ่ มราคา
ของอสังหาริมทรัพย์เพิ่อการลงทุน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดจากการซื ้อธุรกิจจํานวน 70.9 ล้ านบาท
อัต รากํ า ไรสุท ธิ ข องงบการเงิ น เฉพาะกิ จการสูงกว่า ปี 2559 เป็ น ผลจากรายได้ จ ากการขายและให้ บ ริ การ
ตลอดจนรายได้ อื่นสูงขึ ้น ในขณะที่งบการเงินรวมมีอตั ราขาดทุนสุทธิร้อยละ 16.6 ตํ่ากว่าปี 2559 ที่มีอตั รากําไรสุทธิ ร้อย
ละ 0.9 จากอัตรากําไรขันต้
้ นที่ลดลง ในขณะที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงิน
ได้ สงู ขึ ้น
วิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการมีสนิ ทรัพย์รวม 9,635.4 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจํานวน 1,1153.0
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.6 จากสิ ้นปี 2559 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 818.6 ล้ านบาท จากเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสันแต่
้
บริ ษัทย่อยลดลงจํานวน 834.6 ล้ านบาท จากการชําระคืนของบริ ษัทย่อย ในขณะที่สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจํานวน
1,971.6 ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ บริษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด คิดเป็ น
มูลค่ารวม 2,000 ล้ านบาท ทําให้ เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสูงขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินรวม บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 13,0888.2 ล้ านบาท
ลดลงจากปี ก่อนจํานวน 1,361.6 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.4 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์รวมเพิม่ ขึ ้นจํานวน 555.2
ล้ านบาทจากเงินลงทุนระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น 537.2 ล้ านบาทของบริ ษัทย่อย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจํานวน 1,916.8 ล้ าน
บาท จากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อยจํานวน 2,395.6 ล้ านบาท
3) สภาพคล่ อง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

งบการเงินรวม
112.3
97.8
(112.3)
97.8
274.1
371.9
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สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ ้น 24.7 ล้ านบาท จากเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานที่บริ ษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงาน 103.7 ล้ านบาท สําหรับกิจกรรมการลงทุนบริ ษัทฯ มี
เงินสดรับคืนจากเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อย 833 ล้ านบาท และนําเงินสดไปซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยจํานวน 1,010
ล้ าน นอกจากนี ้ยังมีการซื ้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอีก 17 ล้ านบาท ส่งผลให้ มกี ระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรม
ลงทุนจํานวน 167.9 ล้ านบาท เมื่อรวมกับเงินสดต้ นปี 47 ล้ านบาททําให้ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทฯ มีเงินสดจํานวน 71 ล้ านบาท
สําหรับงบการเงินรวมปี 2560 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 97.8 ล้ านบาท โดยมีเงินสดได้ มาจาก
กิจกรรมดําเนินงาน 112 ล้ านบาท สําหรับกิจกรรมการลงทุนบริษัทฯ มีเงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนของบริ ษัทย่อย 2,500 ล้ านบาท ในขณะทีม่ ีการจ่ายเงินสดเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยจํานวน 1,000 ล้ านบาท
ซื ้อเงินลงทุนระยะสัน้ 526 ล้ านบาทและมีเงินสดจ่ายใช้ ในการซื ้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน 868.7 ล้ าน
บาท ส่งผลให้ มีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน 97 ล้ านบาท บริ ษัทฯมีเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินโดยมีการกู้ยมื
จากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน 441.5 ล้ านบาท ชําระคืนเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน 502 ล้ านบาท ชําระคืนกรรมการ 33.5 ล้ า
บาท จ่ายเงินปั นผล 28 ล้ านบาท ทําให้ บริ ษัทฯมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกกรรมจัดหาเงินจํานวน 112 ล้ านบาท
4) แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการมีหนี ้สินรวม 1,653.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน
1,056.6 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 176.9 โดยหนี ้สินหมุนเวียนสูงขึ ้นจํานวน 1,055.6 ล้ านบาท จากเจ้ าหนี ้
ค่าหุ้นในการซือ้ กิ จการบริ ษัทย่อยที่จ่ายให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิม 1,000 ล้ านบาท หนีส้ ินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 1 ล้ านบาทจาก
ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายของตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการมีหนี ้สินรวม 4,164.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจํานวน
1,010.0 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 32 จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษัทย่อยกลุม่ ใหม่จํานวน 968.0 ล้ าน
บาท และตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน 512.5 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการมีสว่ นของผู้ถือหุ้น 7,981.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 96.4
ล้ านบาท จากกําไรสุทธิระหว่างปี ที่เกิดขึ ้น โดยในปี 2560 ได้ ตงสํ
ั ้ ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ ้น 4.8 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 8,924.1 ล้ าน
บาทลดลงจากปี 2559 เป็ นผลจากขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ ้นระหว่างปี 2560
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงิ นกิ จการมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.21 เท่า ในขณะที่งบ
การเงินรวมมีอตั ราส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.5 เท่า จากหนี ้สินรวมที่เพิ่มขึ ้น
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5) ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิน
5.1) ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2560

อาคารและอุปกรณ์

ปี 2559
44.2

101.9

5.2) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ เข้ าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ เกี่ ยวกับการเช่าอุปกรณ์ และ
สัญญาบริ การ โดยมีอายุของสัญญาตังแต่
้ 1 ถึง 14 ปี โดยมีจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่ต้องจ่ายในอนาคต ดังนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2560

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

ปี 2559
22.3
26.9
10.8
58.9

16.1
17.1
10.6
43.8

5.3) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ บริการระยะยาว
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาการจัดการกับบริ ษัทในกลุม่ โรงแรมระดับนานาชาติที่มี
ชื่อเสียง เพื่อว่าจ้ างให้ กลุม่ โรงแรมดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของบริ ษัทฯ โดยภายใต้ เงื่อนไขตามสัญญา
บริ ษัทต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ แก่บริ ษัทคูส่ ญ
ั ญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริ หารอาคารที่พกั อาศัยมี
ระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดดําเนินกิจการ และมีสทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญานี ้ได้ อีกอย่างน้ อย 10 ปี โดยในระหว่างปี 2560
บริ ษัทฯ มีคา่ ที่ปรึกษาและค่าใช้ จา่ ยภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 16.3 ล้ านบาท
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ 2559 กลุม่ กิจการได้ ทําสัญญาการจัดการกับบริษัทในกลุม่ โรงแรมระดับนานาชาติที่
มีชื่อเสียง เพื่อว่าจ้ างให้ กลุม่ โรงแรมดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของบริ ษัท โดยภายใต้ เงื่อนไขตามสัญญา
กลุม่ ต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ แก่บริ ษัทคูส่ ญ
ั ญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริ หารอาคารที่พกั อาศัยมี
ระยะเวลา 10 ปี นบั ตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดดําเนินกิจการ และมีสทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญานี ้ได้ อีกอย่างน้ อย 10 ปี ทังนี
้ ้ต้ องเข้ าเงื่อนไขบาง
ประการที่ระบุในสัญญาโดยในระหว่างปี 2560 บริ ษัทฯ มีคา่ ที่ปรึกษาและค่าใช้ จ่ายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 10.1 ล้ านบาท
6) ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 3.6-4.6 โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ ้นของ
เศรษฐกิจโลกทีจ่ ะส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเร่งขึ ้นและสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวมได้ มากขึ ้น แรง
ขับเคลือ่ นจากการใช้ จา่ ยภาครัฐบาลที่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ดี และการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้ มเร่งตัวขึ ้น รวมทังการขยายตั
้
วใน
เกณฑ์ดขี องสาขาเศรษฐกิจสําคัญๆต่อเนื่องจากปี 2560 และการปรับตัวดีขึ ้นของการจ้ างงานและฐานรายได้ ของ
ประชาชนในระบบเศรษฐกิจ
ธุรกิจโรงแรมในพื ้นที่ท่องเที่ยวหลักยังมีแนวโน้ มสดใส โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ แรงหนุนหลักจาก
จํ านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่กําลังฟื ้นตัว ขณะที่ผ้ ูประกอบการ
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

SMEs ยังเผชิญกับการแข่งขันรุนแรงจากการเข้ ามาแข่งขันของสินค้ าทดแทน อาทิ อพาร์ ตเมนต์ เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์และ
คอนโดมิเนียม ที่เป็ นปั ญหากดดันรายได้ ผ้ ปู ระกอบการ SMEs เนื่องจากต้ องใช้ กลยุทธ์ด้านราคาดึงดูดลูกค้ า แม้ ที่ผา่ นมา
ทางการพยายามแก้ ไข/ผ่อนปรนกฎระเบียบเงื่อนไขเพื่อชักชวนให้ ผ้ ูประกอบการสินค้ าทดแทน รวมทัง้ โรงแรมที่ไม่มี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ มาประกอบธุรกิจให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย แต่ในทางปฎิบตั ิยงั ไม่ได้ รับการตอบรั บ
เท่าใดนัก ยังมีสถานพักแรมจํานวนมากที่เปิ ดให้ บริ การในลักษณะนี ้
ธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่าในระยะ 1-3 ปี ข้างหน้ ามีแนวโน้ มเติบโตต่อเนื่อง ผลจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ
ไทยและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคจะช่วยหนุนให้ ตลาดมีความต้ องการพื ้นที่สํานักงานเพิ่มขึ ้น ในขณะที่
อุปทานพื ้นที่สาํ นักงานใหม่เข้ าสูต่ ลาดไม่มาก โดยเฉพาะในพื ้นที่ CBD ทําให้ อตั ราการเช่ายังทรงตัวเหนือระดับ 90% ของ
พื น้ ที่ เ ช่ า ทัง้ หมดและค่า เช่า ยัง คงปรั บ เพิ่ มขึน้ โดยเมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ ประเทศอื่ น ในภูมิ ภาคอาเซี ยน ตลาดอาคาร
สํานักงานในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตได้ ด้ พิจารณาจากประเทศไทยตังอยู
้ ศ่ นู ย์กลางภูมิภาค อัตราค่าเช่าสํานักงาน
ไม่สูงมาก และภาครั ฐมีมาตรการกระตุ้นการลงทุนต่างๆ ต่อเนื่อง แรงจูงใจเหล่านีช้ ่วยทําให้ ประเทศไทยน่าสนใจใน
มุมมองของบริ ษัทข้ ามชาติสาํ หรับการเข้ ามาทําธุรกิจมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจัดเป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพและมีแนวโน้ มเติบโตดีต่อเนื่องในระยะ 1-3 ปี ข้ างหน้ า โดย
คาดว่ารายได้ ของธุรกิจโรงพยาบาลจะขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่อตั รากําไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย 13-16% ต่อปี โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ที่ มี เ ครื อ ข่า ยมากมี ค วามได้ เ ปรี ย บทัง้ ในด้ า นต้ น ทุน บุค ลากรและการเข้ า ถึ ง กลุ่ม เฉพาะกลุ่ม หรื อ เป็ น
โรงพยาบาลเฉพาะทาง ทังนี
้ ้แนวโน้ มการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลทังในด้
้ านสาขาและพื ้นที่ตลอดจนขอบเขต
การให้ บริ การ จะส่งผลให้ การแข่งขันในธุรกิจรุ นแรงยิ่งขึ ้น โดยนอกเหนือจากคูแ่ ข่งในธุรกิจเดียวกันซึง่ เร่ งขยายการลงทุน
อย่างต่อเนื่องแล้ ว ยังมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่ จากธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสู่ธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากมองว่าเป็ นธุรกิจที่มี
ความเสี่ยงตํ่า และมีโอกาสสร้ างรายได้ ที่มนั่ คงในระยะยาว อีกทังยั
้ งสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริ โภคที่ให้ ความสนใจด้ าน
สุขภาพกันแพร่หลายโดยมูลค่าการลงทุนจะค่อนข้ างสูงและกระจุกตัวอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 มีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการ
สถานพยาบาลของบริ ษัท ไทยเฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชัน่ จํากัด (THM) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ” ซึ่งตังอยู
้ ่ในจังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิ ยะมินทร์ อีก 3 แห่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยบริ ษัทฯ จะรับโอนมาซึง่ กิจการสถานพยาบาลของ THM รวมถึงทรัพย์สนิ หนี ้สิน ใบอนุญาตต่างๆ ที่
จําเป็ นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล พนักงานทังหมดที
้
่มีความประสงค์จะทํางานต่อกับบริ ษัทฯ ต่อไป ตลอดจน
สิทธิ ระหว่างบริ ษัทฯ และ THM (“สัญญาโอนกิจการ”) ซึ่งบริ ษัทฯ จะไข้ ลงนามภายหลังจากทีที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาล THM โดยบริ ษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการ
ข้ างต้ นให้ แก่ THM เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 900 ล้ านบาท โดยใช้ กระแสเงินสดภายในของกลุ่มบริ ษัทฯ และการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน ซึง่ บริ ษัทฯ คาดว่าการได้ มาซึง่ กิจการสถานพยาบาลของ THM จะเป็ นการขยายเครื อข่ายในการประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ ครอบคลุมและเติบโตมากขึ ้น โดยเฉพาะพื ้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
จากที่เดิมโรงพยาบาลของกลุ่มบริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งจะก่อให้ เกิดเป็ น Hub and spoke system ของ
ธุรกิจโรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมทังเป็
้ นช่องทางส่งต่อคนไข้ และแสวงหารายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ ต่อไปในอนาคต
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ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

ความสัมพันธ์ทาง

ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ

รองประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ตําแหน่ง

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ

2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้ า 130

ประธานคณะกรรมการ

2558 – ปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น 99.998%

ประธานคณะกรรมการ

2559 – ปัจจุบัน

บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จํากัด

(บริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด)

บริษัท โรงพยาบาลปากนํ้าโพ จํากัด

(บริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด)

บริษัท พิษณุเวช จํากัด

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2534 -2544

2520 - 2550

ปัจจุบัน

เมษายน 2556 –

ช่วงเวลา

(DAP)

วิทยากร

ผู้บริหาร
บิดา ดร.สาธิต

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

(%)
ไม่ม9ี 1

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

- Director Accreditation Program

บริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

- The National Defense College

USA.

of Pennsylvania, Philadelphia,

- Post graduated study, University

มหาวิทยาลัยมหิดล

- DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการอบรม

(ปี)

85

คุณวุฒิทางการศึกษา /

อายุ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทาง

เมษายน 2560 ปัจจุบัน

สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน

2004 (DAP)

- Director Accreditation Program

2005 (DCP)

- Director Certification Program

วิทยาการตลาดทุน

- ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบัน

เอกสารแนบ 1 หน้ า 131

2557 – 2559

2557 – 2559

- สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงภาครัฐ (PDI)

ปัจจุบัน

บริษัทไทย (IOD)
กรรมการบริหาร

บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

พฤษภาคม 2555 – เลขาธิการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เคมีแมน จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

รุ่น 3

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

สําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการอิสระ และ

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

เมษายน 2556 -

ช่วงเวลา

- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ

ผู้บริหาร
ไม่มี

กุมภาพันธ์ 2555 – กรรมการอิสระ และ

(%)
ไม่มี

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ

- มหาวิทยาลัยอินเดียน่า , บูมมิงตัน,

และการจัดการ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

55

ประวัติการอบรม

(ปี)

กรรมการอิสระ และ

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา /

อายุ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)

San Francisco, USA.

และประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2015 (DCP)

- Director Certification Program

บริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

Harvard Business School

เอกสารแนบ 1 หน้ า 132

2558 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น 99.998%

กรรมการ

(บริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด)

บริษัท พิษณุเวช จํากัด

บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จํากัด

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด )

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด

กรรมการ

- Executive Education,

2559 – ปัจจุบัน

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด )

Chulalongkorn University)

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด

กรรมการ

Business Administration of

2560 – ปัจจุบัน

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด )

(Sasin, Graduate Institute of

บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด

กรรมการ

- Senior Executive Program

2560 – ปัจจุบัน

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

Nebraska-Lincoln, USA.

กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

บริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด

2560 – ปัจจุบัน

2547

ปัจจุบัน

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

University and University of

วิทยากร

กรรมการ

ตําแหน่ง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(%)
30.005

ช่วงเวลา
ผู้บริหาร
บุตร นพ.พงษ์ศักดิ์ เมษายน 2556 –

ความสัมพันธ์ทาง

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

Joint Program of Bangkok

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการบริหาร

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

55

ประวัติการอบรม

(ปี)

กรรมการ

ดร. สาธิต วิทยากร

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา /

อายุ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติการอบรม

อายุ

(ปี)

ความสัมพันธ์ทาง

(%)

บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จํากัด

กรรมการ
ผู้ถือหุ้น 0.001%
กรรมการ

เมษายน 2557 –
ปัจจุบัน
ตุลาคม 2556 –

บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

กรกฎาคม 2556 – กรรมการ
ปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น 0.002%

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

ปัจจุบัน

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

ปัจจุบัน

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด

กันยายน 2558 –

กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.002%)

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

ปัจจุบัน

บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด

ตุลาคม 2559 –

กรรมการ

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

ปัจจุบัน

บริษัท วี 33 จํากัด

ตุลาคม 2559 –

กรรมการ

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

ปัจจุบัน

บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด

ตุลาคม 2559 –

กรรมการ

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

ปัจจุบัน

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จํากัด

กรรมการ

ตุลาคม 2559 –

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

(บริษัทย่อยของ พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากกัด (มหาชน))

กรรมการ

ตําแหน่ง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ปัจจุบัน

ตุลาคม 2559 –

ช่วงเวลา

เอกสารแนบ 1 หน้ า 133

ผู้บริหาร

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

เมษายน 2016 (DAP)

- Directors Accreditation Program

2018 (DCP 252/2018)

- Directors Certification Program

บริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- Chief Financial Officer

สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- อบรมหลักสูตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท การบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยม)

ประวัติการอบรม

(ปี)

70

คุณวุฒิทางการศึกษา /

อายุ

ความสัมพันธ์ทาง

(%)
ไม่มี

2551 – ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

เมษายน 2556 –

ช่วงเวลา

เอกสารแนบ 1 หน้ า 134

ผู้บริหาร
ไม่มี

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้าน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ

ตําแหน่ง

บริษัทกลุ่มรีเจ้นท์

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ

ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

ความสัมพันธ์ทาง

สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ

2009 (CSP)

- Company Secretary Program

2012 (DAP)

- Directors Accreditation Program

2016

- Risk Corporate Leader (RCL)

Program 2016 (AACP)

- Advance Audit Committee

2017 (DCP 248/2017)

- Directors Certification Program

เอกสารแนบ 1 หน้ า 135

ปัจจุบัน

ธันวาคม 2558 -

ปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น 20.00%

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น 0.40%

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จํากัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง

เลขานุการบริษัท

ตุลาคม 2551 –

มกราคม 2554 -

ปัจจุบัน

เมษายน 2557 –

ช่วงเวลา

บริษัทไทย (IOD)

ผู้บริหาร
ไม่มี

ผู้ถือหุ้น 0.40%

(%)
ไม่มี

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ

Boston University, USA

- ปริญญาโท Financial Economics

Pine Manor College, USA

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรม

(ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา /

อายุ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ

ความสัมพันธ์ทาง

Management Institute

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้ า 136

ปัจจุบัน

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด

ตุลาคม 2559 –

กรรมการ

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

ปัจจุบัน

บริษัท วี 33 จํากัด

ตุลาคม 2559 –

กรรมการ

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

ปัจจุบัน

บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด

ตุลาคม 2559 –

กรรมการ

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

ปัจจุบัน

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จํากัด

ตุลาคม 2559 –

กรรมการ

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ, กรรมการบริหาร,

ตําแหน่ง

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด

ตุลาคม 2559 –

2560 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

- การบริหารความเสี่ยง Allianz

ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

(%)
ไม่มี

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

- การพัฒนาสําหรับผู้บริหาร (EDP)

- การบริหารจัดการระดับสูง

2005 (DCP)

- Director Certification Program

บริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ปริญญาตรีการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

58

ประวัติการอบรม

(ปี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา /

อายุ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติการอบรม

อายุ

(ปี)

ความสัมพันธ์ทาง

(%)

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))
บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

พฤษภาคม 2559 – กรรมการ
ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2559 – กรรมการ
ปัจจุบัน

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

กรรมการ

ตําแหน่ง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ปัจจุบัน

กันยายน 2559 –

ช่วงเวลา

เอกสารแนบ 1 หน้ า 137

ผู้บริหาร

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

Health Care

ความสัมพันธ์ทาง

2017 (DCP 250/2017) at IOD

- Director Certification Program

บริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

Harvard University

- Advanced Management Program

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ประกาศนียบัตร Mini MBA

เอกสารแนบ 1 หน้ า 138

2017 - Present

Director

Director

(บริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด)

บริษัท โรงพยาบาลปากนํ้าโพ จํากัด

(บริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด)

บริษัท พิษณุเวช จํากัด

2017 - Present

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Director

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

2017 - Present

รองคณะกรรมการบริหาร

CEO BDMS กลุ่ม 4

Health Care

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –

กรรมการ, กรรมการบริหาร,

ตําแหน่ง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ปกครองเปรียบเทียบ)

- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต

แพทยสภา

- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน

2558 - 2560

2560 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

(Urban Health) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหาร
ไม่มี

2552 - 2557

(%)
ไม่มี

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ

- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต

(วิทยาศาสตร์การแพทย์ )

64

ประวัติการอบรม

(ปี)

กรรมการ, กรรมการบริหาร,

นายแพทย์สุนทร ศรีทา

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา /

อายุ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

ความสัมพันธ์ทาง

2560

2014 (DCP)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 139

2556 – สิงหาคม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ถือหุ้น 60.00%

- Director Certification Program

กรรมการ

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

เมษายน 2556 -

ช่วงเวลา

บริษัทไทย (IOD)

ผู้บริหาร
ไม่มี

23 สิงหาคม 2560 - Vice Chairman

(%)
ไม่มี

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

Massachusetts, USA

Business, Boston University,

- Master of Science-International

Wellesley, Massachusetts, USA

Administration, Babson College,

- Bachelor of Science-Business

ประวัติการอบรม

(ปี)

42

คุณวุฒิทางการศึกษา /

อายุ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

นางสาว.ภัทรพร จารุพัฒน์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

2014 (DCP)

- Director Certification Program

บริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Laws in Business Laws (English

(ภาคภาษาอังกฤษ) (Master of

- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

Texas USA.

East Texas State University,

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการอบรม

(ปี)

52

คุณวุฒิทางการศึกษา /

อายุ

ความสัมพันธ์ทาง

(%)
ไม่มี

2547 – 2554

2555 – ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

เมษายน 2556 -

ช่วงเวลา

เอกสารแนบ 1 หน้ า 140

ผู้บริหาร
ไม่มี

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

กฎหมายและฝ่ายบริหาร

รองประธานกรรมการฝ่าย

ที่ปรึกษากฎหมาย

กรรมการ, ผู้ถือหุ้น

กรรมการ

ตําแหน่ง

บริษัท มิลีนเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จํากัด

อิสระ

บริษัท เดอะจูริส จํากัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทาง

(DAP 140/2017)

- Director Accreditation Program

(ELP) รุ่นที่ 1/2015

- Ethical Leadership Program

Guide (ACPG 11/2014)

- Anti-Corruption: The Practical

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

กรรมการ
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กันยายน 2558 –

กรรมการ

พฤษภาคม 2559 – กรรมการ

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง

พฤษภาคม 2557 – เลขานุการบริษัท

ช่วงเวลา

- ผู้ปฏิบัติการเลขานุการบริษัท

ผู้บริหาร
ไม่มี

มิถุนายน 2559 –

(%)
ไม่มี

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ

บริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

- ประกาศนียบัตร Mini MBA

กรรมการบริหาร และ

- ปริญญาตรี การบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

57

ประวัติการอบรม

(ปี)

เลขานุการบริษัท ,

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา /

อายุ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้เสีย รุ่น 3

- การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและ

เชิงกลยุทธ์ รุ่น 3

- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2016)

- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อบรมหลักสูตร (ต่อ)

ประวัติการอบรม

(ปี)

ความสัมพันธ์ทาง

(%)
ผู้บริหาร

ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วนการ
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท /ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
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หมายเหตุ : ไม่มีประวัติกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยสุจริ ต และไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวภัทรพร จารุพฒ
ั น์ นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค และ นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า (โดยได้ รับแต่งตั ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)
2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) ข้ อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
3. หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัทระบุไว้ ใน ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 9.11.4 การกําหนดขอบเขตหน้ าทีข่ องผู้บริ หารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา /

อายุ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

E

E

นางเสมอแข สัทธาพงศ์

นางสุกนิษฐ์ มหานุกูล

นางสาวแพร โฮ่วรังกูร

Rd, E

Ed, Rd, E

E

นายศุภวัส พงษ์ศิริพานิช

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ

Rd, E

Cs, Ed, Rd

นายศิริชัย โตวิริยะเวช

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ

D

D, Ed, E

นายแพทย์สุนทร ศรีทา

นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์

D, Ed, Rd, E

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

D

Id, Ad

ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

Id, Ad

D, Ce, Cr, IR

Id, Ca

C

บริษัทฯ

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

ดร. สาธิต วิทยากร

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร

รายชื่อ

บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์
-

-

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
-

-

-

-

-

D

D

-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจก. วี 33
-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจก. กรุงเทพบริหาร
-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

D, E

D

-

-

D

-

-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

บจก. วี เรสซิเดนท์

เอกสารแนบ 2 หน้ า 143

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

D

บจก.โรงพยาบาลปากนํ้าโพ

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล
-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก. พิษณุเวช
-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

D

-

D

บจก. สหแพทย์พิจิตร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

นางปิยรัตน์ อุกฤษฎ์

นางนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์

นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์

นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์

นายสาธิต นิ่มพิทักษ์พงศ์

นายแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพันธ์

นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ

นายสิทธิชัย วงศ์ณิชชากุล

นางสาวดรรชนีพร พันตะพรหม

นายขจรศักดิ์ สังข์เจริญ

นายอภิรัฐ นุชทอง

Rd, E

บริษัทฯ

นางสาวสาธิตา วิทยากร

นางสาวถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม

รายชื่อ

บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
E

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

บจก. วี เรสซิเดนท์
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

บจก. กรุงเทพบริหาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

บจก. วี 33
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

D

-

-

-

บจก.โรงพยาบาลปากนํ้าโพ

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล
-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

บจก. พิษณุเวช
-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

-

-

-
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บจก. สหแพทย์พิจิตร
-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D

D

D

D

-

-

-

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

-

-

-

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

E

-

นางเตือนใจ แก้ววรรณา

นายแพทย์อาทิตย์ เปี่ยมคล้า

-

-

-

-

บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์

C – ประธานคณะกรรมการ
D – กรรมการ
Cs – เลขานุการบริษัท
E – ผู้บริ หาร

E

นายแพทย์สุรศักดิ์ อํามาตย์โยธิน

ตําแหน่ง :

E

บริษัทฯ

นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ศรีทองชัย

รายชื่อ

บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
-

-

-

-

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
-

-

-

-

-

-

-

-

บจก. วี เรสซิเดนท์
-

-

-

-

-

-

-

-

บจก. กรุงเทพบริหาร
-

-

-

-

-

-

-

-

Ce – ประธานคณะกรรมการบริ หาร
Ed – กรรมการบริ หาร
Cr – ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
Rd – กรรมการบริ หารความเสี่ยง
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-

-

-

-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

บจก. วี 33

Ca - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Ad – กรรมการตรวจสอบ
Id - กรรมการอิสระ
IR – นักลงทุนสัมพันธ์

-

-

-

-

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

บจก.โรงพยาบาลปากนํ้าโพ

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล
-

-

-

-

บจก. พิษณุเวช

-

E

-

-

บจก. สหแพทย์พิจิตร
-

-

-

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

-

-

-

-

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

-

-

-

-

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

−

−

−

−

−

−

−
−

การควบคุมภายในที่เป็ นสากล รุ่นที่ 1/60

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
หลักสูตรโครงการอบรมเพื่อรับ
วุฒิบตั รด้ านการตรวจสอบภายใน
รุ่นที่ 7 ของสภาวิชาชีพบัญชี
หลักสูตรการป้องกันการทุจริ ตในองค์กร รุ่นที่ 9
ของสภาวิชาชีพบัญชี
Risk Based Audit ของสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Certified Tax Accountant
Program (นักตรวจสอบภาษีขั ้นสูง)
รุ่นที่ 2 ของโรงเรี ยนภาษี
โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรี ยม
ตัวเป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล
Pre-CIA รุ่นที่ 24
การตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ (systematic
audit)
การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้ กรอบ
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กรรมการ
กรรมการ

2552 – 2557

กรรมการ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ตําแหน่ง

บริ ษัท อีซิ แอคเคาท์ติ ้ง จํากัด

บริ ษัท เอคลิก ออดิท จํากัด

บริ ษัท 24 อินเตอร์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2556 – 2558

2556 – ปั จจุบนั

บริษัทได้ แต่ งตัง้ บริ ษัท อีซิ แอคเคาท์ ตงิ ้ จํากัด เพื่อทําหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดผู้ตรวจสอบดังต่ อไปนี ้
สัดส่วนการ
ความสัมพันธ์ ทาง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
ถือหุ้นใน
ครอบครัวระหว่าง
(ปี )
ประวัติการอบรม
ช่วงเวลา
บริ ษัท (%)*
ผู้บริ หาร
น.ส.กานติมา คงสมยุติ
37 − ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไม่มี
ไม่มี
2554 - ปั จจุบนั
ผู้ตรวจสอบภายใน
− ปริ ญญาโท การเงินและการธนาคาร

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ไม่ มีข้อมูล

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
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ไม่ มีข้อมูล

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
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