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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ( “บริ ษัทฯ ”) จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัทในนำม “บริ ษัท เมโทรสตำร์
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด ” ในปี พ.ศ. 2543 เพื่อประกอบธุรกิ จพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ ประเภทที่ อยู่อำศัย ต่อมำในปี 2548
บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 ได้ มีกำรเปลีย่ นแปลงผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำซื ้อหุ้นของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (เดิ มชื่อบริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย
จำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิ จโรงพยำบำลเอกชนโดยมีเครื อข่ำยโรงพยำบำล 4 โรง ใน 3 จังหวัดทำงภำคเหนือ ในปี 2561
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนซื ้อกิจกำรโรงพยำบำลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยำบำลปิ ยะมินทร์ )
เป็ นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ในจังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งช่วยขยำยเครื อข่ำยกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุม่ บริ ษัทฯ
ให้ ครอบคลุมมำกขึ ้นโดยเฉพำะในพื ้นที่กรุงเทพมหำนครและปริ มณฑล
ภำยหลังจำกกำรซือ้ กิจกำรดังกล่ำว บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิ จโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริ หำร
จัด กำรโรงพยำบำลเอกชน และได้ ย้ ำ ยหมวดธุ รกิ จจดทะเบี ยนในตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยจำกหมวดพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เป็ นหมวดธุรกิจทำงกำรแพทย์ อย่ำงไรก็ดีบริ ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริ หำรจัดกำร
โรงพยำบำลควบคูไ่ ปกับธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ ำศัยในระดับแนวหน้ ำเพื่อเช่ำในทำเลที่อยูย่ ำ่ นศูนย์กลำง
ธุรกิจ และธุรกิจกำรบริ หำรอำคำรสำนักงำนแบบครบวงจร โดยทีมงำนมืออำชีพ อย่ำงโปร่งใส ยุติธรรม ทังในด้
้ ำนกำรบริ หำร
จัดกำรโรงพยำบำลเอกชน กำรดูแลสุขภำพ กำรบริ หำรอำคำร บริ กำรงำนขำย บริ กำรงำนจัดซื ้อ บริ กำรงำนบัญชี อีกทังยั
้ ง
เป็ นผู้ให้ บริ กำรบริ หำรจัดกำรอำคำรสำนักงำนแบบครบวงจร นอกจำกนี ย้ งั มีธุรกิจให้ บริ กำรระบบสำรสนเทศ และ ธุรกิจ
บริ กำรให้ คำปรึกษำทำงกำรลงทุนอีกด้ วย
ปั จจุบนั กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสำมำรถจำแนกได้ 4 ประเภท ดังนี ้
1. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงพยำบำลใน
เครื อ 8 แห่งใน 7 จังหวัดของประเทศไทยได้ แก่ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ ในจังหวัดสมุทรปรำกำร
โรงพยำบำลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก โรงพยำบำลสหเวช ในจังหวัดพิจิตร โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ และ
โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ 2 ในจังหวัดนครสวรรค์ และ อีกทังยั
้ งมี โรงพยำบำลพิ ษณุเวช อุตรดิตถ์ ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่จะเปิ ดดำเนินกำรได้ ในไตรมำสแรกของปี 2562 โรงพยำบำลพริ นซ์ อุทยั ธำนี ที่อยู่ระหว่ำงกำร
ปรับปรุ ง คำดว่ำจะแล้ วเสร็ จในไตรมำส 3 ปี 2562 นอกจำกนี ้ยังมีโรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน ในจังหวัดลำพูน
ที่บริ ษัทฯ รับโอนกิจกำรเสร็ จสิ ้นในเดือนมีนำคม 2562 และเปิ ดดำเนินกำรต่อเนื่องต่อไปภำยหลังจำกกำรรับ
โอนกิจกำร
2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า ได้ แก่ โรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ อำคำรสำนักงำนให้ เช่ำ
3. ธุรกิจให้ บริ การระบบสารสนเทศ ได้ แก่ กำรวำงระบบโปรแกรมสำเร็ จรู ป ที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรจัดกำร
ข้ อมูลสำหรับธุรกิจโรงพยำบำล บริ หำรจัดกำรทรัพยำกรขององค์กร และกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
4. ธุรกิจบริการให้ คาปรึกษาการลงทุน โดยให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำธุรกิจซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงพักกำรดำเนิน
กิจกำร
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1.1 วิสัยทัศน์
พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จะเป็ นองค์กรที่ม่งุ เน้ นกำรขยำยกิจกำรในธุรกิจด้ ำนสุขภำพ และจะเป็ นผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำร
บริ หำรธุรกิจโรงพยำบำลที่ได้ รับกำรยอมรับในกำรนำเทคโนโลยีมำยกระดับคุณภำพกำรให้ บริ กำรและกำรเพิ่มประสิทธิ ภำพ
รวมถึงจะใช้ ประโยชน์จำกอสังหำริ มทรัพย์อื่นๆ ที่บริ ษัทฯ ถือครองอยูอ่ ย่ำงเต็มที่ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ น
เสียทังหมด
้
1.2 พันธกิจ
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

จะให้ บริ กำรบริ หำรธุรกิจโรงพยำบำลและบริ กำรส่วนงำนสนับสนุนอย่ำงมืออำชีพ ต่อโรงพยำบำลในเครื อและ
โรงพยำบำลพันธมิตรที่ได้ รับโอกำสเข้ ำไปบริ หำรงำนให้
จะมุ่งมัน่ ในกำรบริ หำรโรงพยำบำลอย่ำ งมีประสิทธิ ภำพโดยนำเทคโนโลยีเข้ ำมำช่วยเพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยตำม
ที่ตงไว้
ั ้ ทงผลประกอบกำรด้
ั้
ำนกำรเงิน คุณภำพกำรให้ บริ กำร และ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริ กำร
จะเสริ มควำมแข็งแกร่งของเครื อโรงพยำบำลด้ วยกำรสร้ ำงพันธมิตร และ/หรื อ กำรเข้ ำซื ้อกิจกำรเพื่อร่วมกันพัฒนำ
ศักยภำพและผลประกอบกำรให้ ดียิ่งขึ ้น
จะแสวงหำโครงกำรที่เกี่ยวข้ องกับด้ ำนสุขภำพใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยเป็ นได้ ทงกำรใช้
ั้
อสังหำริ มทรัพย์เดิมที่มี
อยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์ และลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์แห่งใหม่ที่สอดคล้ องกับควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร
จะเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรขับเคลื่อนและยกระดับกำรดูแลสุขภำพในชุมชน เพื่อให้ เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่ำงยัง่ ยืน
จะทุ่มเทในกำรพัฒนำบุคลำกรในเครื ออย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริ มศักยภำพทำงด้ ำนเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ ให้
รองรับกับกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ วขององค์กร
มุง่ มัน่ ให้ บริ กำร วิเครำะห์ ออกแบบ ติดตังระบบงำนเทคโนโลยี
้
สำรสนเทศ ที่ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
ด้ วยทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนธุรกิจด้ ำนกำรแพทย์ ซึง่ เป็ นธุรกิจหลัก
มุ่งมัน่ พัฒนำควำมเป็ นเลิศในกำรให้ บริ กำรของโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเมนท์ที่มีอยูเ่ พื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจแก่
ลูกค้ ำที่เข้ ำพักทังชำวไทยและต่
้
ำงประเทศ

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) กำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญมีดงั นี ้
ปี พ.ศ.
เหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้
2562
− ในวันที่ 1 มีนำคม 2562 บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด เข้ ำทำกำรรับโอนกิจกำรทังหมด
้
(Entire Business Transfer – EBT) ของโรงพยำบำลศิริเวชลำพูน เสร็ จสิ ้น
− ในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกำรปรับย้ ำยกลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ ำง หมวด
ธุรกิ จพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ ไปยังอุตสำหกรรมบริ กำร ในหมวดธุรกิ จกำรแพทย์ (Health Care
Services)
2561
− ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 บริ ษัทฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001:2015

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 2
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ปี พ.ศ.
−

−

−

−

−
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เหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้
ในเดือนตุลำคม 2561 บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จัดตัง้
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - ลำพูน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิ จโรงพยำบำลเอกชน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 200 ล้ ำนบำท โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมติให้ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน
จำกัด เข้ ำทำกำรรับโอนกิจกำรทังหมด
้
(Entire Business Transfer – EBT) ของโรงพยำบำลศิริเวช
ลำพูน ในจังหวัดลำพูน ประกอบด้ วยที่ดิน 2 แปลงเนื ้อที่ 11-0-65 ไร่ พร้ อมอำคำรโรงพยำบำล
อำคำรสนับ สนุน 9 หลัง และอุป กรณ์ ท ำงกำรแพทย์ และใบอนุญ ำตในกำรประกอบกิ จ กำร
โรงพยำบำลจำนวน 59 เตียง เงินลงทุนทังสิ
้ ้น 120 ล้ ำนบำท
ในวันที่ 7 มิถุนำยน 2561บริ ษัทฯ ผ่ำนกำรรับรอง Anti Corruption จำก โครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC)
ในเดือนพฤษภำคม 2561 บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดั ตัง้
บริ ษั ท พริ น้ ซิ เ พิ ล เฮลท์ แ คร์ - อุทัย จ ำกัด เพื่ อ ประกอบธุร กิ จโรงพยำบำลเอกชน โดยมี ทุนจด
ทะเบียน 50 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - อุทัย จำกัด ได้ ซือ้ โรงพยำบำลที่ ห ยุด
ประกอบกิจกำรซึง่ เป็ นหนี ้ NPA จำกสถำบันกำรเงินทำให้ ได้ มำซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้ อมสิ่งปลูก
สร้ ำง (อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุ งอำคำร) รวม 10 หลังเนื ้อที่ 12-1-79.5 ไร่ ตำบลบำงพระครู อำเภอ
นครหลวง จังหวัดอุทยั ธำนีโดยบริ ษัทฯ ปรับปรุงอำคำรเดิมให้ เป็ นโรงพยำบำลขนำด 59 เตียง มูลค่ำ
กำรลงทุน 160 ล้ ำนบำท
ในเดือนมีนำคม 2561 บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดั ตัง้
บริ ษัทย่อยขึ ้น 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท บ้ ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จำกัด และบริ ษัท อุดร บิสสิเนส
ดีสทริ คท์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์โดยมีทุนจดทะเบียน 121 ล้ ำนบำท และ
129 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนชื่อ “โรงพยำบำลปิ ยะมินทร์ ” เป็ น “โรงพยำบำล
พริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำซื ้อและรับโอนกิจกำร
สถำนพยำบำลของบริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกำนัยเซชัน่ จำกัด (“THM”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
ประกอบธุ ร กิ จ โรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ ชื่ อ “โรงพยำบำลปิ ย ะมิ น ทร์ ” ซึ่ ง ตัง้ อยู่ใ นจัง หวัด
สมุทรปรำกำร และคลินิกเวชกรรม ปิ ยะมินทร์ อีก 3 แห่งในกรุงเทพมหำนคร โดยบริ ษัทฯ จะรับโอน
มำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำลของ THM รวมถึงทรัพย์สิน หนี ้สิน ใบอนุญำตต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำร
ประกอบกิ จ กำรของสถำนพยำบำล พนัก งำนทัง้ หมดที่ ป ระสงค์ จ ะท ำงำนกับ บริ ษั ท ฯ ต่อ ไป
ตลอดจนสิทธิ หน้ ำที่และภำระผูกพันตำมสัญญำที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิจกำร ภำยใต้ ข้อกำหนด
และเงื่อนไขของสัญญำโอนกิจกำรระหว่ำงบริ ษัทฯ กับ THM โดยบริ ษัทฯ จะชำระค่ำตอบแทนกำร
โอนกิ จ กำรข้ ำ งต้ น ให้ แ ก่ THM เป็ น เงิ น 900 ล้ ำนบำท เมื่อ เงื่ อ นไขบัง คับก่ อนตำมที่ กำหนดใน
สัญญำโอนกิจกำรสำเร็ จ กำรได้ มำซึง่ กิจกำรของ THM ในครัง้ นี ้จะช่วยขยำยเครื อข่ำยกำรประกอบ
ธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ ครอบคลุมมำกขึ ้นโดยเฉพำะในพื ้นที่กรุ งเทพมหำนครและ
ปริ มณฑล จำกเดิมที่โรงพยำบำลในกลุม่ บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ตำ่ งจังหวัด ซึง่ จะก่อให้ เกิดเป็ น Hub
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และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยำบำลซึง่ จะช่วยเสริ มสร้ ำงกำรเติบโตและเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขัน กำรรับโอนกิจกำรจำก THM ดำเนินกำรแล้ วเสร็ จ
− ในวันที่ 25 มกรำคม 2561บริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด ได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล
เฮลท์แคร์ จำกัด
− ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 บริ ษัทฯ เข้ ำซื ้อกิจกำรของกลุ่มบริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
(“AMA”) โดยกำรซื ้อหุ้นใน AMA จำนวนทังสิ
้ ้น 268,374,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อย
ละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดของ
้
AMA จำกผู้ถือเดิม อันได้ แก่ นำงสำว
สำธิตำ วิทยำกร (“คุณสำธิตำ”) แวนเทจ พ้ อยท์ แมเนจเม้ นท์ ลิมิเต็ด (“แวนเทจ พ้ อยท์”) และนำย
ศิริชัย โตวิริยะเวช (“คุณศิริชัย”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในรำคำหุ้นละประมำณ
7.4523 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,000 ล้ ำนบำท ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ มำซึ่งบริ ษัท
ย่อยที่ AMA ถื อหุ้นทำงตรงหรื อทำงอ้ อมจำนวน 6 บริ ษัท อันประกอบด้ วย (1) บริ ษัท พิษณุเวช
จ ำกัด (2) บริ ษั ท โรงพยำบำลปำกน ำ้ โพ จ ำกัด (3) บริ ษั ท สหแพทย์ พิ จิ ต ร จ ำกัด (4) บริ ษั ท
โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (5) บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนำ จำกัด และ (6) บริ ษัท พี.เอ็น.พี
ฮอส ปิ ท อล จ ำกัด (รวมเรี ยกบริ ษั ท ตำม (1) – (6) ว่ำ “บริ ษั ท ย่อ ย” และกิ จ กำรของบริ ษัทย่อย
ทังหมดด้
้
วย โดยบริ ษัทฯ จะชำระค่ำหุ้นข้ ำงต้ นให้ แก่คณ
ุ สำธิตำ แวนเทจ พ้ อยท์ และ คุณศิริชยั ด้ วย
เงินสด โดยจะชำระจำนวนกึ่งหนึ่งในวันที่ซื อ้ ขำยหุ้น และจะชำระในส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนับจำกวันที่ทำสัญญำซื ้อขำยหุ้น ทังนี
้ ้หำกบริ ษัทฯ ชำระรำคำซื ้อขำยหุ้น
ในส่ว นที่ เ หลือ ดัง กล่ำ วให้ แ ก่ คุณ สำธิ ต ำ แวนเทจ พ้ อ ยท์ หรื อ คุณ ศิ ริ ชัย ภำยหลัง วัน ที่ สิน้ สุด
ระยะเวลำครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทำสัญญำซื ้อขำยหุ้น บริ ษัทฯ จะต้ องชำระดอกเบี ้ยเป็ นรำยเดือน
ให้ แก่คุณสำธิ ตำ แวนเทจ พ้ อยท์ และ/หรื อ คุณศิริชัย สำหรับรำคำซื ้อขำยในส่ว นที่ผ้ ซู ื ้อยังไม่ได้
ช ำระในอัต รำเท่ำกับ ดอกเบี ย้ เงิ น กู้ของธนำคำรกรุ งเทพ จ ำกัด (มหำชน) ประเภท MLR ลบ 2
เปอร์ เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วันที่ถดั จำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทำสัญญำซื ้อขำย
หุ้น (“วันเริ่ มต้ นดอกเบี ้ย”) โดยเริ่ มคำนวณตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นดอกเบี ้ยจนถึงวันที่บริ ษัทฯ ชำระรำคำซื ้อ
ขำยครบถ้ วน (โดยไม่มีกำรคิดดอกเบี ้ยทบต้ น)
− ในเดือนพฤษภำคม 2560 บริ ษัท กรุงเทพบริ หำร จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (“บริ ษัทย่อย”
หรื อ “ผู้จะขำย”) ทำกำรขำยที่ดินโฉนดเลขที่ 3582 และ 3962 รวม 2 แปลงเนื ้อที่รวม 2 ไร่ 2 งำน
34.3 ตำรำงวำพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงประเภทอำคำรสูง 34 ชัน้ และที่จอดรถ ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ดิน 2 แปลง
ดังกล่ำวพร้ อมใบอนุญำตก่อสร้ ำงเลขที่ 42/2559 ให้ กับ Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd.
(“ผู้จะซื ้อ”) ในมูลค่ำ 2,400 ล้ ำนบำท และภำษี ตลอดจนค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรโอนที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ ำงอีกจำนวน 100 ล้ ำนบำท รวมรำคำตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง
และใบอนุญำต เป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ น 2,500 ล้ ำนบำท โดยผู้จะซื ้อตกลงให้ บริ ษัท คำร์ ลตัน โฮเทล
แบงคอก จำกัด (“ผู้รับโอน”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของผู้จะซื ้อรับโอนที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงรวมถึง
ใบอนุญำตก่อสร้ ำงข้ ำงต้ น
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− บริ ษัทฯ ทำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษัทฯ เพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำล

2559

− บริ ษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วจำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น สำมัญ
จำนวน 442,172,887 หุ้น เป็ นจำนวนเงิ น 442,172,887 บำท ทำให้ ทุนที่ชำระแล้ วเป็ นจำนวน
1,400,149,087 บำท
− บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำทำรำยกำรซื ้อหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมร้ อยละ 99.99 ของบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยน
กรุ๊ ป โฮลดิ ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ และลงทุนในบริ ษัทย่อยซึ่งประกอบ
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์จำนวน 4 บริ ษัทได้ แก่ (1) บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด (2) บริ ษัท วี
เรสซิเดนซ์ จำกัด (3) บริ ษัท กรุ งเทพบริ หำร จำกัด และ (4) บริ ษัท วี 33 จำกัด จำกนำงสำวสำธิตำ
วิทยำกร และบริ ษัท พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี ซึ่งกำรลงทุนดังกล่ำวจะทำให้ กิจกำร
ได้ มำซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอำคำรเพิ่มขึ ้น 9 แห่ง โดยแบ่งเป็ นโครงกำรที่ตงอยู
ั ้ ่ในทำเลใจกลำง
กรุ งเทพมหำนครรวม 4 โครงกำร และที่ดินในต่ำงจังหวัด 5 แห่ง มูลค่ำกิจกำรรวม 5,791.13 ล้ ำน
บำท โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ท ำกำรออกหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน จ ำนวน 1,839,938,433 หุ้น ให้ แ ก่ นำงสำว
สำธิ ตำ วิทยำกร และพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิง้ ส์ แอลทีดี และออกตัว๋ สัญญำใช้ เงินมูลค่ำรวม
ทัง้ สิ ้น 510,509,850 บำท ให้ แก่คุณสำธิ ตำ เพื่อเป็ นค่ ำตอบแทนสำหรั บกำรเข้ ำซือ้ กิ จกำรของ
บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด ทำให้ ทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 3,240,683,433 บำท

2558

− บริ ษัทฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001:2008
− จัดตังบริ
้ ษัทย่อยคือ บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จำกัด โดยมีทนุ จดทะเบียน จำนวน 300 ล้ ำน
บำท และเรี ยกชำระแล้ วจำนวน 75 ล้ ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ โดยทำงำน
ร่วมกับภำครัฐในกำรดำเนินโครงกำร Public Private Partnership (PPP) โดยบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนกำร
ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
− บริ ษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วจำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น สำมัญ
จ ำนวน 10,251,700 หุ้ น เป็ นจ ำนวนเงิ น 10,251,700 บำท ท ำให้ ทุ น ที่ ช ำระแล้ ว เป็ นจ ำนวน
957,976,200 บำท

2557

− บริ ษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วจำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น สำมัญ
จ ำนวน 13,924,500 หุ้ น เป็ นจ ำนวนเงิ น 13,924,500 บำท ท ำให้ ทุ น ที่ ช ำระแล้ ว เป็ นจ ำนวน
947,724,500 บำท
− บริ ษั ท ฯ ประกำศเจตนำรมณ์ เ ข้ ำ ร่ วมแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่อ ต้ ำนทุจริ ต
(Collective Action Coalition Against Corruption)
− เริ่ มโครงกำรระบบบริ หำรคุณภำพ ISO 9001:2008 เพื่อขอกำรรับรองในปี 2558

2546-2556

− บริ ษัทฯ ดำเนินธุรกิ จพัฒนำโครงกำรสำคัญหลำยแห่งได้ แก่ สีลม แกรนด์ เทอเรส, เซ็นต์ หลุยส์
แกรนด์เทอเรส, และโครงกำรสำทร เทอเรส ซึ่งภำยหลังได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นโรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็ค
คิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ
− บริ ษัทฯ ทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5,000,000 บำท มำเป็ น 610,000,000 บำท
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 5

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ปี พ.ศ.
−
−

−
−

−

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้
มีกำรเปลีย่ นแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่เป็ นดร. สำธิต วิทยำกร และ ได้ ทำกำรเปลีย่ นชื่อบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัท
พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และเปลีย่ นชื่อย่อหลักทรัพย์เป็ น “PRINC"
จัดตังบริ
้ ษัทย่อยคือ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียน 10 ล้ ำนบำท เพื่อทำหน้ ำที่เป็ นที่ปรึ กษำด้ ำนธุรกิจกับบริ ษัทสนับสนุน และขยำยกำร
ลงทุนของบริ ษัทฯ
ขยำยกำรให้ บริ กำรบริ หำรทรัพย์สนิ แบบครบวงจรให้ อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมัย
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 1,400,700,000 บำท โดยเป็ นทุนที่ชำระแล้ ว 933,800,000 บำท และหุ้น
สำมัญ อีก 466,900,000 หุ้น ที่รำคำหุ้นละ 1 บำท ออกไว้ เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ (PRINC-W1)
เข้ ำซื ้อกิจกำรของบริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ประกอบธุรกิจกำรให้ บริ กำรเกี่ยวกับกำร
ติดตังระบบสำรสนเทศส
้
ำหรับโรงพยำบำลและบริ ษัทต่ำงๆ โดยเป็ นกำรเข้ ำถือหุ้นร้ อยละ 99.99
โดยกำรซื ้อกิจกำรในครัง้ นี ้เป็ นกำรเพิ่มศักยภำพและกลยุทธ์ ทำงธุรกิจรวมถึงลดกำรพึ่งพำธุรกิ จ
อสังหำริ มทรัพย์ในกำรสร้ ำงรำยได้ เพียงอย่ำงเดียว

1.4 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

หมำยเหตุ : บริษัทฯ ได้ ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัด ลงเหลือร้ อยละ 80 เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2562

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 6

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

รำยละเอียดกำรถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ดังนี ้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

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

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และ พั ฒ นำอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ เช่ ำ คื อ
ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน
โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิว ทีฟ อพำร์ ท
เม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ-กรุงเทพฯ และบริหำร
จัดกำรอำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
ประกอบธุ ร กิ จ โรงพยำบำลเอกชน
ภำยใต้ ชื่อ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุว รรณ
ภูมิ1/
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
ลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น ให้ บริกำร Shared
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINH)
Service แก่โรงพยำบำลในเครือ

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
-

99.99

บริษัท พิษณุเวช จำกัด2/ (PSV)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณุเวช

60.00

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด2/ (PPCH)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลสหเวช

60.00

บริษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด2/
(PUTD)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์

60.00

บริษัท พิษณุเวชพัฒนำ จำกัด2/ (PPTN)

โรงพยำบำลเอกชน

ยังไม่ได้ ประกอบธุรกิจ

60.00

บริษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด3/ (PPNP)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลปำกน ้ำโพ
และโรงพยำบำลปำกน ้ำโพ 2

90.92

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จำกัด3/ (PNPH)

โรงพยำบำลเอกชน

ยังไม่ได้ ประกอบธุรกิจ

90.92

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทยั จำกัด4/
(PUTH)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ ซ์
อุทยั ธำนี

99.99

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัด4/
(PLPN)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลศิริเวชลำพูน

80.00

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ร่วมกับภำครัฐใน
กำรด ำเนิ น โครงกำร Public Private
Partnership (PPP)

99.99

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด (VB)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และ ปั จจุบนั มีที่ดินเปล่ำที่จังหวัดสระบุรีและ
ลงทุนในบริษัทอื่น
จัง หวัด อ่ำ งทอง อยู่ร ะหว่ำ งกำรศึกษำ
ควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร

99.99

บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด5/ (VI)

ให้ เช่ำอำคำรและสำนักงำน ให้ เช่ำอำคำรสำนักงำนบำงกอกบิสซิเนส
เซ็นเตอร์ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นถนนเอกมัย

99.99

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด
(BCD)

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 7

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชื่อบริษัท

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

บริษัท วี 33 จำกัด5/ (V33)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ปั จจุบัน มีที่ ดิ น เปล่ำ ที่ จังหวัด เชียงใหม่
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้
ของโครงกำร

99.99

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จำกัด5/ (VR)

โรงแรมและเซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และ
ให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์

บริกำรที่พกั อำศัยให้ เช่ำ เซอร์ วิส อพำร์ ท
เม้ นท์ โครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย
ปั จจุบนั มีที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงในซอย
สุขมุ วิท 29 ซึง่ มีแผนจะขำยที่ดินดังกล่ำว
ให้ แก่นกั ลงทุนที่สนใจ

99.99

บริษัท บ้ ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด5/
(BBD)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

99.99

บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด5/ (UBD)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ปั จจุบัน มีที่ ดิ น เปล่ำ ที่ จังหวัด ระยองซึ่ง
อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของ
โครงกำร
ปั จจุบนั มีที่ดินเปล่ำที่จงั หวัดอุดรธำนี ซึง่
อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของ
โครงกำร

ให้ บริกำรติดตังระบบ
้
สำรสนเทศ

ให้ บริกำรวำงระบบโปรแกรมสำเร็จรูป
และดูแลรักษำระบบงำน

99.99

ที่ปรึกษำ

ให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรลงทุน

99.99

บริษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด5/ (BG)

ธุรกิจให้ บริการระบบสารสนเทศ
บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด (CS)
ธุรกิจที่ปรึกษาด้ านการลงทุน
บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด (PI)

99.99

99.99

หมำยเหตุ : 1/ เดิมชื่อ บริษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
2/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ ถือหุ้นในบริษัท พิษณุเวช จำกัดร้ อยละ 60
3/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ ถือหุ้นในบริษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด ร้ อยละ 90.92
4/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
5/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด

1.5 รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ
• บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้ รับมอบใบประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนกระบวนกำรรั บรอง และเป็ น
สมำชิ กแนวร่ วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ตอย่ำงสมบูรณ์ จำกโครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ตเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ำยน 2561
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาล
• โรงพยำบำลพิษณุเวช ได้ รับกำรรั บรอง JCI ในเดือนธันวำคม 2555 และได้ รับกำร reaccreditation ในเดือน
ธันวำคม 2558 และในเดือนธันวำคม 2561
• โรงพยำบำลพิษณุเวชได้ รับรำงวัลจำกหลำยหน่วยงำน ดังต่อไปนี ้
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1. รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรต้ นแบบด้ ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
ระดับประเทศ จำกกรมสวัสดิกำร กระทรวงแรงงำน ปี ที่ 3
2. รำงวัลธรรมำภิบำลดีเด่นจำกกรมส่งเสริ มธุรกิจและคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ
(ปปช.)
3. ห้ องอำหำรได้ รั บ กำรรั บ รอง Good Manufacturing Practice (GMP) และรำงวั ล ดี เ ลิ ศ จำกส ำนัก งำน
สำธำรณสุขจังหวัด
4. รำงวัลมำตรฐำนระบบ IT ขันที
้ ่ 2 จำก 3 ขัน้ จำกสมำคมเวชสำรสนเทศไทย (TMI) 2559
5. รำงวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในกำรนำเสนอเรื่ อง Phlebitis ด้ ำนนวัตกรรมและ R2R จำกสำนักงำนป้องกันควบคุม
โรคที่ 2
6. รำงวัล Thailand Corporate Governance Award 2018 จำกกรมพัฒนำธุรกิจ กระทรวงพำณิชย์
7. รำงวัลเมืองไทยประกันชีวิต Hospital Award ชนะเลิศอันดับ 1 ด้ ำนริ เริ่ มเปิ ดนวัตกรรม
8. รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ด้ ำนแรงงำนสัมพันธ์ และสวัสดิกำรแรงงำน (ปี ที่ 8 ติดต่อกัน) จำกกรม
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
9. รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ด้ ำนกำรส่งเสริ มกำรพัฒนำฝี มือแรงงำนจำกสถำบันพัฒนำฝี มือแรงงำน
10. ประกำศเกี ย รติ คุ ณ Zero Accident Campaign 2018 ระดั บ เงิ น จำกสถำบั น ส่ ง เสริ ม ควำมปลอดภั ย
อำชีว อนำมัย
11. รำงวัลสถำนีดีเด่นที่เอื ้อต่อคนพิกำรประจำปี 2561 (ระดับประเทศ) จำกกรมส่งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำร
• โรงพยำบำลสหเวช ได้ รับรำงวัลธรรมำภิบำลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัดในปี 2561
ธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
• บริ ษัทฯ ได้ รับรำงวัลพระรำชทำนผลงำนสถำปั ตยกรรมดีเด่นจำกโครงกำรเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ประเภท
อำคำรพักอำศัยรวม จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี คัดเลือกโดยสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรม
รำชู ป ถั ม ภ์ และได้ รั บ รำงวัล ประกำศเกี ย รติ คุ ณ จำกคณะกรรมกำรคุ้ มครองผู้ บริ โ ภคให้ เป็ นผู้ ประกอบกำรธุ ร กิ จ
อสังหำริ มทรัพย์ที่ดี ประจำ ปี พ.ศ. 2550 – 2551
• โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุ งเทพฯ ได้ รับรำงวัลที่พกั อำศัยที่ดีที่สดุ ประจำปี
พ.ศ. 2557 ในฐำนะโรงแรมในกรุ งเทพฯ ที่ได้ รับกำรจัดอันดับสูงสุด โดยที่รำงวัลดังกล่ำวนี ้ ได้ จดั อันดับโรงแรมชันน
้ ำเกือบ
400 แห่ง จำกสถำนที่ยอดนิยมต่ำงๆ โดยผลกำรจัดอันดับขึ ้นอยู่กับข้ อควำมแสดงควำมคิดเห็นของลูกค้ ำออร์ บิทซ์ และ
ได้ รับรำงวัล Trip Advisors 2014 Certificate of Excellence Award Winner และ World Travel Award 2014
• โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ ได้ รับรำงวัลจำกหลำยหน่วยงำน ดังต่อไปนี ้
1. รำงวัลชนะเลิศในฐำนะเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์หรูระดับทวีปประจำปี 2558 (World Luxury Hotel Awards 2015
as Continent’s Luxury Serviced Apartments)
2. 2015 Award Winner จำก Booking.com (ได้ คะแนน 9.1 จำกคะแนนเต็ม 10)
3. ประกำศนียบัตรยอดเยี่ยมประจำปี 2558 โดย TripAdvisor.com (Certificate of Excellence)
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 9
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4. รำงวัลโครงกำรกรุ งเทพสะอำดและรำบรื่ นจำกกรุ งเทพมหำนคร (Clean and Green Award by Bangkok
Metropolitan Administration)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปั จจุบันธุรกิ จหลัก ของบริ ษัทฯ คือ ธุรกิ จโรงพยำบำลเอกชนและบริ หำรจัดกำรโรงพยำบำลเอกชน จำกกำรที่
บริ ษัทฯ มองเห็นโอกำสและกำรเติบโตอีกมำกในธุรกิจบริ กำรทำงกำรแพทย์ ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำ ซื ้อหุ้นของบริ ษัท
พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ จำกัด (เดิมชื่ อบริ ษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชี ย จำกัด ) ซึ่ง ประกอบธุรกิ จโรงพยำบำลเอกชนโดยมี
เครื อข่ำยโรงพยำบำล 4 โรง ใน 3 จังหวัดทำงภำคเหนือ ได้ แก่ โรงพยำบำลสหเวช โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ โรงพยำบำล
ปำกน ้ำโพ 2 และโรงพยำบำลพิษณุเวช
บริ ษัทฯ มีเป้ำหมำยที่เป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ชนน
ั ้ ำแก่กลุ่มลูกค้ ำ ที่มีรำยได้ ระดับกลำงในประเทศไทยโดย
กำรขยำยเครื อข่ำยโรงพยำบำลให้ ครอบคลุม และเพิ่มศักยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ ด้วยกำรลงทุนสร้ ำงโรงพยำบำลเองซื ้อ
กิจกำรโรงพยำบำลและรับจ้ ำงบริ หำรกิจกำรโรงพยำบำล และนำระบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงพยำบำล
(Hospital Information Systems) มำใช้ ในกำรบริ หำรต้ นทุนของธุรกิ จโรงพยำบำลอย่ำงมีประสิท ธิ ภำพ โดยในปี 2561
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนซื ้อกิจกำรโรงพยำบำลเพิ่ม อีก 1 แห่งคือ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยำบำลปิ ยะมินทร์ )
เป็ นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ ในจังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งช่วยขยำยเครื อข่ำยกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุม่ บริ ษัทฯ
ให้ ครอบคลุมมำกขึ ้นโดยเฉพำะในพื ้นที่กรุงเทพมหำนครและปริ มณฑล จำกเดิมที่โรงพยำบำลในกลุม่ บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่
ต่ำงจังหวัด ซึ่งจะก่อให้ เกิดเป็ น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยำบำลซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ ำงกำรเติบโตและเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขัน จำกกำรซื ้อกิจกำรดังกล่ำวส่งผลให้ รำยได้ จำกธุรกิจกำรให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์เป็ นรำยได้ หลักของ
บริ ษัทฯ ดังนันบริ
้ ษัทฯ ได้ ยื่นขอตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลีย่ นกลุม่ ธุรกิจอุตสำหกรรมพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ไปยัง
กลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ซงึ่ ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกตลำดหลักทรัพย์ในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ยังได้
ลงทุนสร้ ำงโรงพยำบำลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และซื ้อโรงพยำบำลที่จงั หวัด
อุทยั ธำนีซงึ่ เป็ นหนี ้ NPA จำกสถำบันกำรเงินและนำมำปรับปรุงเป็ นโรงพยำบำล พริ น้ ซ์ อุทยั ธำนี ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำร
ปรับปรุ งให้ มีควำมทันสมัยและสำมำรถให้ บริ กำรรักษำในระดับมำตรฐำนสำกล ซึ่งคำดว่ำจะแล้ วเสร็ จและเปิ ดให้ บริ กำร
อย่ำงเป็ นทำงกำรได้ ภำยในไตรมำสที่ 3 ปี 2562 เมื่อเดือนมีนำคม 2562 บริ ษัทฯ ได้ รับโอนกิจกำรของโรงพยำบำลศิริเวช
ลำพูน ในจังหวัดลำพูนเสร็ จสิ ้น จึงทำให้ จำนวนโรงพยำบำลในเครื อข่ำยเพิ่มขึ ้นเป็ น 8 โรงพยำบำลใน 7 จังหวัด
สำหรั บธุรกิ จพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ บริ ษัทฯ ยัง คงดำเนินธุรกิ จพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ เพื่อเช่ำ ในรู ปแบบของ
โรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ และอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำแบบครบวงจร อย่ำงไรก็ดีบริ ษัทฯ หยุดขยำยธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยโดยจะไม่พฒ
ั นำอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มเติมจำกปั จจุบนั สำหรับ ที่ดินรอกำรพัฒนำ หำกมีโอกำสที่
เหมำะสมและเป็ นประโยชน์ บริ ษัทฯ พร้ อมที่จะขำยที่ดินรอกำรพัฒนำและโครงกำรที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั แก่นกั ลงทุนที่สนใจ เพื่อ
นำมำเป็ นแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำธุรกิจกำรแพทย์ต่อไป เว้ นแต่ที่ดินรอกำรพัฒนำที่มีศกั ยภำพที่จะสำมำรถพัฒนำรองรับ
ธุรกิจกำรแพทย์ในอนำคต
นอกจำกธุรกิจกำรแพทย์และธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์แล้ วบริ ษัทฯ ยัง ดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรและให้ คำปรึ กษำในกำร
ติดตังและวำงระบบงำนโปรแกรมส
้
ำเร็ จรูป และบำรุงรักษำ ดูแลระบบสำรสนเทศ และบริ กำรให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรลงทุนอีก
ด้ วย
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 10

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

โครงสร้ างรายได้
ประเภทรายได้

ดาเนินการโดย

2561
ล้ านบาท

ธุรกิจโรงพยำบำล
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
ให้ เช่ำ
ธุรกิจอื่นๆ

PSUV, PSV,
PPCH, PPNP
PRINC, VB, VI, VR

-

ร้ อยละ

ล้ านบาท

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

2,084.6

76.6

1,690.4

75.5

1,716.8

82.9

574.2

21.1

476.4

21.3

286.9

13.8

63.9

2.3

71.0

3.2

68.0

3.3

2,722.7
100.0
2,237.8
100.0
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิซงึ่ ดำเนินกำรโดยบมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
โรงพยำบำลพิษณุเวช
โรงพยำบำลสหเวชพิจิตร
โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ และโรงพยำบำลปำกน ้ำโพ 2
บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง
บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์
บจก. วี เรสซิเดนซ์
บจก. คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์

2,071.7

100.0

CS

รายได้ รวม
หมำยเหตุ:
PSUV
PSV
PPCH
PPNP
PRINC
VB
VI
VR
CS

2560

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จดั แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ นกลุม่ ตำมประเภทธุรกิจแต่ละประเภท ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพและปริมณฑล
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ ชื่อ “โรงพยำบำลพริ น้ ซ์
สุวรรณภูมิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมชื่อ “โรงพยำบำลปิ ยะมินทร์ ”) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ ำซื ้อและรับโอน
กิจกำรสถำนพยำบำลของบริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกำนัยเซชั่น จำกัด (“THM”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิ จ
โรงพยำบำลเอกชน ซึ่ ง ตัง้ อยู่ ที่ อ ำเภอบำงพลี จั ง หวัด สมุท รปรำกำร และคลิ นิ ก เวชกรรมปิ ยะมิ น ทร์ อี ก 3 แห่ ง ใน
กรุ งเทพมหำนคร โดยบริ ษัทฯ ได้ รับโอนมำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำลของ THM รวมถึงทรัพย์สิน หนี ้สิน ใบอนุญำตต่ำงๆ ที่
จำเป็ นต่อกำรประกอบกิจกำรของสถำนพยำบำล พนักงำนทังหมดที
้
่ประสงค์จะทำงำนกับบริ ษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ
หน้ ำที่และภำระผูกพันตำมสัญญำที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิ จกำร ภำยใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญำโอนกิจกำร
ระหว่ำงบริ ษัทฯ กับ THM
โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุว รรณภูมิ มี ข นำด 200 เตี ย ง และมี ศัก ยภำพรองรั บ ผู้ป่ วยนอกได้ วัน ละ 600 คนต่อ วัน
โรงพยำบำลเปิ ดให้ บริ กำรตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีกำรจัดตังคลิ
้ นิกโดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− คลินิกอำยุรกรรม
− สูตินำรี เวช

− ศัลยกรรมระบบประสำท
− ศัลยกรรมกระดูก
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

−
−
−
−

กุมำรเวช
ศูนย์เวชศำสตร์ ผ้ สู งู อำยุ
ศูนย์ทำงเดินอำหำร
ศูนย์มะเร็ ง
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−
−
−
−

ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉิน
ศูนย์ตอ่ มไร้ ทอ่
ศูนย์หวั ใจ
ศูนย์ไตเทียม

▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่ างจังหวัด
บริ ษัทฯ ดำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในต่ำงจังหวัดผ่ำนบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINH) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 โดย PRINH เข้ ำลงทุนในกลุม่ บริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงพยำบำล โดยมีรำยละเอียด
ดังนี ้
1. โรงพยาบาลพิษณุเวช
เป็ นโรงพยำบำลขนำด 150 เตี ย ง ตัง้ อยู่ ใ นจั ง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก เปิ ดให้ บริ ก ำรมำแล้ ว เป็ นระยะเวลำ 37 ปี
เป็ นสถำนพยำบำลขันทุ
้ ติยภูมิระดับสูง ดำเนินงำนโดยบริ ษัท พิษณุเวช จำกัด เปิ ดให้ บริ กำรรักษำพยำบำลทังผู
้ ้ ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล JCI (Joint Commission International) โดยมีกำรจัดตัง้
คลินิกโดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− คลินิกอำยุรกรรม
− คลินิกกุมำรเวช
− คลินิกสูตินรี เวช
− คลินิกศัลยกรรม
− ศูนย์สขุ ภำพรักษ์ ชีวติ
− คลินิกจิตเวช
− คลินิกส่งเสริ มพัฒนำกำรเด็กและวัยรุ่น
− คลินิกตำ
− คลินิก หู คอ จมูก
− ศูนย์ทนั ตกรรม
นอกจำกนี ย้ ัง มี ก ำรให้ บริ ก ำรด้ ำ นต่ ำ งๆ เช่ น กำรตรวจทำงรั ง สี วิ ท ยำ กำรตรวจทำงหัว ใจ กำรตรวจทำง
ห้ องปฏิบตั ิกำร และศัลยกรรม
2. โรงพยาบาลสหเวช
ดำเนินงำนโดยบริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด เปิ ดให้ บริ กำรเมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2533 เป็ นโรงพยำบำลขนำด 90
เตียง ตังอยู
้ ่ในจังหวัดพิจิตร ให้ บริ กำรรักษำพยำบำลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญ
เฉพำะโรคดังต่อไปนี ้
−
−
−
−
−
−

ศูนย์รักษำโรคกระดูกและข้ อ
ศูนย์ตรวจสุขภำพทัว่ ไป
ศูนย์ไตเทียม
คลินิกอำยุรกรรม
ศูนย์กำยภำพบำบัด
คลินิกสูตินรี เวช

−
−
−
−
−
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ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉิน
ศูนย์โรคนิ่ว ทำงเดินปั สสำวะ
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
คลินิกศัลยกรรมทัว่ ไป
ศูนย์กมุ ำรเวชกรรม
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3. โรงพยาบาลปากน้าโพ และโรงพยาบาลปากน้าโพ 2
โรงพยำบำลทัง้ 2 แห่งตังอยู
้ ใ่ นอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินงำนโดยบริ ษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด
(เดิมชื่อ บริ ษัท เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จำกัด) โดยแต่ละแห่งเป็ นโรงพยำบำลขนำด 100 เตียง และยังเป็ นโรงพยำบำลเอกชน
ที่ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) โดยให้ บริ กำรเฉพำะผู้ป่วยที่เป็ น
ลูกค้ ำเงินสดและประกันสุขภำพ เป็ นสถำนพยำบำลขันทุ
้ ติยภูมิระดับสูง ให้ บริ กำรรักษำพยำบำลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอก
ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญเฉพำะโรคดังต่อไปนี ้
− ศูนย์อบุ ตั ิเหตุและฉุกเฉิน

− คลินิกกุมำรเวชกรรม

− คลินิกทันตกรรม
− คลินกิ โรคระบบทำงเดินอำหำรและตับ

− ศูนย์รังสีวินจิ ฉัย
− คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด

− หอผู้ป่วยวิกฤต

− คลินิกโรคติดเชื ้อ

− คลินิกอำยุรกรรม

− ห้ องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์

− คลินิกโรคสมองและระบบประสำท

− คลินิกกระดูกและข้ อ

− แผนกกำยภำพบำบัด

− คลินิกศัลยกรรมทัว่ ไป

− ศูนย์โรคทำงเดินปั สสำวะ

− คลินิกสุภำพสตรี

− ศูนย์ตรวจสุขภำพ

− คลินิกหู คอ จมูก

4. โรงพยาบาลพิ ษณุเวชอุตรดิ ตถ์
โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ซงึ่ จะดำเนินงำนโดย บริ ษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด เป็ นโรงพยำบำล
ขนำด 60 เตียง ตังอยู
้ ่บนเนื ้อที่ประมำณ 28 ไร่ ถนนสำยพิษณุโลก-เด่นชัย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จะเปิ ด
ให้ บ ริ ก ำรได้ ในเดือ นมี นำคม 2562 ให้ บ ริ ก ำรรั กษำพยำบำลทัง้ ผู้ป่ วยในและผู้ป่ วยนอกตลอด 24 ชั่ว โมง โดยมีแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญและคลินิกเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− แผนกอำยุรกรรม
− แผนกศัลยกรรม
− แผนกสูตินรี เวช

− แผนกกุมำรเวช

− แผนกออร์ โธปิ ติกส์

− แผนกกำยภำพบำบัด

− หอผู้ป่วย

− ศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั เิ หตุ

− แผนกห้ องคลอดและเนอร์ สเซอรี่

− แผนกผ่ำตัด

− แผนกปฏิบตั ิกำรชันสูตร

− แผนกรังสีวินิจฉัย

− แผนกไอซียู
5. โรงพยาบาลศิ ริเวชลาพูน
โรงพยำบำลศิริเวชลำพูน ดำเนินกำรโดยบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัดเป็ นโรงพยำบำลเอกชนขนำด
59 เตียง ตังอยู
้ ่บนเนื ้อที่ประมำณ 11 ไร่ ได้ รับกำรรับรองจำกสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติให้ รักษำโรคต้ อกระจก
และโรคข้ อเข่ำเสือ่ มในผู้ป่วยสิทธิบตั รทอง นอกจำกนี ้ยังให้ บริ กำรรักษำพยำบำลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่ โมง
โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญและคลินิกเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 13
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− ศูนย์รักษำต้ อกระจก

− ศุนย์ศลั ยกรรมควำมงำม

− แผนกอำยุกรรม

− ศูนย์รักษำเส้ นเลือดขอด

− ศูนย์อบุ ตั ิเหตุและฉุกเฉิน

− ศูนย์ทนั ตกรรม

− ศูนย์ลดน ้ำหนัก
• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์
ศักยภำพในกำรให้ บริ กำรกลุม่ ลูกค้ ำผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจำกจำนวนห้ องตรวจ
รักษำในขณะที่ศกั ยภำพในกำรให้ บริ กำรผู้ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจำกจำนวนเตียงที่ให้ บริ กำร ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 โรงพยำบำลในกลุม่ บริ ษัทฯ มีศกั ยภำพในกำรให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์และมีอตั รำกำรใช้ บริ กำรดังนี ้
โรงพยาบาล
พริน้ ซ์
สุวรรณภูมิ

2018 2017
จำนวนเตียง
200
จำนวนผู้ป่วยไข้ นอก/วัน (คน)
309
ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอกเฉลี่ย(บำท)
874
จำนวนผู้ป่วยครองเตียงเฉลี่ยต่อวัน
61.1
ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน/คน/วัน(บำท) 5,375
อัตรำกำรใช้ บริกำรผู้ป่วยใน (%)
31%
หมำยเหตุ : ยังไม่มีข้อมูลของโรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
ในเดือนมีนำคม 2562

โรงพยาบาล
พิษณุเวช

โรงพยาบาล
สหเวช

โรงพยาบาล
ปากนา้ โพ

โรงพยาบาล
ศิริเวชลาพูน

2018
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
150
150
90
90
200
200
59
59
573
553
185
195
336
319
237
2,586 2,468
950
771 1,698 1,620
220
131.8 125.7 40.9 40.2
94.9
92.3
11
14,399 14,050 8,029 7,114 9,759 8,944 4,900
88%
84% 45% 45%
47%
46%
4%
เนื่องจำกโรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ มีกำหนดเปิ ดดำเนินกำรอย่ำงเป็ นทำงกำร

โครงการที่อยู่ระหว่ างการปรับปรุ ง
บริ ษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยได้ ดำเนินกำรปรับปรุงอำคำรโรงพยำบำลรวมทังระบบต่
้
ำงๆ
เช่น ระบบลิฟท์ บ่อบำบัดน ้ำเสีย ปรับปรุงถนน สร้ ำงศูนย์อำหำร ฯลฯ ในโรงพยำบำลปำกน ้ำโพ และโรงพยำบำลปำกน ้ำโพ 2
ให้ ดีขึ ้นเพื่อให้ มคี วำมทันสมัยและพร้ อมให้ บริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพแก่ผ้ ปู ่ วย คำดว่ำจะแล้ ว เสร็ จในไตรมำส 4 ปี 2562
ในเดือนเมษำยน 2561 บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - อุทัย จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ ถูกจัดตัง้ ขึน้ ด้ วยทุนจด
ทะเบียน 50 ล้ ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน บริ ษัทดังกล่ำวได้ ซื ้อโรงพยำบำลเดิมที่หยุดประกอบกิจกำรซึง่
เป็ นหนี ้ NPA จำกสถำบันกำรเงิน ทำให้ ได้ มำซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงรวม 10 หลังเนื ้อที่ 12-1-79.5 ไร่
ตำบลบำงพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดอุทยั ธำนี โดยบริ ษัทได้ ลงทุนปรับปรุ งอำคำรเดิมให้ เป็ นโรงพยำบำลขนำด 59
เตียง ภำยใต้ ชื่อโรงพยำบำลพริ น้ ซ์ อุทยั ธำนี โดยปั จจุบนั โรงพยำบำลอยูร่ ะหว่ำงกำรต่อเติมและปรับปรุงคำดว่ำจะแล้ วเสร็ จ
และสำมำรถเปิ ดให้ บริ กำรได้ ในไตรมำส 3 ปี 2562
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า
• ธุรกิจโรงแรม/เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
1. โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5
ดำว จำนวน 187 ห้ อง ภำยใต้ กำรบริ หำรงำนของผู้บริ หำรในกลุม่ แมริ ออท เพื่อให้ บริ กำรที่พกั อำศัยแก่ลกู ค้ ำชำวต่ำงประเทศ
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 14
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ที่เข้ ำมำทำงำนและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องกำรเช่ำที่พกั อำศัยในระยะสันและระยะยำว
้
โดยมีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ ครบครั น ตัง้ อยู่ในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจที่มีศกั ยภำพ ถนนสีลม สำทร และยังมีนโยบำยกำรให้ บริ กำรที่มีคุณภำพ
มีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ
ประเภท
โรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5 ดำวจำนวน 1 อำคำร
ที่ตงั ้ โครงการ
ซอยสำทร 3 (สวนพลู) ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร 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 ำนและประเภทอำหำร
Momo Café (อำหำรไทยและอำหำรนำนำชำติ)
Pool Bar
ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา
ชื่อห้ อง
Board Room
บริการอื่นๆ
เริ่มเปิ ดดาเนินการ
เดือนมีนำคม 2552
2. ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ เป็ นอสังหำริ มทรัพย์ของบริ ษัทย่อย คือ
บริ ษั ท วี เรสซิ เ ดนซ์ จ ำกัด ภำยใต้ กำรบริ หำรงำนของผู้บ ริ ห ำรในกลุ่มแอสคอท ที่ มี ชื่ อ เสียงและประสบกำรณ์ ในกำร
บริ หำรงำนโรงแรมในระดับสำกล โครงกำรนี ้ให้ บริ กำรที่พกั อำศัยแก่ลกู ค้ ำชำวต่ำงประเทศที่เข้ ำมำทำงำนในประเทศไทยและ
นักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีควำมต้ องกำรเช่ำที่พกั อำศัยในระยะยำว โดยคำนึงถึงกำรให้ บริ กำร
และสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ภำยในห้ องพักอำศัย โครงกำรตังอยู
้ ใ่ นทำเลย่ำนธุรกิจบริ เวณสุขมุ วิท และ เอกมัย
โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ประเภท
โรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ให้ เช่ำ ระดับ 5 ดำว ภำยใต้ กำรบริ หำรในกลุม่ แอสคอท รวม
ทังหมด
้
3 อำคำร ประกอบด้ วยอำคำรโรงแรม 15 ชัน้ อำคำรอพำร์ ทเม้ นท์ 14 ชัน้ และอำคำร
อพำร์ ทเม้ นท์ 19 ชัน้ พร้ อมด้ วยห้ องจัดเลี ้ยง
ที่ตงั ้ โครงการ

ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ

ห้ องพัก

ประเภท
1. Studio Executive
2. Studio Executive Twin
3. 1-Bedroom Classic
4. 1-Bedroom Executive
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 15

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 มีห้องประชุมและห้ องฝึ กอบรม/สัมมนำ 5 ห้ อง
มูลค่ าการลงทุน
2,450 ล้ ำนบำท
เริ่มเปิ ดดาเนินการ
ไตรมำส 4 ปี 2559

39
13
13
12
13
26
20
10
9
42

Tower Balance (B)

Tower Cheer (C)

• ธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
บริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด เป็ นผู้ให้ บริ กำรพื ้นที่สำนักงำนให้ เช่ำในอำคำรบำงกอก บิสซิเนส
เซ็นเตอร์ แก่ลูกค้ ำบริ ษัทขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ทัง้ บริ ษัทสัญชำติไทยและต่ำงประเทศ โดยทำเลที่ตงของโครงกำร
ั้
ดังกล่ำวอยู่ในย่ำนเอกมัยซึ่งเป็ นย่ำนธุรกิจ มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ ำนสำธำรณูปโภคและกำรสื่อสำรโทรคมนำคมอย่ำง
ครบครัน
อาคารสานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
ที่ตงั ้ โครงการ
ถนนเอกมัย (ซอยสุขมุ วิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
พืน้ ที่โครงการ
1-3-9 ไร่ (709 ตำรำงวำ)
พืน้ ที่อาคาร
37,770.61 ตำรำงเมตร
รายละเอียดโครงการ
อำคำรสำนักงำน 30 ชันพร้
้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้
จุดเด่ นของโครงการ
อำคำรสำนักงำนเกรดเอ ย่ำ นเอกมัย มีกำรตกแต่งที่ทนั สมัย สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ส่วนกลำง ศูนย์อำหำรและห้ องประชุมที่ได้ มำตรฐำนจำนวน 7 ห้ อง ห้ องอบรมสัมมนำ
ขนำด 50 ที่นงั่ 1 ห้ อง มีพลำซ่ำและร้ ำนค้ ำต่ำงๆ
จานวนหน่ วยพืน้ ที่เช่ า
93 ยูนิต
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

บริ ษัทไทยและต่ำงชำติขนำดกลำงและขนำดเล็กที่ต้องกำรพื ้นที่อำคำรสำนักงำนใน
ย่ำนสุขมุ วิท และเอกมัย ระหว่ำง 100 – 900 ตำรำงเมตร

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีที่ดินรวม 6 แปลงที่ถือโดยบริ ษัทในกลุม่ วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิ ้ง แบ่งเป็ นที่ดินเปล่ำ 5 แปลงใน
ต่ำงจังหวัดได้ แก่ เชียงใหม่ อ่ำงทอง สระบุรี ระยอง และอุดรธำนีและที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง 1 แปลงอยูใ่ นกทม. เนื่องจำก
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 16
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บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่ชดั เจนที่จะมุ่งขยำยธุรกิจกำรแพทย์และไม่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย บริ ษัทฯ จะ
พิจำรณำศักยภำพของที่ดินเปล่ำ ในต่ำงจังหวัดเป็ นรำยแปลงในกำรพัฒนำเป็ นโรงพยำบำลแทนกำรพัฒนำเป็ นโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย หำกที่ดินแปลงใดไม่มีศกั ยภำพในกำรพัฒนำเป็ นโรงพยำบำล บริ ษัทฯ จะขำยคืนแก่ผ้ ขู ำยภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด (ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำซื ้อขำย) สำหรับที่ดินเปล่ำพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงในกทม. บริ ษัทฯ มีแผนจะ
ขำยให้ แก่นกั ลงทุนที่สนใจต่อไป
ค) ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ดังนี ้
1) บริการวางระบบโปรแกรมสาเร็จรูป (Software Implementation Services)
ให้ บริ กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบที่สอดคล้ อง และตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ โดยแบ่งสำยงำนตำม
รูปแบบซอฟต์แวร์ ที่ให้ บริ กำรในปั จจุบนั ได้ แก่
• SAP Success Factor ระบบซอฟต์แวร์ ของ เอส เอ พี (SAP) บริ ษัท ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดัก
อิน ดำต้ ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมัน ที่ให้ บริ กำรด้ ำน Human Capital Management (HCM) ซึ่งเป็ นโซลูชั่นบนระบบ
คลำวด์ ส ำหรั บ องค์ ก รระดับ Enterprise ท ำให้ องค์ ก รสำมำรถบู ร ณำกำรงำนหลัก (core business process) ต่ ำ งๆ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระบบงำนบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ได้ แก่ Organization Management, Personal Administration,
Time and Labour, Absence Management Global Payroll และ Training Administration ให้ เป็ นระบบที่สมั พันธ์ กนั และ
เชื่อมโยงกันอย่ำง real time ทำให้ สำมำรถบริ หำรจัดกำรองค์กรได้ อย่ำงเป็ นระบบ มีประสิทธิภำพ รวมทังลดกระบวนกำร
้
ทำงำนและลดต้ นทุนในกำรจัดกำรอีกด้ วย
• SAP Enterprise Resource Planning ระบบซอฟแวร์ ของ เอส เอ พี (SAP)เอส เอ พี บริ ษั ท ซอฟแวร์
แอพพลิเคชั่น แอนด์ โปรดัก อิน ดำต้ ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมัน ซึ่งให้ บริ กำรด้ ำน Enterprise Resource Planning
(ERP) ทำให้ องค์กรสำมำรถบูรณำกำรงำนหลัก (core business process) ต่ำงๆ ในบริ ษัททังหมด
้
ได้ แก่ กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง
กำรวำงแผนกำรผลิต กำรขำยและกำรจัดจำหน่ำย กำรควบคุมงบประมำณ กำรควบคุมโครงกำร กำรควบคุมคุณภำพ กำร
บัญชี กำรเงิน และกำรบริ หำรบุคคลเข้ ำด้ วยกัน ให้ เป็ นระบบที่สมั พันธ์ กันและเชื่อมโยงกันอย่ำง real time ทำให้ สำมำรถ
บริ หำรองค์กรได้ อย่ำงเป็ นระบบมีประสิทธิ ภำพ โดยข้ อมูลส่วนกลำงของระบบทุกส่วนจะอยู่ใน ส่วนกลำงส่วนเดียวกัน ไม่
เกิดควำมขัดแย้ งของข้ อมูลรวมทังลดกระบวน
้
กำรทำงำนและลดต้ นทุน
• SAP Business One ระบบซอฟแวร์ ของ เอส เอ พี (SAP)เอส เอ พี บริ ษัท ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปร
ดัก อิน ดำต้ ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมัน ซึ่งให้ บริ กำรด้ ำน ระบบบัญชีและกำรเงินแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจขนำด
กลำงและขนำดเล็ก ทำให้ องค์กรสำมำรถบริ หำรจัดกำรธุรกิจได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตอบสนองต่อ กำรแข่งขันทำงธุรกิจ
หรื อกำรขยำยธุรกิจได้ อย่ำงรำบรื่ น รวมทังระบบข้
้
อมูลที่ใช้ ในกำรบริ หำรหรื อวำงแผนธุรกิจที่ถกู ต้ อง ทันต่อเวลำ และควบคุม
กำรดำเนินกำรทำงธุรกิจได้ อย่ำงรัดกุม
• Hospital Information System ระบบซอฟต์แวร์ HIS ซึ่งเป็ นระบบที่ใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรงำนโรงพยำบำล
อันได้ แก่ ระบบกำรนัดหมำย ระบบงำนลงทะเบียน ระบบงำนลงทะเบียนฉุกเฉิน ระบบงำนประวัติข้อมูล กำรรักษำผู้ป่วย
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ระบบงำนสัง่ รำยกำร ระบบงำนเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ ระบบงำนตรวจวิเครำะห์ห้องปฏิบตั ิกำร ระบบงำนห้ องปฏิบตั ิกำร
รังสีวิทยำ ระบบงำนบริ หำรจัดกำรผู้ป่วยใน ระบบงำนห้ องผ่ำตัด ระบบงำนห้ องคลอด ระบบงำนบริ หำรจัดกำรโภชนำกำร
ระบบงำนจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย และระบบกำรเงิน
• Business Intelligence ระบบซอฟต์ แ วร์ QlikView เป็ น ระบบที่ ใ ช้ ใ นงำนกำรน ำเสนอและวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล
สำหรับผู้บริ หำรไม่ว่ำจะเป็ นข้ อมูลด้ ำนกำรตลำด กำรขำย กำรบัญชี กำรบริ หำร บุคลำกร งบประมำณและอื่นๆ อันนำไปสู่
กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรวำงแผนกำรตลำด กำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร ฯลฯ โดยกำรแสดงผลข้ อมูลผ่ำนทำงรู ปแบบกำร
นำเสนอที่มีควำมหลำกหลำย เช่น ตำรำง แผนภูมิ และอัตรำส่วนสำคัญต่ำงๆ นอกจำกนี ้ยังสำมำรถนำเสนอข้ อมูลได้ หลำย
ชุดในเวลำเดียวกัน ซึง่ ทำให้ ผ้ บู ริ หำรสำมำรถบริ หำรจัดกำรข้ อมูลต่ำงๆ ภำยในองค์กรได้ อย่ำงรวดเร็ วและมีประสิทธิภำพ
2) บริการด้ านการบารุ งรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service)
บริ กำรบำรุ งรักษำระบบงำนและสนับสนุนทำงเทคนิคสำหรับระบบซอฟต์แวร์ ขององค์กร โดยบุคลำกรที่มีควำม
เชี่ยวชำญ ให้ บริ กำรตรวจสอบและบำรุงรักษำระบบตำมกำหนดเวลำ ซึง่ กำรบริ กำรดังกล่ำวเป็ นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
งำนของระบบ สร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำผลงำนที่จะส่งมอบสำมำรถตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้ ำได้ อย่ำงถูกต้ องและครบถ้ วน
และลดข้ อผิดพลำดของซอฟต์แวร์ ที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรใช้ งำนในอนำคต
กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือองค์กรที่มีควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรและติดตัง้ พัฒนำ
ระบบซอฟต์แวร์ เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรองค์กรทังด้
้ ำนทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจต่ำงๆ โดยไม่จำกัดกลุม่
ลูกค้ ำเฉพำะอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขเท่ำนัน้ รวมถึงอุตสำหกรรมอื่นๆ ซึ่งลูกค้ ำส่วนใหญ่ปัจจุบนั เป็ น
ธุรกิจโรงพยำบำลและกลุม่ บริ กำรทำงกำรแพทย์
3) บริการให้ คาปรึกษาและแนวทางในการจัดการระบบบริหารงาน
บริ กำรให้ คำปรึ กษำและวำงแผนด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร ระบบบริ หำรงำนโรงพยำบำล ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล
ระบบงำนบัญชีกำรเงิน สินค้ ำคงคลัง จัดซื ้อจัดจ้ ำง ระบบนำเสนอและวิเครำะห์ข้อมูลโดยนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ ำ
มำเป็ นตัวหลักในกำรจัดกำรตลอดจนให้ คำแนะนำปรึกษำในกำรแก้ ปัญหำที่เกิดจำกกำรวำงระบบกำรจัดกำรด้ ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศผ่ำนระบบซอฟแวร์ อื่นๆ บริ ษัท ฯ มีกำรบริ กำรที่ครอบคลุมในหลำกหลำยธุรกิจ เช่น อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์
อุตสำหกรรมกำรเงินกำรธนำคำร อุตสำหกรรมกำรบิน อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม เป็ นต้ น อย่ำงไรก็ตำม
อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขยังคงเป็ นกลุม่ ลูกค้ ำหลัก
ง) ธุรกิจให้ คาปรึกษาด้ านการลงทุน
บริ ษัทย่อย ได้ แก่บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด เป็ นผู้ให้ บริ กำรให้ คำปรึ กษำด้ ำนกำรลงทุน ปั จจุบนั อยู่
ในช่วงพักกำรดำเนินกิจกำร
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คำดว่ำจะสำมำรถขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.5 เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำที่ขยำยตัว
ร้ อ ยละ 3.9 โดยได้ รับ แรงขับ เคลื่อ นหลัก มำจำกกำรใช้ จ่ำ ยภำคเอกชนทั ้งด้ ำ นกำรบริ โภคและกำรลงทุน ที่มีแ นวโน้ ม
ขยำยตัวเร่ งขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับกำรจ้ ำงงำนที่ขยำยตัวเพิ่มขึ ้น และรำยได้ ครัวเรื อนในภำคเกษตรกรรมที่เริ่ มขยำยตัวดีขึ ้น
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ตำมปริ มำณผลผลิตสินค้ ำเกษตรที่เพิ่มสูงขึ ้น นอกจำกนี ้มำตรกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้ น้อยของภำครัฐ โดยเฉพำะโครงกำร
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐยังช่วยสนับสนุนกำรจับจ่ำยใช้ สอยของประชำชน และควำมคืบหน้ ำของโครงกำรลงทุนภำครัฐจำกปี
ก่อ นหน้ ำ ยังเป็ น แรงสนับสนุน ให้ กำรลงทุน ภำคเอกชนมีแนวโน้ มขยำยตัว ดีขึ ้นจำกปี ก่อ นหน้ ำ อีก ด้ วย สำหรับ จำนวน
นัก ท่อ งเที่ยวต่ำงประเทศที่เข้ ำมำยังประเทศไทยยังคงมีแ นวโน้ มขยำยตัวเพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน
ซึ่งคำดว่ำจะยังคงสนับสนุนให้ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยวขยำยตัวดีตำมไปด้ วย อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ ำที่ชะลอตัวลง และนโยบำยกีดกันทำงกำรค้ ำของสหรัฐรวมถึงกำรตอบโต้ จำกประเทศต่ำงๆ คำด
ว่ำจะส่งผลให้ กำรส่งออกสินค้ ำชะลอลงเล็กน้ อย
ที่มำ:

รำยงำนประมำณกำรเศรษฐกิจไทยปี 2561 โดยสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง วันที่ 29 ตุลำคม 2561

1) ภาพรวมธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์ ในประเทศไทย
ภำพรวมอุตสำหกรรมธุรกิจให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์มีกำรเติบโตแบบก้ ำวกระโดด เนื่องจำกสังคมเปลี่ยนแปลงมี
กำรใช้ ชีวิตเร่งรี บ มีควำมเครี ยดเพิ่มขึ ้น กำรไม่ออกกำลังกำย เป็ นสำเหตุให้ อตั รำกำรเจ็บป่ วยเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ควำมต้ องกำร
บริ กำรด้ ำนสุขภำพเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ระบบสวัสดิการสังคมด้ านสุขภาพในประเทศไทย
ภำครัฐได้ จดั ระบบสวัสดิกำรสังคมด้ ำนสุขภำพให้ แก่ประชำชนทุกภำคส่วนได้ เข้ ำรับบริ กำร โดยระบบบริ กำรหลัก
ได้ แก่
− ระบบประกันสุขภำพถ้ วนหน้ ำ ให้ กำรดูแลด้ ำนสุขภำพแก่ผ้ ทู ี่ไม่มีสิทธิ ในสวัสดิกำรสังคมด้ ำนสุขภำพอื่นๆ
โดยเฉพำะกลุ่มคนที่มีรำยได้ น้อย รู้ จักกันในนำมโครงกำร 30 บำทรักษำทุกโรค เน้ นกำรดูแลรักษำอำกำร
เจ็บป่ วยทัว่ ไปเป็ นหลัก หน่วยงำนที่ดแู ลได้ แก่ สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
− ระบบประกันสังคม ให้ กำรดูแลสุขภำพแก่แรงงำนภำคเอกชน ครอบคลุมเรื่ องกำรเจ็บป่ วยทุพพลภำพ รวมถึง
กำรคลอดบุตร สงเครำะห์บตุ ร ชรำภำพ และกำรว่ำงงำน ระบบประกันสังคมดูแลโดยสำนักงำนประกันสังคม
− ระบบสวัสดิกำรข้ ำรำชกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้ กำรดูแลสุขภำพแก่แรงงำนภำครัฐ ได้ แก่ ข้ ำรำชกำร
และพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ครอบคลุมถึงคู่สมรส บิดำมำรดำ บุตรธิดำที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ หน่วยงำนที่ดแู ล
ระบบนี ้ได้ แก่ กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
แม้ ว่ำประเทศไทยจะมีระบบสวัสดิกำรสังคมที่ภำครัฐจัดให้ แต่เนื่องจำกงบประมำณด้ ำนสุขภำพในกำรสนับสนุน
ระบบสวัสดิกำรดังกล่ำวยังไม่เพียงพอ นอกจำกนี ้ประเทศไทยยังประสบปั ญหำขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลรัฐในต่ำงจังหวัด ตำมรำยงำนสถิติด้ำนสุขอนำมัย โดยองค์กำรอนำมัยโลก
พบว่ำ จำนวนแพทย์ต่อคนไข้ ในประเทศไทยต่ำกว่ำประเทศอื่นๆ ในเอเซีย โดยคนไข้ ทุก 10,000 คน ประเทศไทยมีแพทย์
เพียง 3 คน เทียบกับประเทศสิงคโปร์ ที่มีแพทย์ 18.3 คน มำเลเซียมีแพทย์ 9.4 คน ฟิ ลิปปิ นส์มี 11.5 คน ส่งผลให้ ควำม
ต้ องกำรด้ ำนกำรบริ กำรทำงกำรแพทย์จำกโรงพยำบำลเอกชนที่มีคณ
ุ ภำพในกำรรักษำพยำบำลเพิ่มขึ ้น
โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
• ประชากรสูงอายุท่ ตี ้ องการการดูแลและรักษาพยาบาลมีจานวนเพิ่มขึน้ มาก ในระยะยำวสังคมผู้สงู อำยุ (Ageing
Society) จะเป็ นปั จจัยหนุนควำมต้ องกำร ใช้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งมำกขึ ้น จำกสัดส่วน
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ผู้สงู อำยุ (วัย 65 ปี ขึ ้นไป) ที่ยงั คงเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยเฉพำะกลุม่ ประชำกรอำยุมำกกว่ำ 85 ปี ที่จะมี จำนวนเพิ่มขึ ้นมำก
จะมีควำมต้ องกำรบริ กำรด้ ำนสุขภำพเพิ่มขึ ้นมำกอย่ำงมีนยั สำคัญ เนื่องจำกเป็ นกลุม่ ที่มีอตั รำของกำรเจ็บป่ วยสูงและ
เป็ นกลุม่ ที่ไม่สำมำรถดูแลตนเองได้ จึงต้ องกำรกำรดูแลเป็ นพิเศษ ทังนี
้ ้ จำกกำรคำดกำรณ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ระบุว่ำ จำนวนผู้สงู วัยอำยุมำกกว่ำ 60 ปี จะเพิ่มขึ ้นจำก 9.1 ล้ ำนคน
ในปั จจุบนั เป็ น 10.3 ล้ ำนคนในปี 2562 ขณะที่คำ่ ใช้ จ่ำยด้ ำนสุขภำพของผู้สงู อำยุจะเพิ่มขึ ้นจำก 6.3 หมื่นล้ ำนบำทในปี
2553 (2.1% ของ GDP) เป็ น 22.8 หมื่นล้ ำนบำท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565

แนวโน้ มจำนวนประชำกรอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ในประเทศไทย
• การเปิ ดเสรี ทางการค้ าหรื อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean Economic Community) จำกกำรศึกษำ
ของทีมงำนผู้เชี่ยวชำญด้ ำนสุขภำพอำเซียน เรื่ อง "ควำมคืบหน้ ำของระบบหลักประกันสุขภำพถ้ วนหน้ ำในภูมิภำค
อำเซียน" ชีว้ ่ำ ควำมครอบคลุมของกำรให้ บริ กำรสุขภำพของรัฐในกลุ่มประเทศ CLMV ยังอยู่ในระดับต่ำ (ลำวอยู่ที่
ระดับ 15% กัม พูช ำ 24% เวี ย ดนำม 65% และไม่มี ข้ อ มูลของประเทศเมีย นมำร์ ) หรื อ อำจกล่ำ วในอี กนัย หนึ่งว่ำ
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนกำรดูแลรักษำพยำบำลในกลุม่ ประเทศ CLMV ยังไม่เพียงพอและยังมีช่องว่ำงอีกมำก ดังนัน้ ผล
จำกกำรสร้ ำงควำมร่วมมือตำมกรอบกำรเปิ ดเสรี ทำงกำรค้ ำหรื อประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC: Asean Economic
Community) และกำรเปิ ดให้ มีกำรเดินทำงข้ ำมพรมแดนที่เสรี มำกขึ ้น จะเอื ้อให้ กลุม่ ลูกค้ ำผู้ป่วยจำก CLMV สำมำรถ
เข้ ำถึงกำรรักษำทำงกำรแพทย์ในไทยได้ สะดวกและง่ำยขึ ้น จึงเป็ นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจที่สำคัญแก่โรงพยำบำลไทย
• นโยบายรั ฐหนุ นการแพทย์ ครบวงจรเป็ นหนึ่ งในคลัสเตอร์ ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้ สูง ใน 4 กลุม่ กิจกำรได้ แก่ อุตสำหกรรมยำ อุตสำหกรรมสมุนไพร เครื่ องมือแพทย์ และ
บริ กำรทำงกำรแพทย์ โดยภำครัฐให้ สิทธิประโยชน์ปรับลดอัตรำภำษี ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำกกำรที่
โรงพยำบำลไทยมีต้นทุนลดลง จูงใจให้ มีผ้ เู ข้ ำมำใช้ บริ กำรทำงกำรแพทย์มำกขึ ้น
• การสนั บสนุ นจากภาครั ฐเพื่อให้ ประเทศไทยเป็ น Medical Hub ของเอเชีย โดยกำหนดและดำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์กลำงสุข ภำพนำนำชำติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668) ไทยได้ รับกำรยอมรับ
ว่ำเป็ นหนึง่ ในประเทศศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของโลก เนื่องจำกโรงพยำบำลของไทยมีควำม ก้ ำวหน้ ำและมี
ควำมพร้ อมของศูนย์กำรแพทย์เฉพำะทำง โดยเฉพำะกำรรักษำโรคเรื อ้ รัง (อำทิ โรคหัวใจ กระดูก มะเร็ ง เป็ นต้ น) รวมทัง้
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 20
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ศูนย์ดแู ลและบริ บำลผู้ป่วยสูงอำยุ นอกจำกนี ้ โรงพยำบำลเอกชนไทยยังเป็ นที่ยอมรับในเรื่ องคุณภำพกำรรักษำ กำร
บริ ก ำรและค่ ำ รั ก ษำพยำบำลที่ ถูก กว่ำ ประเทศอื่ น ๆ และยัง ได้ รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำน JCI (Joint Commission
International) ถึง 58 แห่งมำกกว่ำทุกประเทศในภูมิภำคนี ้

จำนวนโรงพยำบำลที่ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล JCI
• อัตราการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตจากโรคร้ ายแรงของคนไทยมีมากขึน้ จำนวนผู้ป่วยและกำรเสียชีวิตจำกโรคไม่
ติดต่อร้ ำยแรง (Non-Communicable Diseases: NCD) อำทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ ง โรคเบำหวำน
โรคปอดบวม มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในไทยและประเทศอำเซียนอื่นๆ ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยในประเทศไทย มีพฤติกรรมเสี่ยง
ของกำรเกิดโรค อำทิ มีอตั รำกำรสูบบุหรี่ คอ่ นข้ ำงสูง อัตรำกำรดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่สงู ถึง 6.5 ลิตรต่อคนต่อปี กำร
บริ โภคน ้ำตำลสูงสุดในอำเซียน เป็ นต้ น ทำให้ คำดว่ำควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรทำงกำรแพทย์จะเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง

จำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยแบ่งตำมอำกำรป่ วย
• สัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของไทยยังต่ ากว่ าค่ าเฉลี่ย จำกกำรเปรี ยบเทียบค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนสุขภำพของภำครัฐ
และภำคเอกชน โดยสรุปข้ อมูลของประเทศต่ำงๆ พบว่ำประเทศไทยมีสดั ส่วนดังกล่ำวร้ อยละ 6.53 ซึง่ ยังต่ำกว่ำค่ำเฉลีย่
ของโลกซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 6.78 โดยนโยบำยของภำครัฐในกำรสนับสนุนให้ ประชำชนเข้ ำถึงบริ กำรด้ ำนสำธำรณสุขเพิ่มขึ ้น
รวมถึงกระแสกำรดูแลสุขภำพ เป็ นปั จจัยสำคัญที่จะส่งผลให้ อตั รำกำรใช้ จ่ำยด้ ำนสุขภำพมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในอนำคต
ทังนี
้ ้ประเทศไทยถือได้ วำ่ เป็ นหนึง่ ในประเทศผู้นำด้ ำนธุรกิจกำรให้ บริ กำรด้ ำนสุขภำพในกลุม่ อำเซียน
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 21
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ปั จจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่ อการเติบโตของธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
• ภาวะการแข่ งขันที่รุนแรง โดยนอกเหนือจำกคู่แข่งในธุรกิจเดี ยวกันขยำยกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องแล้ ว ยังมีกลุม่ ทุน
ขนำดใหญ่จำกธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสูธ่ ุรกิจโรงพยำบำล อำทิ กลุม่ พฤกษำ โฮลดิ ้ง (โรงพยำบำลวิมตุ ติ คำดว่ำจะเปิ ดปี
2563) กลุม่ อำร์ เอสยู (RSU International Hospital ปี 2563) กลุม่ อื่นๆ ได้ แก่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (CP Group) และ
เครื อไทยเจริ ญ คอร์ ปอเรชัน่ (TCC Group) ทำให้ มีจำนวนโรงพยำบำลและจำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึ ้น จึงมีแนวโน้ มที่
ผู้ประกอบกำรโรงพยำบำลเอกชนต้ องแข่งขันสูงขึ ้น ทังด้
้ ำนรำคำ และบริ กำร รวมทังกำรแย่
้
งชิงบุคลำกรทำงกำรแพทย์
นอกจำกนี ้ โรงพยำบำลเอกชนยังต้ องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรั ฐ และโรงพยำบำลในเครื อ
โรงเรี ยนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิ ยมหำรำชกำรุ ณย์ ในเครื อศิริ รำช และศูนย์ กำรแพทย์ สมเด็จพระเทพรั ต น์ ข อง
โรงพยำบำลรำมำธิ บ ดี ) ที่ มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บในกำรแข่ง ขัน ทัง้ แง่ ข องชื่ อ เสีย ง เทคโนโลยี ท ำงกำรแพทย์ และแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญ
ในระยะปำนกลำงและระยะยำว ธุรกิจโรงพยำบำลจะเผชิญกำรแข่งขันจำกกำรรุกเข้ ำสูธ่ ุรกิจของทุนอำเซียนที่
ได้ รับประโยชน์จำก AEC ซึง่ สำมำรถถือครองหุ้นโรงพยำบำลในไทยได้ ในสัดส่วนถึง 70% โดยเฉพำะนักลงทุนจำกแหล่ง
ทุนประเทศสิงคโปร์ และมำเลเซียที่มีประสบกำรณ์ในกำรเข้ ำซื ้อธุรกิจนี ้ในต่ำงประเทศหลำยแห่ง นอกจำกนี ้ยังมีคแู่ ข่ง
จำกโรงพยำบำลในต่ำงประเทศหลำยประเทศในเอเชียวำงสถำนะเป็ นศูนย์กลำงกำรแพทย์หรื อมีกลุม่ เป้ำหมำยเดียวกับ
ไทย เช่น สิงคโปร์ มำเลเซีย อินเดีย ส่วนประเทศในตะวันออกกลำงซึง่ เป็ นลูกค้ ำหลักของโรงพยำบำลชันน
้ ำในไทย เช่น
กำตำร์ เปิ ด Medical City ขนำดใหญ่ขนำด 559 เตียง มูลค่ำ 23,000 ล้ ำนบำทปลำยปี 2560 ส่วนคูเวต เปิ ด Hospital
Complex ขนำด 1,168 เตียง มูลค่ำ 35,000 ล้ ำนบำท และรัฐบำลสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรต เปลี่ยนเงื่อนไขประกัน
สุขภำพเป็ นเน้ นกำรรักษำในประเทศแทนกำรออกมำใช้ บริ กำรต่ำงประเทศ เป็ นต้ น จำกสภำพกำรแข่งขันข้ ำงต้ นจะเป็ น
แรงกดดัน ต่อ ผลกำรด ำเนิ น งำน ทำงด้ ำ นกำรเงิ น ของโรงพยำบำลเอกชนให้ มี อัต รำกำไรชะ ลอลง อย่ำ งไรก็ ตำม
โรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กที่ไม่มีเครื อข่ำยสำขำอำจมีกำไรลดลง
• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และการให้ บริการทางการแพทย์ ของภาครัฐ
ในเดือนมกรำคม 2562 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ เพิ่ม ยำรักษำโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริ กำรทำงกำรแพทย์ เป็ น
สินค้ ำและบริ กำรควบคุมตำมพ.ร.บ.ว่ำด้ วยสินค้ ำและบริ กำร พ.ศ. 2542 อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรที่จะนำมำใช้ ดแู ล เช่น
กำรให้ แจ้ งต้ นทุน กำรกำหนดส่วนต่ำงค่ำยำและเวชภัณฑ์ รวมถึงค่ำบริ กำร เป็ นต้ น จะต้ องหำรื อกันอีกครัง้ ภำยใต้
คณะอนุกรรมกำรที่จะเสนอให้ จัดตังขึ
้ ้นโดยมีตวั แทนจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ได้ แก่ กรมกำรค้ ำ
ภำยใน กระทรวงสำธำรณสุข มูลนิธิค้ มุ ครองผู้บริ โภค สมำคมประกันชีวิต สมำคมโรงพยำบำลเอกชน คณะกรรมกำร
สุขภำพแห่งชำติ เพื่อจะร่วมกันกำหนดมำตรกำรที่ให้ เกิดควำมเป็ นธรรม
ที่มำ: แนวโน้ มธุรกิจ/อุตสำหกรรมปี 2561 - 2563 “ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน “ ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2560 โดยศูนย์วิจยั กรุงศรี
Industry Update ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน ประจำเดือนพฤษภำคม 2560 โดยศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐำนรำก
ธนำคำรออมสิน
https://thestandard.co/news-medicine-treatment-fee-laws/
https://www.thaipost.net/main/detail/25180
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กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. ขยำยเครื อข่ำยโรงพยำบำลโดยเพิ่มจำนวนโรงพยำบำลในเครื อในหัวเมืองรอง ด้ วยกำรสร้ ำงโรงพยำบำลขึ ้น
เองในต่ำงจังหวัดโดยเลือกจังหวัดที่มีศกั ยภำพและยังไม่มีโรงพยำบำลเอกชน โดย ซึ่งปั จจุบนั มีกำรลงทุนสร้ ำงโรงพยำบำล
ในจังหวัดอุตรดิตถ์และปรับปรุงโรงพยำบำลในจังหวัดอุทยั ธำนี ซึง่ จะคำดว่ำจะแล้ วเสร็ จและเปิ ดให้ บริ กำรอย่ำงเป็ นทำงกำร
ได้ ภำยในปี 2562 ส่งผลให้ สิ ้นปี มีโรงพยำบำลในเครื อ 8 โรงจำกปั จจุบนั มี 7 โรง นอกจำกกำรสร้ ำงโรงพยำบำลเองบริ ษัทฯ
มีนโยบำยในกำรเป็ นพันธมิตรกับโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กในต่ำงจังหวัดที่มีอยู่แล้ วโดยกำรร่ วมทุน โดยพิจำรณำ
โรงพยำบำลที่เก่ำแก่มีชื่อเสียง เปิ ดให้ บริ กำรมำนำนกว่ำ 10 ปี
2. เน้ นเจำะกลุม่ ลูกค้ ำทีม่ ีรำยได้ ปำนกลำง ซึง่ ถือว่ำฐำนประชำกรกลุม่ ใหญ่ของประเทศ ใช้ Focus Strategy ด้ วย
กำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำกลุม่ เชนโรงพยำบำลชันน
้ ำ
3. รับจ้ ำงบริ หำรธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน รัฐบำล โดยเฉพำะกลุม่ โรงพยำบำลเอกชนต่ำงจังหวัดที่เปิ ดมำนำนไม่
ต่ำกว่ำ 10-25 ปี ขึ ้นไป เนื่องจำกผู้ก่อตังไม่
้ อยำกขำยกิจกำรและไม่อยำกหำผู้ร่วมทุนรำยใหม่ แต่ผลประกอบกำรขำดทุน
โดยบริ ษัทฯ จะดูแลตังแต่
้ กำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุน พร้ อมทังรั้ บประกันกำรเติบโตด้ ำนรำยได้ และผลกำไร
4. ใช้ เทคโนโลยีขบั เคลื่อนธุรกิจ โดยให้ ควำมสำคัญทังด้
้ ำนเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีใน
กำรเพิ่มประสิทธิ ภำพกำรให้ บริ กำรแก่ผ้ ปู ่ วย เช่น เครื่ องจ่ำยยำอัตโนมัติ กำรจ่ำยยำให้ ผ้ ปู ่ วยด้ วยระบบที่ถูกต้ องแม่นยำ
เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ทัน สมัย กำรดูผ ลเอ็ ก ซเรย์ ท ำงคอมพิ ว เตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไ ปกับ กำรพัฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจัด กำร
โรงพยำบำล หรื อ HIS (Hospital Information System) เพื่อสร้ ำงมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจโรงพยำบำลในเครื อข่ำย
ให้ เ ชื่ อ มโยงกัน (Network Hospital Management) สนับ สนุน ให้ มี ก ำรแบ่ ง ปั น ทรั พ ยำกรและกำรท ำงำนร่ ว มกัน เช่ น
บริ ห ำรงำนจัดซื อ้ งำนบริ หำรคลัง งำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ งำนยุท ธศำสตร์ งำนระบบบัญ ชี ตลอดจนระบบบริ หำร
ทรัพยำกรบุคคลในรู ปแบบใหม่ ( ระบบ Workday )ซึ่งระบบดังกล่ำวจะช่วยให้ สำมำรถเห็นภำพรวมของทรัพยำกรบุคคลใน
เครื อและสำมำรถบริ หำรจัดกำรได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภาวะการแข่ งขัน
โรงพยำบำลของบริ ษัทในเครื อตังอยู
้ ่ในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรและ 6 จังหวัดในภำคเหนือได้ แก่ จังหวัดพิจิตร
พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทยั ธำนี อุตรดิตถ์และลำพูน โอกำสกำรเติบโตของกิจกำรโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลในจังหวัด
ดังกล่ำวยังมีอยูม่ ำกเนื่องจำกเป็ นพื ้นที่ที่มีประชำกรอยูม่ ำก เมื่อพิจำรณำทีมบุคลำกรทำงกำรแพทย์ จำนวนเตียงที่ให้ บริ กำร
ตลอดจนชื่อเสียงของโรงพยำบำลเอกชนของบริ ษัทในเครื อ ถือว่ำเป็ นโรงพยำบำลเอกชนชันน
้ ำในพื ้นที่
โรงพยำบำลของกลุม่ บริ ษัทฯ ประสบกับกำรแข่งขันกับโรงพยำบำลเอกชนที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณใกล้ เคียง โดยคู่แข่งใน
แต่ละพื ้นที่ได้ แก่
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลเอกชนใกล้ เคียง
โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ 3
โรงพยำบำลเซ็นทรัลปำร์ค
โรงพยำบำลบำงนำ 5
โรงพยำบำลเปำโลเมมโมเรียล
โรงพยำบำลเมืองสมุทรปำกน ้ำ
โรงพยำบำลสำโรงกำรแพทย์
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ที่ตัง้
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
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โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท
โรงพยำบำลสหเวช
โรงพยำบำลพิษณุเวช

โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ และปำกน ้ำโพ 2

โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
โรงพยำบำลศิริเวชลำพูน
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โรงพยาบาลเอกชนใกล้ เคียง
โรงพยำบำลชัยอรุณเวชกำร
โรงพยำบำลศรีสโุ ข
โรงพยำบำลกรุงเทพ พิษณุโลก
โรงพยำบำลรวมแพทย์ พิษณุโลก
โรงพยำบำลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
โรงพยำบำลศรีสวรรค์
โรงพยำบำลร่มฉัตร
โรงพยำบำลรวมแพทย์
โรงพยำบำลอุตรดิตถ์
โรงพยำบำลลำพูน
โรงพยำบำลหริภณ
ุ ชัย

ที่ตัง้
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์
ลำพูน
ลำพูน

โรงพยำบำลเอกชนของกลุม่ บริษัทฯ มีจดุ เด่นและข้ อได้ เปรี ยบในกำรแข่งขันกับคูแ่ ข่งหลำยประกำร ดังนี ้
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ เป็ นโรงพยำบำลที่มีทำเลที่ตงดี
ั ้ ใกล้ สนำมบินสุวรรณภูมิ ใกล้ ห้ำงเมกำบำงนำ
มีโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ขนำดใหญ่มำเปิ ดใกล้ โรงพยำบำลชุมชนที่อยู่อำศัยระดับกลำงและสูง รอบๆ โรงพยำบำลเป็ น
จำนวนมำก มีโครงสร้ ำงที่พร้ อมจะพัฒนำเป็ นโรงพยำบำลระดับตติยภูมิ (Tietiary Care)
โรงพยาบาลสหเวช เป็ นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจิตรที่เปิ ดดำเนินกำรมำเป็ นเวลำ 26 ปี
โรงพยำบำลมีควำมได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งในหลำยๆ ด้ ำน ได้ แก่ มีบคุ ลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญในแผนก
เฉพำะทำงสำคัญมีกำรลงทุนในเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัยครบถ้ วน มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ทำให้
สำมำรถควบคุมต้ นทุนกำรรักษำได้ ดี อัตรำค่ำรักษำพยำบำลอยูใ่ นอัตรำที่เหมำะสมกับรำยได้ ของประชำชนที่เป็ นกลุม่ ลูกค้ ำ
เป้ำหมำย นอกจำกนี ้มีโรงพยำบำลในกลุม่ ที่มีศกั ยภำพในกำรรักษำขันสู
้ งสร้ ำงควำมมัน่ ใจในกำรส่งต่อกำรรักษำเฉพำะโรค
โรงพยาบาลพิษณุ เวช เป็ นโรงพยำบำลที่ได้ รับรองมำตรฐำน JCI มำตรฐำนคุณภำพระดับสำกลในจังหวัด
พิษณุโลก โรงพยำบำลมีเครื่ องมือและบริ กำรทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัยและมีศนู ย์รังสีที่มีเทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง นอกจำกนี ้ผู้บริ หำร
ของโรงพยำบำล มีประสบกำรณ์บริ หำรโรงพยำบำลมำกกว่ำ 40 ปี และมีบคุ ลำกรทำงกำรแพทย์ พยำบำล และ สหสำขำ
วิชำชีพครบถ้ วนในทุกสำขำ พร้ อมให้ บริ กำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
โรงพยาบาลปากนา้ โพ และโรงพยาบาลปากนา้ โพ 2 ทัง้ 2 โรงพยำบำลเป็ นต้ นแบบของโรงพยำบำลที่ใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อำทิ ระบบ smart system และได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน HIMSS Analytics EMRAM Stage 6 และ
เป็ นโรงพยำบำลแห่งแรกของไทยที่ได้ รับมำตรฐำนระดับสูงในกำรใช้ เทคโนโลยี เพื่อยกระดับบริ กำรดูแลผู้ป่วย มีเครื อข่ำย
โรงพยำบำลซึง่ มีบคุ ลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในหลำยสำขำ
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ เป็ นโรงพยำบำลใหม่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอำเภอเมืองและเป็ นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีมำตรฐำนคุณภำพระดับสำกล มีเครื่ องมือและกำรบริ กำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย มีบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในหลำยสำขำ
โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน เป็ นโรงพยำบำลเอกชนขนำดเล็กตังอยู
้ ใ่ นอำเภอเมือง มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในกำรรักษำโรคต้ อกระจกและโรคข้ อเข่ำเสือ่ ม ด้ วยเครื่ องมือทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัย
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นอกจำกนี ้ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ นำระบบ Hospital Information System (HIS) มำใช้ ในกลุม่ โรงพยำบำลในเครื อซึง่ มี
กำรปรับเปลี่ยนระบบฐำนข้ อมูลทุกอย่ำงให้ อยู่ในระบบคลำวด์ มีกำรเชื่อมข้ อมูลประวัติคนไข้ ด้วยระบบดิจิ ทลั ทำให้ กำร
รักษำพยำบำลมีประสิทธิ ภำพมำกขึ ้น สำมำรถลดต้ นทุนทำงด้ ำนเครื่ องแม่ข่ำย ค่ำบำรุ งรักษำ ดูแลเครื่ องแม่ข่ำย และค่ำ
บุคลำกรลงอย่ำงมีนยั สำคัญ และสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจได้ อย่ำงรวดเร็ ว และรองรับกำรทำงำนแบบเครื อข่ำย
เนื่องจำกผู้ใช้ งำนระบบสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลของแต่ละโรงพยำบำลได้ ทกุ ที่ ทุกเวลำ ตำมสิทธิที่กำหนด นอกจำกนี ้แล้ วระบบ
(HIS) ยังรองรับกำรทำงำนแบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรั บกระบวนกำรงำนโรงพยำบำลตังแต่
้ กำร
ลงทะเบียนผู้ป่วยจนถึงกำรตรวจรักษำเสร็ จสิ ้นและผู้ป่วยกลับบ้ ำน ซึง่ ปั จจุบนั พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็ นเครื อโรงพยำบำล
แห่งแรกที่นำฐำนข้ อมูลทุกอย่ำงเข้ ำไปอยู่ บนระบบคลำวด์ อีกทัง้ ยังให้ ควำมสำคัญกับระบบด้ ำนกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร ซึ่งล่ำสุดได้ ติดตังระบบกำรบริ
้
หำรทุนมนุษย์ประสิทธิภำพสูง (Workday Human Capital Management : HCM)
ซึง่ เป็ นเทคโลโลยีคลำวด์จำกเวิร์กเดย์ เข้ ำมำเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและยกระดับประสบกำรณ์บริ กำรด้ ำนสุขภำพ
แก่ผ้ รู ับบริ กำรทังในประเทศไทยและภู
้
มิภำคอำเซียน
ทังนี
้ ้ กำรเลือกใช้ ระบบ HCM นี ้จะทำให้ บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ ของประเทศไทยที่ใช้ เทคโนโลยี
คลำวด์ เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรทุนมนุษย์ โดยเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ กำรปรั บเปลี่ยนรู ปแบบกำรทำงำนสู่ระบบดิจิทลั
(Digital Transformation) ในรู ปแบบของแอพพลิเคชัน่ ที่สำมำรถปรับระบบกำรลงเวลำเข้ ำงำนของพนักงำนให้ ง่ำยขึ ้นด้ วย
กำรลงเวลำผ่ำนแอพพลิเคชัน่ หรื อกำรยื่นเอกสำรลำงำน กำรขอแลกเวร กำรแจ้ งคำสัง่ งำนต่ำงๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมิน
พนักงำนล้ วนสำมำรถทำได้ ผำ่ นแอพพลิเคชัน่
ลักษณะลูกค้ า
กลุม่ ลูกค้ ำของโรงพยำบำลในกลุม่ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ สำมำรถจำแนกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้ ำเงินสด ได้ แก่ ลูกค้ ำที่รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลด้ วยตนเอง กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย
ได้ แก่ ประชำชนที่มีที่อยูอ่ ำศัยหรื อสถำนที่ทำงำนในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับที่ตงของโรงพยำบำล
ั้
2. กลุม่ ลูกค้ ำคู่สญ
ั ญำ ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ ำที่เข้ ำรับกำรรักษำพยำบำลที่องค์กรต้ นสังกัดได้ ทำสัญญำข้ อตกลงไว้ กบั
ทำงโรงพยำบำล ซึ่งองค์กรต้ นสังกัดจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรรักษำที่เกิดขึ ้น หรื อเป็ นกลุ่มลูกค้ ำที่มีกรมธรรม์
ประกันสุขภำพโดยทำงโรงพยำบำลจะเรี ยกเก็บค่ำรักษำกับองค์กรต้ นสังกัด หรื อบริ ษัทประกัน หรื อสำนักงำนประกันสังคม
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย คือ กลุม่ ลูกค้ ำที่มี รำยได้ ระดับกลำงถึงระดับสูง ในแต่ละพื ้นที่ รวมทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ ำที่มีกรมธรรม์
ประกันชีวิตและประกันสุขภำพ กลุม่ ลูกค้ ำที่ประสบอุบตั ิเหตุจรำจร และกลุม่ ลูกค้ ำชำวต่ำงประเทศ
นโยบายด้ านราคา
โรงพยำบำลในกลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำให้ อยูใ่ นระดับที่เหมำะสม สอดคล้ องกับอำกำรของโรค
และวิธีกำรรักษำ ซึ่งรำคำในกำรรักษำต่ำงๆ สำมำรถเทียบเคียงได้ กบั คู่แข่งในระดับเดียวกันในพื ้นที่ใกล้ เคียง และอยู่ใน
ระดับที่สำมำรถแข่งขันได้ โดยอิงจำกรำคำตลำดของโรงพยำบำลเทียบเคียงที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทำเลเดียวกันหรื อใกล้ เคียง
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2) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
ธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์และโรงแรมมีควำมเกี่ยวเนื่องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเนื่องจำกลูกค้ ำบำงส่วนเป็ น
กลุม่ นักท่องเที่ยว ภำพรวมสถำนกำรณ์ท่องเที่ยวในปี 2561 ขยำยตัวต่อเนื่องจำกกำรเพิ่มขึ ้นทังจ
้ ำนวนและค่ำใช้ จ่ำยเฉลีย่
ของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติและนักท่องเที่ ยวชำวไทยที่ให้ ควำมสำคัญกับกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศมำกขึ ้น โดยมี
ปั จจัยสนับสนุนที่สำคัญมำจำกเศรษฐกิจทังในและต่
้
ำงประเทศเริ่ มฟื น้ ตัว รวมทังกำรออกมำตรกำรส่
้
งเสริ มกำรท่องเที่ยวของ
ภำครัฐออกมำตรกำรลดหย่อนค่ำธรรมเนียม Visa On Arrivals ครอบคลุม 21 ประเทศจนถึง 30 เมษำยน 2562
สถำนกำรณ์ทอ่ งเที่ยวระหว่ำงประเทศของไทย สำหรับปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเดินทำงมำ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 38.28 ล้ ำนคน เพิ่มขึ ้นร้ อย 8.5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560

ที่มำ : กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

ขณะที่รำยได้ จำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเที่ยวไทยในปี 2561 มีมลู ค่ำอยู่ที่ประมำณ 2 ล้ ำนล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
9.3 จำกมูลค่ำประมำณ 1.83 ล้ ำนล้ ำนบำทในปี 2560 ซึง่ เป็ นกำรขยำยตัวเป็ นบวกเป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน

ที่มำ : กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
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แผนภูมิด้ำนล่ำงแสดงนักท่องเทีย่ ว10 อันดับสูงสุดปี 2561 จำแนกตำมสัญชำติ

ที่มำ : กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เข้ ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด 3 ลำดับแรกจำแนกตำมสัญชำติยงั คงไม่เปลีย่ นแปลง
ไปจำกปี 2560 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดอันดับ 1 มำจำกจีนคิดเป็ นร้ อยละ 27 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทังหมด
้
จำนวน
สูงสุดลำดับ 2 มำจำกประเทศมำเลเซียคิดเป็ นร้ อยละ 11 และอันดับ 3 คือนักท่องเที่ยวจำกประเทศเกำหลีคิดเป็ นร้ อยละ 5
โดยสรุ ป แม้ ว่ำในปี 2561 จะมีเหตุกำรณ์เรื อล่มที่จงั หวัดภูเก็ต และเหตุกำรณ์ใช้ ควำมรุ นแรงกับนักท่องเที่ยวจีนที่
สนำมบินและทำให้ นกั ท่องเที่ยวจำกประเทศจีนยกเลิกกำรเดินทำงมำไทยหรื อเลื่อนกำรเดินทำงมำประเทศไทยในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2561 อย่ำงไรก็ดีตลำดนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเที่ยวไทยยังได้ รับแรงกระตุ้นจำกกำรเร่งทำตลำดของหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชนธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง จึงทำให้ จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมในปี 2561 ยังคงเติบโตได้ ดี
ภาพรวมธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ในกรุ งเทพฯ
อุปทำนเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ในกรุ งเทพมหำนครจะมีค่อนข้ ำงจำกัดใน 1-3 ปี ข้ำงหน้ ำ เนื่องจำกมีกำรแข่งขันที่
ค่ อ นข้ ำงรุ น แรงระหว่ ำ งเซอร์ วิ ส อพำร์ ท เม้ น ท์ คอนโดมิ เ นี ย ม และ High-end อพำร์ ท เม้ น ท์ ใ นพื น้ ที่ เ มื อ งชัน้ ในของ
กรุ งเทพมหำนคร แม้ ว่ำจะมีชำวต่ำงชำติที่เข้ ำมำทำงำนในกรุ งเทพมหำนครเพิ่มขึ ้นในทุกไตรมำส แต่เนื่องจำกมีที่อยูอ่ ำศัย
หลำยประเภทให้ เลือกพักอำศัย จึงทำให้ อตั รำค่ำเช่ำและ อัตรำกำรเข้ ำพักยังคงใกล้ เคียงกับปี 2560
ณ ไตรมำสที่ 4 ปี 2561 มีชำวต่ำงชำติที่ได้ รับใบอนุญำตทำงำนในกรุ งเทพมหำนครอยู่ที่ประมำณ 95,033 คน
และเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ แต่ชำวต่ำงชำติไม่ได้ เลือกพักอำศัยในเซอร์ วิส อพำร์ ทเม้ น ท์ เนื่องจำกมีคอนโด
หรู หรำและอพำร์ ทเม้ นท์ตลอดแนวรถไฟฟ้ ำบีทีเอส อีกทังค่
้ ำเข่ำก็ต่ำ กว่ำเซอร์ วิส อพำร์ ทเม้ นท์ในพื ้นที่ใกล้ เคียงประมำณ
ร้ อยละ 10 ในทำเลเดียวกัน
ณ ไตรมำสที่ 4 ปี 2561 มีเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ 56 ยูนิตที่แล้ วเสร็ จ ส่งผลให้ มีจำนวน เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ทงหมด
ั้
20,372 ยูนิต และยังมีอีกกว่ำ 4,689 ยูนิต ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ ำงและคำดว่ำจะแล้ วเสร็ จในปี 2562-2564 อัตรำกำรเช่ำ
เฉลี่ยเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ในทุกทำเลของกรุ งเทพมหำนครมำกกว่ำ 74% และบำงโครงกำรมีกำรอัตรำกำรเช่ำสูง เกิน 90%
ในบำงทำเลพื ้นที่ศนู ย์กลำงธุรกิจและพื ้นที่ตำมแนวถนนสุขมุ วิทยังคนเป็ นทำเลยอดนิยมที่สดุ สำหรับชำวต่ำงชำติที่เข้ ำมำ
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ทำงำนในกรุ งเทพมหำนคร อัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยจึงอยู่ที่ประมำณ 80% เนื่องจำกมีควำมสะดวกในกำรเดินทำงด้ วยรถไฟฟ้ำ
BTS รวมไปถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกมำยอัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ในกรุ งเทพมหำนครใน
ปี 2561 มีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นมำกกว่ำปี 2560 เพรำะลูกค้ ำส่วนใหญ่เป็ นชำวต่ำงชำติที่เข้ ำมำทำงำนในประเทศไทยที่ต้องกำร
พักอำศัยเป็ นสัญญำระยะยำว สำหรับอัตรำค่ำเช่ำต่อเดือนเฉลีย่ ในทุกทำเลในไตรมำส 4 ปี 2561 ใกล้ เคียงกับไตรมำสก่อน
อยู่ที่ 840 บำท/ตำรำงเมตรต่อเดือน ยกเว้ นทำงตอนใต้ ของกทม.และย่ำนพระรำม 3 ที่มีค่ำเช่ำเฉลี่ย 640 บำท/ตำรำงเมตร
ต่อเดือน โดยพื ้นที่ที่มีอตั รำค่ำเช่ำสูงสุดคือย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ (CBD) และลุมพินีที่มีคำ่ เช่ำเฉลี่ยเกิน 1,200 บำทต่อตำรำง
เมตรต่อเดือน แม้ วำ่ ตลำดเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพมีสญ
ั ญำณกำรเติบโตเพียงเล็กน้ อยในช่วง 2-3 ปี ที่ผำ่ นมำ แต่ยงั มี
ปั จจัยสนับสนุนให้ ตลำดมีกำรเติบโตในอนำคตได้ แก่ กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ ้น กำรเมืองที่มีเสถียรภำพในช่วง 3-4
ปี ที่ผำ่ นมำ
ที่มำ : บทวิเครำะห์ตลำดเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพฯ ประจำไตรมำส 4/2561 โดยบริษัท คอลลิเออร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

ภาวะการแข่ งขัน
กำรแข่งขันในธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ท เม้ นท์ อยู่ในระดับที่ค่อนข้ ำงสูง นอกจำกกำรที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบกำร
กิจกำรเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์แล้ วยังต้ องแข่งขันในตลำดเดียวกับผู้ประกอบกำรกิจกำรโรงแรมด้ วย เนื่องจำกเซอร์ วิสอพำร์ ท
เม้ นท์สว่ นใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้ บริ กำรห้ องพักในระยะสันด้
้ วย ซึง่ ผู้ประกอบกิจกำรหลำยแห่งมีอตั รำค่ำห้ องพักเฉลีย่ ต่อคืนใน
ระดับที่ใกล้ เคียงกันจำนวนโรงแรมที่เปิ ดให้ บริ กำรใหม่ ในระดับ 3-4 ดำวขึ ้นไปก็มีจำนวนเพิ่มขึ ้น นอกจำกนี ้ทำงสมำคม
โรงแรมไทย ยังพยำยำมกดดันให้ ภำครัฐมีข้อกำหนดให้ เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ต้องมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมด้ วย
อีกปั จจัยหนึ่งคือกำรที่คอนโดมิเนียมระดับหรู หลำยแห่งมีกำรปรับเปลี่ยนรู ปแบบกำรให้ บริ กำรบำงส่วนมำเป็ นลักษณะของ
เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์เช่นกัน โดยมีอตั รำค่ำเช่ำที่อยู่ในระดับต่ำ กว่ำ ทังสองปั
้
จจัยที่กล่ำวมำทำให้ กำรปรับอัตรำค่ำห้ องพัก
ของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์เป็ นไปได้ ยำกยิ่งขึ ้น
กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ทำงกำรตลำดสำหรับธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ ดังนี ้
1. ให้ บริ กำรที่ค้ มุ ค่ำเหมำะสมกับรำคำขำย สร้ ำงควำมประทับใจในกำรบริ กำรให้ กบั ลูกค้ ำเพื่อให้ ลกู ค้ ำกลับมำ
ใช้ บริ กำรอีก
2. มีระบบกำรสำรองห้ องพักทีม่ ีประสิทธิภำพและได้ มำตรฐำนสำกลทังในส่
้ วนของเวปไซต์ และออนไลน์
3. ส่งเสริ มกำรขำยร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ สว่ นลดแก่ลกู ค้ ำกลุม่ บริ ษัทต่ำงชำติ
4. มุง่ รักษำฐำนลูกค้ ำเดิมและขยำยฐำนกลุม่ ลูกค้ ำใหม่
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
1. ชำวต่ำงชำติทเี่ ข้ ำมำทำงำนในประเทศไทย
2. นักท่องเที่ยว
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นโยบายด้ านราคา
กำรกำหนดรำคำห้ องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลำยประกำร ได้ แก่ ฤดูกำล
รำคำตลำดของคู่แข่งในระดับเดียวกัน ต้ นทุนกำรดำเนินงำนของโรงแรม เนื่องจำกฐำนลูกค้ ำส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ
นักธุรกิจชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่พกั อำศัยเป็ นระยะเวลำนำน ดังนันปั
้ จจัยเรื่ องฤดูกำลจะไม่มีผลกระทบต่อบริ ษัท ฯ
มำกนัก
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกำรใช้ ชอ่ งทำงกำรจัดจำหน่ำยหลำยรูปแบบ ดังนี ้
• กำรจำหน่ำยตรงผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยของบริ ษัทฯ โดยเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยจะเสนอรำคำสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำ
โดยตรงโดยมุง่ เน้ นรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ ำ
• กำรจ ำหน่ ำ ยผ่ ำ นตัว แทนจ ำหน่ ำ ยบริ ษั ท ท่ อ งเที่ ย ว และเว็ บ ไซต์ ใ ห้ บ ริ ก ำรด้ ำ นกำรจองห้ องพัก เช่ น
Agoda.com, Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ
• กำรจำหน่ำยผ่ำนระบบสำรองห้ องพักผ่ำนทำงอินเตอร์ เน็ ต โดยสำมำรถสำรองห้ องพักผ่ำนเว็บไซต์ ของ
กลุ่มแมริ ออทคือ www.marriott.com ซึ่งกำรจองผ่ำนเว็บไซต์ สำมำรถอำนวยควำมสะดวกให้ ลูกค้ ำชำว
ต่ำงประเทศที่ต้องกำรเข้ ำพักทำให้ ช่องทำงนี ้ได้ รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึ ้น
3) ภาพรวมธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
ณ สิ ้นปี 2561 พื ้นที่อำคำรสำนักงำนในกรุงเทพมหำนครมีจำนวนรวมทังสิ
้ ้น 8.70 ล้ ำนตำรำงเมตร โดยมีประมำณ
262,000 ตำรำงเมตร ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ ำงและจะแล้ วเสร็ จในปี 2562 นอกจำกนี ้มี 1 ล้ ำนตำรำงเมตรที่อยูร่ ะหว่ำงกำร
ก่อสร้ ำงคำดว่ำจะแล้ วเสร็ จในปี อีก 4-5 ปี ข้ำงหน้ ำ ควำมต้ องกำรใช้ พื ้นที่สำนักงำนในกทม. มีแนวโน้ มเติบโตต่อเนื่องอยู่
ในช่วง 200,000 - 250,000 ตำรำงเมตรต่อปี ปั จจัยหนุนจำกกำรส่งเสริ มกำรลงทุนตำมโครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และนโยบำยประเทศไทย 4.0 ที่ม่งุ เน้ นให้ ประเทศไทยเป็ นดิจิตอลฮับในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นโยบำยดังกล่ำวดึงดูดกำรลงทุนจำกบริ ษัทต่ำงชำติขนำดใหญ่และธุรกิจสตำร์ ทอัพในประเทศไทย
ส่งผลให้ ควำมต้ องกำรใช้ พื ้นที่อำคำรสำนักงำนในกรุ งเทพฯ เพิ่มขึ ้น อุปทำนในอนำคตของอำคำรสำนักงำนในกรุ งเทพฯ มี
ดังนี ้
อาคารสานักงาน
สปริง ทำวเวอร์
ซีพี ทำวเวอร์ 4
สำมย่ำน มิตรทำวน์
เดอะ พำร์ ค
รวมพืน้ ที่อาคารแล้ วเสร็จในปี 2562
แมกโนเลีย โปรเจค
อำคำรวำนิสสำ
พญำไท คอมเพล็กซ์
โพเอ็ม ทำวเวอร์

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)
27,518
48,091
45,000
71,000
191,609
20,000
22,185
100,000
25,000
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อาคารสานักงาน

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)
เพลินจิต เอ็มบำสซี
60,000
โครนอส สำทร
22,481
วัน แบ็งค็อค
225,000
เดอะ ฟอเรสเทีย
100,000
ศรีบญ
ุ เรือง
56,500
ซุปเปอร์ ทำวเวอร์
94,000
ชูวิทย์ กำร์ เด้ น
20,000
ดุสิตธำนี
20,000
รวมพืน้ ที่อาคารแล้ วเสร็จในปี 2563-2567
765,166
ที่มำ : รำยงำนภำวะตลำดอำคำรสำนักงำนประจำไตรมำสที่ 4 ปี 2561 โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด

สร้ างเสร็จ
2564
2564
2565
2565
2565
2566
2566
2567

กำรครอบครองพื น้ ที่ อ ำคำรสำนัก งำนใหม่ใ นปี 2561 ประมำณ 200,000 ตำรำงเมตร และคำดว่ำ อัต รำกำร
ครอบครองพื ้นที่อำคำรสำนักงำนใหม่จะเพิ่มขึ ้นมำกกว่ำร้ อยละ 5 ในปี 2562 พื ้นที่อำคำรสำนักงำนยังคงมีจำกัดในช่วงปี
2562-2563 อย่ำ งไรก็ ตำมกำรเติบ โตของเศรษฐกิ จ ของประเทศยังคงเป็ น ปั จจัยสนับ สนุน กำรครอบครองพื น้ ที่ อำคำร
สำนักงำน
ในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ ค่ำเช่ำยังคงปรับรำคำเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องอำจจะเติบโตในอัตรำที่น้อยกว่ำช่วง 1-2 ปี ที่
ผ่ำนมำ ซึ่งค่ำเช่ำโดยเฉลี่ยสำหรับอำคำรสำนักงำนเกรดเอ ในพื ้นที่ศนู ย์กลำงธุรกิจ อยู่ที่ 970 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
ใกล้ เคียงกับไตรมำสก่อน โดยอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1,120 บำท/ตำรำงเมตรต่อเดือนในพื ้นที่ถนนวิทยุ อัตรำค่ำเช่ำ
ต่ำสุดนอกพื ้นที่ใจกลำงธุรกิจอยู่ในพื ้นที่บำงนำ คือ 532 บำท/ตำรำงเมตรต่อเดือน อย่ำงไรก็ตำม อำคำรสำนักงำนเกรด เอ
ในพื ้นที่ศนู ย์กลำงธุรกิจไม่สำมำรถปรับเพิ่มขึ ้นได้ มำกกว่ำร้ อยละ 5 ต่อปี เพื่อรักษำผู้เช่ำรำยเดิม โดยเฉพำะผู้เช่ำที่เช่ำพื ้นที่
ขนำดใหญ่
ที่มำ: รำยงำนสถำนกำรณ์ตลำดอำคำรสำนักงำนประจำไตรมำส 4 ปี 2561 โดยบริษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัแ่ นล จำกัด
ภำพรวมตลำดอำคำรสำนักงำนในไตรมำส 4 ปี 2561 โดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด

กลยุทธ์ ทางการตลาด
• ทำเลที่ตงของอำคำรส
ั้
ำนักงำนให้ เช่ำของบริ ษัทฯ อยูใ่ นย่ำนธุรกิจ เดินทำงสะดวก
• บริ ษัทฯ มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ได้ มำตรฐำน อีกทังมี
้ ทีมช่ำงที่มีประสบกำรณ์และควำมชำนำญใน
กำรควบคุมดูแลอำคำรและระบบงำนต่ำงๆ ภำยในอำคำร
• บริ ษัทฯ มีทีมงำนที่เป็ นมืออำชีพซึง่ มีประสบกำรณ์ในกำรบริ หำรอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำ
ลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย ได้ แก่ บริ ษัทไทยและต่ำงชำติ ขนำดกลำงและบริ ษัทขนำดใหญ่ ที่ต้องกำรใช้ พื ้นที่ อำคำร
สำนักงำนในย่ำนสุขมุ วิท เอกมัย
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นโยบายด้ านราคา
บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำให้ เหมำะสมและอยูใ่ นระดับที่สำมำรถแข่งขันได้
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยโดยกำรขำยผ่ำนตัวแทน เนื่องจำกตัวแทนมีเครื อข่ำยและฐำน
ลูกค้ ำ นอกจำกกำรขำยผ่ำนตัวแทนแล้ วลูกค้ ำสำมำรถติดต่อเช่ำพื ้นที่โดยตรงกับพนักงำนขำยในพื ้นที่อำคำรสำนักงำนได้
4) ภาพรวมและแนวโน้ มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กำรเติบโตของอุตสำกรรมซอฟต์แวร์ มีควำมสัมพันธ์ กับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและสัดส่วนกำรใช้ จ่ำยด้ ำน
สำรสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคธุรกิจบริ กำรที่มีกำรใช้ ระบบไอทีในสัดส่วนที่สงู เช่น ธุรกิจกำรเงิน
ประกันภัย กำรแพทย์และสำธำรณสุข ค้ ำปลีก ฯลฯ สำนักงำนส่งเสริ มอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ
ซิป้ำ เปิ ดเผยว่ำ มูลค่ำตลำดซอฟต์แวร์ และบริ กำรซอฟต์แวร์ ปี 2560 มีมูลค่ำกำรบริ โภคซอฟต์แวร์ และบริ กำรซอฟต์แวร์
78,818 ล้ ำนบำท โดยคำดกำรณ์วำ่ ปี 2561 และปี 2562 ตลำดกำรบริ โภคซอฟต์แวร์ และบริ กำรซอฟต์แวร์ จะเติบโต 15.19%
และ 17.5% ตำมลำดับ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรด้ ำนไอทีที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับซอฟต์แวร์ ได้ รับอำนิสงส์จำก 4 ปั จจัยคือ
1. กำรทรำนฟอร์ มธุรกิจไปสูด่ ิจิทลั ของภำคธุรกิจต่ำง ๆ จำกนโยบำย Thailand 4.0 ของรัฐบำล
2. กำรปรั บ ตัว ของผู้ ประกอบกำรที่ มุ่ง ไปสู่ก ำรสร้ ำงโอกำสจำกเทคโนโลยี ใ หม่ เช่ น Cloud, Big Data, AI,
Blockchain, IoT
3. ควำมพยำยำมในกำรสร้ ำงซอฟต์แวร์ หรื อแพลตฟอร์ มที่เป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง และ
4. กำรเกิดธุรกิจใหม่และผู้ประกอบกำรรำยใหม่ ที่แม้ จะยังมีขนำดเล็กแต่มีแนวโน้ มที่ดี
อย่ำงไรก็ดีจำกกำรสำรวจตลำดซอฟแวร์ พบว่ำ พฤติกรรมกำรใช้ ซอฟต์แวร์ สำเร็ จรู ปมีกำรเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ำรใช้
SaaS (Software as a Service) มำกขึ ้น และ Cloud Technology ได้ เข้ ำมำเปลี่ยนรู ปแบบธุรกิจ ทำให้ แนวโน้ มกำรย้ ำย
ไปสูก่ ำรใช้ บริ กำรซอฟต์แวร์ บนเทคโนโลยีคลำวด์แทนกำรติดตังซอฟต์
้
แวร์ สำเร็ จรูปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ มำกขึ ้น
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แนวโน้ มและทิศทำงของกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศที่จะมำแรงในอนำคต ที่ Gartner บริ ษัทวิจยั ด้ ำนเทคโนโลยีได้
กล่ำวถึงจะมี 10 เรื่ องดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Autonomous Things
Augmented Analytics
AI Driven Development
Digital Twin
Cloud to the Edge
Smart Spaces
Immersive Experience
Blockchain
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 31

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

9. Digital Ethnics and Privacy
10. Quantum Computing
ที่มำ : https://www.techtalkthai.com/gartner-10-technology-trends-for-2019/
จำกแนวโน้ มและทิศทำงของกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ำวที่จะมำแรงในอนำคต รวมถึงกำรขยำยตัวของ
เศรษฐกิจดิจิทลั ในประเทศไทย จะสำมำรถเป็ นแรงผลักดันอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ ไทยให้ สำมำรถขยำยตัวและเพิ่มมู ลค่ำ
ตลำดซอฟต์แวร์ ให้ ได้ มำกขึ ้น
ภาวะการแข่ งขัน
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรในลักษณะงำนโครงกำร โดยมุ่งเน้ นไปที่กำรวำงระบบซอฟต์แวร์ กลุม่ ประยุกต์ใช้ ในองค์กร และ
ให้ ก ำรสนับ สนุน ผู้ใ ช้ ง ำนแบบต่อ เนื่ อ ง บริ ษั ท ฯ มี ค วำมเชี่ ย วชำญในกำรติ ด ตัง้ และพัฒ นำระบบบริ ห ำรจัด กำรงำน
โรงพยำบำล (Hospital Information System) ระบบงำนบัญชี กำรเงิน สินค้ ำคงคลัง และจัดซื ้อจัดจ้ ำง (Oracle PeopleSoft
Enterprise Financial & Supply Chain Management) ระบบงำนบริ ห ำรจัด กำรทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ (Oracle PeopleSoft
Enterprise Human Capital Management) และระบบวิเครำะห์ข้อมูล (QlikView Business Intelligence) รวมถึงสำมำรถ
ให้ บริ กำรติดตังและพั
้
ฒนำระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยำบำล
ในส่วนของกำรให้ บริ กำรติดตังและพั
้
ฒนำระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยำบำล ภำวะกำร
แข่งขันในตลำดกับผู้ให้ บริ กำรติดตังและพั
้
ฒนำระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรจะมีไม่มำกนัก รวมถึงธุรกิจโรงพยำบำลส่วน
ใหญ่มีควำมต้ องกำรที่จะปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนันจึ
้ งมีโอกำสในกำรขยำย
ตลำดในธุรกิจส่วนนี ้สูงมำก
ในส่วนของกำรให้ บริ กำรติดตังและพั
้
ฒนำระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจทัว่ ไป ภำวะกำรแข่งขันใน
ตลำดจะเริ่ มสูงมำกขึ ้น แต่จำนวนคูแ่ ข่งในระดับเดียวกันยังมีไม่มำกนัก และควำมต้ องกำรในท้ องตลำดในส่วนของกำรติดตัง้
ระบบซอฟต์แวร์ สำเร็ จรู ประบบกำรบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์ยงั มีเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกแต่ละบริ ษัทมีควำมต้ องกำรที่จะพัฒนำ
ระบบงำนสำรสนเทศของตนเองให้ รองรับกับกำรเข้ ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) อย่ำงไรก็ดีกำรเข้ ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2559 นอกจำกจะส่งผลให้ เกิดกำรไหลเข้ ำของเงินทุนปริ มำณมหำศำลจำกต่ำงชำติแล้ ว
ยังอำจเกิดภำวะกำรแข่งขันที่สงู ขึ ้นในระดับภูมิภำค ดังนัน้ ในระยะต่อไป แนวโน้ ม กำรควบรวมกิจกำรในธุรกิจเทคโนโลยี
สำรสนเทศอำจเกิดเพิ่มขึ ้น เพื่อเป็ นกำรสร้ ำงกำรเติบโตอย่ำงก้ ำวกระโดดและมีศกั ยภำพในกำรแข่งขันที่สงู ขึ ้น
สภำวกำรณ์แข่งขันในส่วนของสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของรัฐ ค่อนข้ ำงสูง และมีกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยีในปั จจุบนั เป็ นอย่ำงมำกทังในเรื
้ ่ อง Big Data, Internet of Things (IoT), AI และ Machine Learning กำลังเป็ น
แนวโน้ ม ที่ สำคัญ ในกำรแข่งขัน ในอุต สำหกรรมกำรศึก ษำ เนื่ อ งจำกจ ำนวนนัก ศึก ษำมีแ นวโน้ ม ที่ ลดลง ดัง นัน้ แต่ละ
มหำวิทยำลัยมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่งจะต้ องปรับตัวเพื่อรองรับกำรแข่งขันที่สงู ขึ ้นต่อไปในอนำคต โดยต้ องมีระบบงำนที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อรองรับกำรทำงำนที่ถกู ต้ อง รวดเร็ ว และครบถ้ วน และระบบ SAP ก็เป็ นระบบที่มหำวิทยำลัยขนำดใหญ่
ของรั ฐบำลได้ นำไปใช้ งำนแล้ วเกิ ดประสิท ธิ ภำพอย่ำงมำกในกำรบริ หำรงำนภำยในองค์ กร ตัวอย่ำงเช่น จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล เป็ นต้ น ดังนัน้ โอกำสทำงกำรตลำดของกลุม่ ธุรกิจนี ้มีอีกมำก
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กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. มีผ้ บู ริ หำรและทีมบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ ตรงในฐำนะผู้ออกแบบ วำงแผนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในธุรกิจ
ให้ บริ กำรซอฟต์แวร์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งซอฟต์แวร์ ด้ำนกำรบริ หำรโรงพยำบำลและอื่นๆ
2. ซอฟต์แวร์ ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยเป็ นซอฟแวร์ ที่มำจำกบริ ษัทผู้ผลิตที่มีคณ
ุ ภำพและมีชื่อเสียง ระดับโลก
โดยซอฟต์แวร์ บำงตัว เช่น HealthObject หรื อ HO บริ ษัทฯ เป็ นผู้วำงระบบแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และเพียงไม่กี่เจ้ ำ
ในภูมิภำคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ทำให้ บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบคู่แข่งขันในกำรให้ บริ กำรด้ ำนนี ้ (ระบบบริ หำรจัดกำรงำน
โรงพยำบำลทัง้ Front Office และ Back Office)
3. บริ ษัทฯ เน้ นกำรให้ บริ กำรแบบครบวงจร โดยบริ ษัทฯ มีกำรให้ บริ กำรติดตัง้ และพัฒนำระบบที่หลำกหลำยเพื่อ
รองรั บควำมต้ องกำรของลูกค้ ำแบบครบวงจรรวมถึงกำรให้ บริ กำรบำรุ งรั กษำและสนับสนุนกำรใช้ งำนระบบ (System
Maintenance & Support) นอกจำกนี ้ยัง มีโครงกำรจะเปิ ดให้ บริ กำรเพิ่มเติม เช่น IT Outsourcing เป็ นต้ น เพื่อรักษำฐำน
ลูกค้ ำเดิม ขยำยฐำนลูกค้ ำ และทำให้ บริ ษัทฯ มีรำยได้ อย่ำงต่อเนื่อง (Retention Revenue)
4. มุง่ เน้ นกำรทำงำนที่เป็ นมืออำชีพและมีควำมเป็ นเลิศทำงด้ ำนเทคโนโลยี ด้ ำนบริ หำรจัดกำรโดยทำงบริ ษัทฯ จะ
ทำกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องให้ ทนั กับเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว และต่อเนื่อง เพื่อให้
ทีมงำนมีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรให้ บริ กำรได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ ว อีกทังสำมำรถวิ
้
เครำะห์ ออกแบบ
และทำให้ ระบบที่มีควำมซับซ้ อนกลำยเป็ นระบบที่ง่ำยต่อกำรใช้ งำน
5. สร้ ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partnership) ทำงบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นในกำรทำธุรกิจในรู ปแบบพันธมิตรทำง
ธุรกิจกับคูค่ ้ ำไม่วำ่ จะเป็ นในส่วนของผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ำย ลูกค้ ำ หรื อผู้ประกอบกำรที่ทำธุรกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อเอื ้อ
ประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจให้ ประสบควำมสำเร็ จร่วมกัน (Win-Win Situation)
ลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยของบริ ษัทฯ คือองค์กรที่มีควำมต้ องกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรจัดกำรภำยในให้ เป็ น
ระบบและสอดคล้ องกับควำมเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วในยุคปั จจุบนั ซึ่งเวลำและกำรตัดสินใจทำงธุรกิจเป็ นสิ่งสำคัญ ทังนี
้ ้
ระบบซอฟแวร์ เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรงำนโรงพยำบำล งำนกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลรวมไปถึงระบบกำรวิเครำะห์
ข้ อ มูล ทำงธุ รกิ จ สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรดัง กล่ำวได้ อ ย่ำงครบถ้ วน นอกจำกนี ย้ ังมี กลุ่มลูก ค้ ำที่ ต้ องกำรรั บ
คำปรึ กษำเพื่อให้ เข้ ำใจถึงรู ปแบบกำรทำงำนในปั จจุบนั โดยลูกค้ ำส่วนใหญ่ของบริ ษัท ฯ อยู่ในธุรกิจกำรแพทย์ กำรเงิน
รวมทังภำคกำรผลิ
้
ตในอุตสำหกรรมต่ำงๆ บริ ษัท ฯ คำดว่ำ ควำมต้ องกำรใช้ ระบบซอฟต์แวร์ จะเพิ่มมำกขึ ้น โดยเฉพำะกำร
จัดกำรระบบทรัพยำกรบุคคลและระบบกำรเงินซึง่ เป็ นหัวใจสำคัญของทุกอุตสำหกรรม
ในส่วนของระบบ SAP กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยคือ มหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มลูกค้ ำอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมผลิตสินค้ ำอุปโภค บริ โภค และอุตสำหกรรมอื่นๆ
ส่ ว นของระบบ Hospital Information System (HIS) กลุ่ ม ลู ก ค้ ำเป้ ำ หมำยคื อ ธุ ร กิ จ เฮลท์ แ คร์ เช่ น คลิ นิ ค
โรงพยำบำลทังของรั
้
ฐและเอกชน ศูนย์กำรแพทย์
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นโยบายด้ านราคา
เนื่องจำกซอฟต์แวร์ ที่ทำงบริ ษัท ฯ ให้ บริ กำรติดตังพั
้ ฒนำเป็ นซอฟแวร์ ที่เป็ นที่ยอมรั บกันในตลำดในประเทศไทย
และตลำดแถบ AEC และมีต้นทุนรำคำไม่สงู มำกนักเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ คแู่ ข่งในระดับเดียวกัน ทำงบริ ษัทฯ ได้ ใช้ นโยบำย
กำรตังรำคำโดยยึ
้
ดควำมต้ องกำรของตลำดและกำรแข่งขั นเป็ นเกณฑ์ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับปั จจัยภำยนอกอื่นๆ ด้ วย เช่น อุปสงค์
(demand) สภำพกำรแข่งขัน สภำพเศรษฐกิจปั จจุบนั และงบประมำณของลูกค้ ำ
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ช่องทำงกำรจำหน่ำยหลักผ่ำนตัวแทนฝ่ ำยกำรตลำดของบริ ษัท ฯ เป็ นกำรนำเสนอตัวซอฟแวร์ ต่ำงๆ แก่องค์กร
ต่ำงๆ ที่สนใจโดยตรง อีกช่องทำงหนึง่ คือกำรได้ รับกำรแนะนำจำกลูกค้ ำปั จจุบนั
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
• การจัดหายาและเวชภัณฑ์
บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดซื ้อยำและเวชภัณฑ์จำกผู้ผลิตและผู้จดั จำหน่ำยในประเทศหลำยรำยเพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงจำกกำรขำดแคลนยำและเวชภัณฑ์ บริ ษัท ฯ วำงแผนจะนำระบบจัดซื ้อกลำง สำหรับโรงพยำบำลทุกแห่งในเครื อ โดย
ฝ่ ำยจัดซื ้อจะรวบรวมคำสัง่ ซื ้อจำกทุกโรงพยำบำลในกลุม่ และสัง่ ซื ้อจำกผู้จดั จำหน่ำยเป็ นครำวๆ ไป
• เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรจัดซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทำงกำรแพทย์ เนื่องจำกเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทำงกำร
แพทย์เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย ดังนันบริ
้ ษัทฯ จะพิจำรณำคัดเลือกและสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ ทำงกำรแพทย์ที่มี
คุณภำพ ได้ มำตรฐำน มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพจำกผู้ผลิตหรื อผู้แทนจำหน่ำยในประเทศที่เชื่อถือได้ และมีบริ กำร
หลังกำรขำยที่ดี
• บุคลากรทางการแพทย์
เนื่ อ งจำกบุค ลำกรทำงกำรแพทย์ อัน ได้ แ ก่ แพทย์ พยำบำล ผู้ช่ ว ยพยำบำล มี ค วำมสำคัญ ต่อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
โรงพยำบำล บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดหำแพทย์ผ้ เู ชียวชำญในแต่ละโรค เพื่อสำมำรถให้ บริ กำรแก่ผ้ ปู ่ วยได้ อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
โดยมีกำรคัดเลือกแพทย์ที่ควำมสำมำรถจำกมหำวิทยำลัยแพทย์และวิทยำลัยพยำบำลที่มีชื่อเสียง นอกจำกนี ้ยังจัดให้ มีกำร
อบรมสำหรับแพทย์และพยำบำลเพื่อพัฒนำควำมรู้และวิทยำกำรทำงกำรแพทย์ให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ องอย่ำงต่อเนื่อง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า
เพื่อเป็ นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้ บริ กำร สำหรับลูกค้ ำระดับบน บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุม่ แมริ ออท
ซึ่งเป็ นกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียงเพื่อว่ำจ้ ำงให้ บริ หำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริ ษัท ฯ โรงแรมแมริ ออท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุ งเทพฯ นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุม่ แอสคอทซึ่ งเป็ น
กลุม่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสำกลเพื่อว่ำจ้ ำงให้ บริ หำรอำคำรที่พกั อำศัยในโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย
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ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจบริ กำรให้ คำปรึ กษำ พัฒนำ และให้ บริ กำรซอฟต์แวร์ ต้ องมีกำรคัดเลือกและจัดหำผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ ำที่มี
คุณภำพจำกผู้ผลิตที่บริ ษัทฯ ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจำหน่ำย โดยบุคลำกรของบริ ษัทฯ จะต้ องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และมีควำมมัน่ ใจในคุณภำพของซอฟต์แวร์ ตำ่ งๆ โดยรำยชื่อผู้ผลิตสินค้ ำหรื อผู้ให้ บริ กำรที่เป็ นคูค่ ้ ำหลักในปี 2561 ได้ แก่
• บริ ษัท Oracle Corporation (Thailand) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ำยซอฟต์แวร์ Oracle Peoplesoft Enterprise
• บริ ษัท Incarnus จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ำยซอฟต์แวร์ ARCUS Hospital Information System
• บริ ษัท QlikTech จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ำยซอฟต์แวร์ QlikView เป็ นต้ น
• บริ ษัท ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดัก อิน ดำต้ ำ โปรเซสซิง่ (SAP) จำกเยอรมัน ผู้ผลิตและจำหน่ำยซอฟแวร์
SAP
2.4 งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.1

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันเพิม่ ขึ้น
แม้ ว่ำธุรกิจโรงพยำบำลจะมีแนวโน้ มกำรเติบโตที่ดี แต่ก็มีกำรแข่งขันที่รุนแรงทังกำรแข่
้
งขันกับสถำนพยำบำลของ
รัฐที่ปรับตัวโดยเปิ ดให้ บริ กำรโรงพยำบำลมำตรฐำนเดียวกับโรงพยำบำลเอกชน หรื อกำรแข่งขันกับผู้ประกอบกำรจำก
ต่ำงประเทศจำกนโยบำยเปิ ดเสรี ทำงกำรแพทย์ ซึ่งผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศมีควำมได้ เปรี ยบในเรื่ องของเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย กว่ำ หรื อ ขนำดของกลุ่มโรงพยำบำลเครื อข่ำยมีข นำดใหญ่ กว่ำ และภำพลักษณ์ ควำมเป็ น โรงพยำบำลระดับ
นำนำชำติ
โรงพยำบำลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญกำรแข่งขันที่รุนแรง ทังจำกกำรขยำยกำรลงทุ
้
นของธุรกิจโรงพยำบำลใน
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่ำ นมำ ทำให้ มีจำนวนโรงพยำบำลและจำนวนเตี ยงผู้ป่วยเพิ่ม ขึน้ จึงมีแนวโน้ มที่ผ้ ูประกอบกำร
โรงพยำบำลเอกชนต้ องแข่งขันสูงขึ ้น ทังด้
้ ำนรำคำ กำรมีแพคเกจและกำรออกโปรแกรมรักษำพยำบำลเฉพำะ รวมทังกำรแย่
้
ง
ชิงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ นอกจำกนี ้ โรงพยำบำลเอกชนยังต้ องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรั ฐและ
โรงพยำบำลในเครื อโรงเรี ยนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิ ยมหำรำชกำรุ ณย์ในเครื อศิริรำช และศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพ
รั ต น์ ข องโรงพยำบำลรำมำธิ บ ดี) ที่ มี ข้ อ ได้ เปรี ยบในกำรแข่งขัน ทัง้ ด้ ำ นชื่ อ เสียง เทคโนโลยีท ำงกำรแพทย์ และแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญ จำกสภำพกำรแข่งขันที่รุนแรงอำจจะมีปัจจัยสำคัญต่อผลกำรดำเนินงำนของโรงพยำบำลเอกชนได้
อย่ำ งไรก็ ตำม บริ ษั ท ฯ มุ่ง เน้ น ในกำรให้ บริ กำรแก่ก ลุ่มลูกค้ ำที่มีร ำยได้ ร ะดับปำนกลำง ที่ ต้ อ งกำรรั บบริ กำร
รักษำพยำบำลในโรงพยำบำลเอกชนที่มมี ำตรฐำนสำกล โดยค่ำรักษำพยำบำลของกลุม่ โรงพยำบำลในเครื อพริ น้ ซิเพิล เฮลท์
แคร์ จ ะต่ำกว่ำของโรงพยำบำลระดับ Top Tier ด้ ว ยกำรบริ หำรงำนโดยใช้ ร ะบบ Hospital Information Systems ที่ ช่วย
จัดกำรบริ หำรต้ นทุนให้ ต่ำลง และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
การลงทุนปรั บปรุ งโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิและโรงพยาบาลสหเวช ในปี 2561 - 2563 จะต้ องใช้ เวลา
สร้ างผลการดาเนินงานให้ ค้ ุมค่ าต่ อการลงทุน
ในปี 2561 - 2563 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อยวำงแผนลงทุน ปรั บ ปรุ งโรงพยำบำล 2 แห่ง คื อ โรงพยำบำล พริ น้ ซ์
สุวรรณภูมิและโรงพยำบำลสหเวช โดยลงทุนปรับปรุงอำคำรโรงพยำบำล ห้ องพักผู้ป่วย และเครื่ องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
เพื่อทำให้ โรงพยำบำลมีควำมทันสมัยและยกระดับคุณภำพกำรรักษำพยำบำลในกำรรักษำโรคเฉพำะทำงด้ วยอุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์ที่ใช้ เทคโนโลยีระดับสูง ด้ วยงบลงทุนประมำณ 900 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม กำรเติบโตของรำยได้ และผลกำไร
ของโรงพยำบำลทัง้ 2 แห่ง จึงขึ ้นอยูก่ บั ภำวะเศรษกิจ ควำมสำเร็ จในกำรทำกำรตลำด กำรแข่งขัน คุณภำพแพทย์และจำนวน
แพทย์ที่เพียงพอ คุณภำพในกำรให้ บริ กำร เพื่อดึงดูดให้ ผ้ ปู ่ วยมำใช้ บริ กำร รวมถึงกำรบริ หำรต้ นทุนให้ มีประสิทธิภำพ อำจ
ต้ องใช้ เวลำในกำรสร้ ำงผลกำไรเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมที่ประมำณกำรไว้
ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล
ในปี 2561 บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ – อุทัย จำกัด (PUTH) ซึ่ง เป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มพริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์
(PRINH) เข้ ำลงทุนซื ้อโรงพยำบำลที่หยุดดำเนินธุรกิจ และเป็ น NPA ของสถำบันกำรเงิน ทำให้ ได้ มำซึง่ ที่ดินเนื ้อที่ประมำณ
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12 ไร่ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงที่ยงั สร้ ำงไม่แล้ วเสร็ จในจังหวัดอุทยั ธำนี และนำมำพัฒนำปรับปรุ งเป็ นโรงพยำบำลพริ น้ ซ์อทุ ยั ธำนี
ให้ บริ กำรในระดับทุติยภูมิ รองรับผู้รับบริ กำรได้ 59 เตียง ตังอยู
้ ่ในอำเภอนครหลวง จังหวัดอุทยั ธำนี จังหวัดอุทยั ธำนีนนอยู
ั้ ่
ไม่ไกลจำกจังหวัด นครสวรรค์ สำมำรถส่งต่อผู้รับบริ กำรมำที่โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ทำให้ สำมำรถใช้
ทรั พยำกรร่ วมกันได้ เช่น ในกรณี มีเคสหนักๆ เกิ นศักยภำพของโรงพยำบำลพริ น้ ซ์ อุทยั ธำนี ก็ จะนำส่งไปที่โรงพยำบำล
ปำกน ้ำโพ เพื่อที่จะได้ รับกำรรักษำขันสู
้ งต่อไป ทำให้ ผ้ ปู ่ วยไม่ต้องเดินทำงไกล
ดังนัน้ บริ ษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรปรับปรุ งโรงพยำบำล เช่น กำรก่อสร้ ำงล่ำช้ ำกว่ำแผนที่วำงไว้ ต้ นทุนกำร
ก่อสร้ ำงสูงกว่ำที่ประมำณกำร หรื อเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่สง่ ผลให้ กำรก่อสร้ ำงหยุดชะงักและอำจเกิดควำมเสียหำย รวมถึง
ผลกำรดำเนินงำนของโรงพยำบำลไม่เป็ นไปตำมที่คำดกำรณ์ ไว้ อย่ำงไรก็ตำม สำหรับในส่วนกำรก่อสร้ ำงนัน้ บริ ษัทฯ จะ
ว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ จ้ ำงบริ ษัทที่ปรึ กษำเพื่อควบคุมงำนก่อสร้ ำงให้ เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้ รวมถึงจะมีกำร
กำหนดเงื่อนไขในสัญญำว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำหลัก โดยกำหนดค่ำปรับกำรทำงำนล่ำช้ ำ ซึ่งทำง PUTH จะสำมำรถเรี ยกเก็บจำก
ผู้รับเหมำหลักได้ ในกรณีที่กำรก่อสร้ ำงไม่ได้ แล้ วเสร็ จตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ได้ แก่ แพทย์ พยำบำล และผู้เชี่ ยวชำญในสำขำต่ำงๆ มีส่วนสำคัญมำกต่อกำรประกอบ
ธุรกิจโรงพยำบำล ธุรกิจโรงพยำบำลจะต้ องพึ่งพำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในสำขำต่ำงๆ ซึ่งปั จจุบนั ผลิตได้ ในจำนวนจำกัด
และแพทย์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ประจำอยูท่ ี่โรงพยำบำลของรัฐ ทำให้ ต้องใช้ คำ่ จ้ ำงที่สงู ในกำรดึงตัวมำเป็ นแพทย์ประจำหรื อ
ชั่วครำว มีโอกำสจะเกิ ดกำรแย่งตัวบุคลำกรทำงกำรแพทย์ มำกขึน้ นอกจำกนี ้ จำกกำรขยำยตัวของธุรกิจโรงพยำบำล
กำรเตรี ยมควำมพร้ อมเข้ ำสูส่ งั คมประชำกรสูงอำยุ (Aging Society) โรงพยำบำลต่ำงๆ ต้ องเตรี ยมควำมพร้ อมเพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวในอนำคต ทำให้ เกิดควำมต้ องกำรบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีคณ
ุ ภำพ และประสบกำรณ์เข้ ำร่ วมงำนในองค์กร
ซึ่งบุคลำกรดังกล่ำวจะต้ องใช้ ระยะเวลำนำนในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เหมำะสม อำจทำให้ ได้ รับผลกระทบจำก
กำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในด้ ำนต่ำงๆ ได้ ในอนำคต
อย่ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท ในกลุ่ม ของ PRINH มี สถำนที่ ตัง้ ของโรงพยำบำลใกล้ กับ มหำวิ ท ยำลัย ของรั ฐ ที่ มี ค ณะ
แพทยศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ (มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก)
โดย บริ ษัท พิษณุเวช จำกัด (PSV) มีควำมร่วมมือกับวิทยำลัยพยำบำลหลำยแห่งในกำรผลิตพยำบำล และพัฒนำบุคลำกร
ร่ วมกัน ไม่เพียงแต่เตรี ยมควำมพร้ อมด้ ำนบุคลำกรทำงกำรแพทย์เท่ำนัน้ ทรัพยำกรที่มีอยู่ PSV ก็มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
เช่นกัน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสาหรั บเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
ควำมซับซ้ อนและควำมรุ นแรงของโรคที่เพิ่มมำกขึ ้น กำรรักษำจึงจำเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์เครื่ องมือทำงกำรแพทย์ที่
ทันสมัย กลุม่ บริ ษัท PRINH ให้ ควำมสำคัญต่อคุณภำพในกำรตรวจวิเครำะห์รวมถึงกำรให้ บริ กำรในกำรรักษำแก่คนไข้ ของ
โรงพยำบำลสูงสุด จึ ง มี ก ำรลงทุน ซือ้ เครื่ อ งมือ และอุปกรณ์ ทำงกำรแพทย์ เพื่ อให้ ทัน สมัยอย่ำงต่อ เนื่อ ง อย่ำงไรก็ ตำม
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ในปั จจุบนั มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว ซึ่งอำจทำให้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ บำง
ชนิดมีกำรเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ ง่ำย รวมทังอำจมี
้
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบำรุ งรักษำสูง ดังนัน้ อำจส่งผลกระทบต่อควำมคุ้มค่ำของ
กำรลงทุนได้ อย่ำงไรก็ตำม กลุม่ บริ ษัท PRINH มีนโยบำยในกำรพิจำรณำและวิเครำะห์คณ
ุ สมบัติ ประโยชน์จำกกำรใช้ งำน
และควำมคุ้มค่ำของเครื่ องมือ และอุปกรณ์ กำรแพทย์ในระยะยำวก่อนกำรลงทุน เพื่อควำมมีประสิทธิ ภำพในกำร บริ หำร
ต้ นทุนในเหมำะสม และเกิดประโยชน์สงุ สุดต่อโรงพยำบำล
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 37

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้ องเรียกค่ าเสียหายจากการให้ บริการทางการแพทย์
ธุรกิจโรงพยำบำลซึง่ ให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ มีควำมเสี่ยงจำกกำรถูกฟ้องร้ องจำกผู้ป่วยหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องของ
ผู้ป่วยไม่พอใจในกำรรักษำของโรงพยำบำล หรื อผลกำรรักษำของแพทย์หรื อผู้เชี่ยวชำญไม่เป็ นไปตำมควำมคำดหวังของ
กลุม่ บุคคลดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัท PRINH ได้ พฒ
ั นำคุณภำพกำรให้ บริ กำรให้ มีมำตรฐำน มีกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ำมำช่วยใน
กำรรั ก ษำ มี ก ำรประกัน ควำมรั บ ผิ ด วิ ช ำชี พ แพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จำกกำรถูก เรี ย กร้ อง
ค่ำเสียหำยของผู้ป่วยที่ผลกำรรักษำไม่เป็ นไปตำมควำมคำดหวัง โดยประกันคุ้มครองควำมรั บผิดตำมกฎหมำยในกำร
ให้ บริ กำรทำงแพทย์ที่ผิดพลำดโดยไม่ได้ เจตนำ และยังคุ้มครองรวมถึงค่ำใช้ จ่ำยในกำรต่อสู้คดีด้วย และจำกประสบกำรณ์
ของแพทย์ประจำโรงพยำบำลที่มีมำอย่ำงยำวนำน มีกำรประเมินคุณภำพกำรให้ บริ กำร ประเมินผลกำรรักษำและควำมพึง
พอใจในกำรเข้ ำมำรับบริ กำร ประกอบกับควำมคุ้นเคยในกำรให้ บริ กำรประชำชนในพื ้นที่ บริ ษัทฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถสร้ ำง
ควำมพึงพอใจให้ แก่ผ้ ทู ี่เข้ ำมำใช้ บริ กำรได้
ความเสี่ยงจากนโยบายของรั ฐในการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ เพิ่มยำรักษำโรคและเวชภัณฑ์ ตอลดจนบริ กำรรักษำพยำบำลและบริ กำรทำงกำรแพทย์
เป็ นสินค้ ำและบริ กำรควบคุมตำมพ.ร.บ. ว่ำด้ วยรำคำสินค้ ำและบริ กำร พ.ศ. 2542 บริ ษัทฯ รับทรำบนโยบำยดังกล่ำวของ
ภำครัฐและพร้ อมที่จะปฏิบตั ิตำม มำตรกำรที่จะนำมำใช้ ในกำรควบคุมดูแล เช่น กำรแจ้ งต้ นทุน กำรกำหนดส่วนต่ำงค่ำยำ
และเวชภัณฑ์ รวมถึงค่ำบริ กำร เนื่องจำกจะมีกำรตังคณะอนุ
้
กรรมกำรและมีตัวแทนจำก ภำครั ฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำชน ร่ วมกันกำหนดมำตรกำรที่เป็ นธรรมกับทุกฝ่ ำย นอกจำกนี ้ ในเรื่ องนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตำมแนวทำงของสมำคม
โรงพยำบำลเอกชน ซึ่งได้ รับกำรยอมรับและปฏิบตั ิเป็ นอย่ำงเดียวกันทังธุ
้ รกิจ อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้ บริ กำรทำง
กำรแพทย์ในรำคำที่เหมำะสม ดังนัน้ นโยบำยดังกล่ำวของภำครัฐยังไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริ ษัทฯ อย่ำงมี
นัยสำคัญ
3.1.2

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันสูง
ปั จจุบนั ธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์มีกำรแข่งขันในระดับค่อนข้ ำงสูง เนื่องจำกให้ บริ กำรที่พกั อำศัยในระยะสันด้
้ วย
จึงต้ องแข่งขันกับผู้ประกอบกำรโรงแรม นอกจำกนี ้ยังมีผ้ ปู ระกอบกำรคอนโดระดับหรู ที่เปลี่ยนมำให้ เช่ำในระยะสัน้ ทำให้
อัตรำค่ำเช่ำของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ไม่สำมำรถปรับเพิ่มขึ ้นได้ มำกนัก
ความเสี่ยงจากการด้ อยค่ าของทรั พย์ สินจากการที่ผลประกอบการของโครงการที่ได้ มาไม่ เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย
ในกำรเข้ ำซื ้อกิจกำรของกลุม่ วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ปในปี 2559 ทำให้ บริ ษัทฯ ได้ สินทรัพย์เป็ นที่ดินเปล่ำในต่ำงจังหวัด 5
แห่ง และที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงในกรุงเทพฯที่สขุ มุ วิท 29 โครงกำรอำคำรสำนักงำนบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ และโครงกำร
ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย ในส่วนของที่ดินเปล่ำในต่ำงจังหวัดและที่ดินของโครงกำรสุขมุ วิท 29 ซึ่งรำคำซื ้อเป็ นรำคำเต็มมูลค่ำ
รำคำประเมินทรัพย์สนิ โดยที่ไม่มีสว่ นลด ดังนันหำกเกิ
้
ดเหตุกำรณ์ใดๆ ในอนำคตที่อำจจะทำให้ ผลประกอบกำรของโครงกำร
ต่ำงๆ ได้ แก่ โครงกำรอำคำรสำนักงำนบำงกอกบิสซิเสเซ็นเตอร์ และโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย ต่ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ หรื อ
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หำกเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ที่สง่ ผลกระทบโดยตรงทำให้ มลู ค่ำทรัพย์สินลดลง อำจจะทำให้ บริ ษัท ฯ ต้ องมีกำรบันทึกกำรด้ อยค่ำ
ของทรัพย์สนิ ดังกล่ำว
ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ เพื่อพัฒนาโครงการในต่ างจังหวัด
ในกำรเข้ ำซื ้อกิจกำรของกลุม่ วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป ทำให้ บริ ษัทฯ ได้ สินทรัพย์เป็ นที่ดินเปล่ำในต่ำงจังหวัด 5 แห่ง ที่ดิน
แต่ละแห่งมีข้อจำกัดของกำรใช้ ประโยชน์ที่ดินแตกต่ำงกันไป ที่ดินบำงแปลงอำจติดข้ อจำกัดในกำรใช้ ประโยชน์ที่ดินตำม
กฎหมำย ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถพัฒนำโครงกำรในเชิงพำณิชย์ได้ หรื อไม่สำมำรถพัฒนำโครงกำรในรู ปแบบที่ให้
ผลตอบแทนคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนได้ ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นบั จำกวันที่ซื ้อขำยหุ้นภำยใต้ สญ
ั ญำซื ้อขำยหุ้น ถ้ ำบริ ษัทฯ ยังไม่ได้
ตัดสินใจที่จะพัฒนำโครงกำรบนที่ดินในต่ำงจังหวัด จำนวน 5 แปลง บริ ษัทฯ มีสิทธิที่จะขำยคืนที่ดินในต่ำงจังหวัดแปลงใด
แปลงหนึ่ง หรื อทัง้ 5 แปลง ให้ แก่ผ้ ขู ำยในรำคำต้ นทุนพร้ อมกับได้ รับต้ นทุนในกำรถือครองในอัตรำร้ อยละ 1.75 ต่อปี โดย
ผู้ขำยจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรโอน ภำษี ตำ่ งๆ ที่เกิดขึ ้นจำกกำรขำยที่ดนิ แต่เพียงผู้เดียว ซึง่ เงื่อนไขดังกล่ำวช่วยลด
ควำมเสีย่ งจำกข้ อจำกัดกำรใช้ ประโยชน์ที่ดินลงได้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้ าง
จำกที่กระทรวงกำรคลังได้ นำพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภำษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำง และได้ ผ่ำนควำมเห็น ชอบจำก
คณะรัฐมนตรี เป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยกระทรวงกำรคลังจะบังคับใช้ ในปี 2563 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำษี ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ ำงอำจส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคำ่ ใช้ จ่ำยเกี่ยวกับภำษี ที่ดินเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงเพื่อกำรพำณิชยกรรมที่มีมลู ค่ำสูงเกิน 50 ล้ ำนบำทหลำยแห่ง ตำมร่ำงพ.ร.บ.ภำษี ที่ดินฯ
ได้ กำหนดบทเฉพำะกำลเพื่อบรรเทำภำระภำษี ในช่วง 2 ปี แรก (ปี 2563-2564) เจ้ ำของทรัพย์สินจะเสียภำษี ที่ดินตำมมูลค่ำ
ทรัพย์สินตำมรำคำประเมินของกรมธนำรักษ์ เริ่ มต้ นเสียภำษี ในอัตรำร้ อยละ 0.3 สำหรับทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำไม่เกิน 50 ล้ ำน
บำท สูงสุดร้ อยละ 0.7 สำหรับทรัพย์สนิ ที่มีมลู ค่ำ 5,000 ล้ ำนบำทขึ ้นไป และเพิ่มอัตรำภำษี ร้อยละ 0.3 ทุก 3 ปี แต่อตั รำภำษี
รวมกันไม่เกินร้ อยละ 3 ของรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำง จำกกำรที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงดังกล่ำวตังอยู
้ ใ่ นศูนย์ กลำง
ธุรกิจ ซึง่ เดิมเสียภำษี โรงเรื อนในอัตรำร้ อยละ 12.5 ของรำยได้ คำ่ เช่ำ กำรเปลีย่ นนโยบำยภำษี ดงั กล่ำวจะทำให้ บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยต้ องเสียภำษี ตำมมูลค่ำของสินทรัพย์แทน ซึง่ อำจส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคำ่ ใช้ จ่ำยทำงภำษี เพิ่มขึ ้น
ความเสี่ยงด้ านการให้ สนิ เชื่อ
บริ ษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีก้ ำรค้ ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุม ควำมเสี่ยงนีโ้ ดยกำร
กำหนดให้ มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้ รับควำมเสียหำยที่เป็ น
สำระสำคัญ จำกกำรให้ สิน เชื่ อ นอกจำกนี ้ กำรให้ สิน เชื่ อ ของบริ ษั ท ฯ ไม่มี ก ำรกระจุก ตัว เนื่ อ งจำกมี ฐ ำนของลูก ค้ ำ ที่
หลำกหลำยและมีจำนวนมำกรำย จำนวนเงินสูงสุดที่บริ ษัท ฯ อำจต้ องสูญเสียจำกกำรให้ สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของ
ลูกหนี ้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
3.1.3

ธุรกิจให้ บริการติดตัง้ และวางระบบสารสนเทศ

ความเสี่ยงจากการส่ งมอบงาน
ธุรกิจกำรให้ บริ กำรติดตังและวำงระบบเทคโนโลยี
้
สำรสนเทศนัน้ กำรปิ ดงำนและกำรส่งมอบงำนตำมกำหนด
ระยะเวลำ และคุณภำพของงำนรวมถึงเอกสำรส่งมอบต่ำงๆ เป็ นสิ่งสำคัญ ซึ่งโดยเฉลี่ยอำยุงำนโครงกำรประมำณ 8 - 24
เดือน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ขนำดของแต่ละโครงกำร หำกบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถส่งมอบโครงกำรในเวลำที่กำหนดไว้ ในสัญญำ บริ ษัทฯ
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อำจถูกปรับจำกกำรส่งงำนล่ำช้ ำได้ อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ มีกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบ และบริ หำรควำมเสีย่ งของโครงกำร
อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ สำมำรถส่งมอบงำนและปิ ดโครงกำรได้ ตรงตำมแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรที่กำหนด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ธุรกิ จกำรให้ บริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นธุรกิ จที่มีกำรแข่งขันสูงและมีกำรกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว
บริ ษัทฯ มีควำมเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบจำกควำมล้ ำสมัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งผลให้ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ลดลง บริ ษัทฯ จึงให้ ควำมสำคัญต่อกำรวำงแผนกำรลงทุนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง พร้ อมทังกำรส่
้
งเสริ มให้ พนักงำนมี
ควำมพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมและรับมือกับนวัตกรรมใหม่อยูต่ ลอดเวลำ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรั พยากรบุคคล
ธุรกิจบริ กำรติดตังและวำงระบบเทคโนโลยี
้
สำรสนเทศเป็ นธุรกิจที่ต้องพึง่ พำควำมสำมำรถและควำมชำนำญเฉพำะ
ด้ ำนของบุคลำกร บริ ษัทฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรจัดกำรฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนำทักษะของบุคลำกรอย่ำงสม่ำ เสมอ ไม่ว่ำจะเป็ นทำงด้ ำนเทคนิค กำรจัดกำรงำนโครงกำร งำนบริ กำรและกำรสื่อสำร
รวมถึงมีกำรวำงแผนกำลังคนอย่ำงเป็ นระบบเพื่อป้องกันกำรขำดแคลนทรัพยำกรบุคคลซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งมอบ
งำนให้ แก่ลกู ค้ ำได้
3.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงทางด้ านโครงสร้ างเงินทุนและสภาพคล่ อง
ภำยหลังกำรเข้ ำซื ้อกิจกำรของกลุม่ วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป บริ ษัทย่อยในกลุม่ ได้ ก้ ยู ืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้น 500
ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีภำระหนี ้จำนวน 232.09 ล้ ำนบำท กำรเข้ ำซื ้อกิจกำรของกลุม่ พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ และ
โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ มีภำระเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน จำนวน 1,630 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้ยังมีเงินกู้ยืมเพื่อใช้
เป็ นทุนในกำรลงทุนขยำยเครื อข่ำยโรงพยำบำลในอนำคตอีกจำนวน 1,500 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษัทฯ มี
ภำระหนีเ้ งิ นกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิ น สำหรั บธุรกิ จบริ กำรทำงกำรแพทย์ จำนวน 2,375.51 ล้ ำนบำท โดยไม่มีเงิ นกู้ยืม
กรรมกำร (แต่มีกำรออกตัว๋ สัญญำใช้ เงินระยะยำวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งได้ รับอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว) อย่ำงไรก็ตำมสิ ้นปี 2561 อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ ยังอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.68 เท่ำ ควำม
เสีย่ งทำงด้ ำนกำรเงินจึงยังอยูใ่ นระดับต่ำ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
จำกกำรเข้ ำซื ้อกิจกำรธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์และลงทุนขยำยธุรกิจโรงพยำบำล ทำให้ บริ ษัทฯ มีภำระหนี ้เพิ่มขึ ้น
โดยอัตรำดอกเบี ้ยปั จจุบนั สำหรับโครงกำรต่ำงๆ ของกลุม่ วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป และกลุม่ พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ เป็ นอัตรำดอกเบี ้ย
ลอยตัว กำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำดอกเบี ้ยจะทำให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินที่สงู ขึ ้น ซึ่งดอกเบี ้ยดังกล่ำวมีผลกระทบโดยตรง
ต่อกำไรสุทธิของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุม่ บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินทังสิ
้ ้นประมำณ
4,140.50 ล้ ำนบำท และมีภำระหนีจ้ ำนวน 2,607.50 ล้ ำนบำท (ยังไม่รวมตัว๋ สัญญำใช้ เงินระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กัน)
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3.3 ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯ มีผ้ ถู อื หุ้นใหญ่ มีอทิ ธิพลต่ อการกาหนดนโยบายในการบริหารงาน
ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุม่ วิทยำกร ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ทังหมดเป็
้
นจำนวน 2,797,600,443
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงทำให้ กลุม่ วิทยำกรสำมำรถควบคุมกลุม่ บริ ษัท
และมีอิทธิ พลต่อกำรตัดสินใจในทุกเรื่ องที่ต้องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกกำรประชุมผู้ถือหุ้นเกือบทังหมดไม่
้
ว่ำจะเป็ นเรื่ องกำร
แต่งตังกรรมกำร
้
หรื อกำรขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ อ งกฎหมำยหรื อข้ อบังคับ
บริ ษัทฯ กำหนดต้ องให้ ได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรำยย่อย จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำได้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบุ
้ คคลภำยนอก 3 คนเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรอิสระและเป็ นกรรมกำรตรวจสอบจำก
กรรมกำรทังหมด
้
9 คน จึงเป็ นกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรบริ หำรได้ ในระดับหนึง่ นอกจำกนี ้ในกรณีเข้ ำทำรำยกำรเกี่ยวโยงกับ
กรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้มีอำนำจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งกับบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในกำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว

4. สินทรั พย์ ท่ ีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสาคัญของสินทรัพย์ หลัก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจดังนี ้
4.1.1

ธุรกิจโรงพยาบาล
ก) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจของโรงพยำบำลในกลุม่

ลาดับ

1.

2.

ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตัง้

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)

บริษัท พิษณุเวช จากัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)
-ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 1 ไร่ 1 งำน 45.5 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ท่ ี่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

-ที่ดิน เนื ้อที่ 8 ไร่ 57.5 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ท่ ี่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
-ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 28 ไร่ 1 งำน 78.1 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ท่ ี่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง

81.93

เป็ นเจ้ ำของ

111.00

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำร
กรุงศรีอยุธยำ
ไม่มี

225.45

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์

123.89

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ (บำงส่วน)

15.39

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ. ธนำคำกรุงไทย1/

33.21

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

บริษัท สหแพทย์ พิจิตร จากัด (โรงพยาบาลสหเวช)
-ที่ดินเนื ้อที่ 6 ไร่ 1 งำน 72 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ท่ ี่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
-ที่ดินเนื ้อที่ 1 ไร่ 97 ตำรำงวำ
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ลาดับ

3.

4.

5

6

7

หมำยเหตุ :

แบบ 56-1 ประจำปี 2561
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ตังอยู
้ ท่ ี่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง

78.55

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ. ธนำคำกรุงไทย2/

อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์

42.41

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ (บำงส่วน)

บริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด (โรงพยาบาล
ปากนา้ โพ และโรงพยาบาลปากนา้ โพ 2)
-ที่ดินเนื ้อที่ 13 ไร่ 98.4 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ท่ ี่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง

348.80

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ. ธนำคำรธนชำต

1,055.70

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

อำคำรระหว่ำงก่อสร้ ำง

10.18

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์

15.06

เป็ นเจ้ ำของ

ที่ดินและอำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้ 3 คูหำ

41.00

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ (บำงส่วน)
บมจ. ธนำคำรธนชำต

ทำวน์เฮ้ ำส์ 2 ชัน้ 1 หลัง

0.38

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

ที่ดินเนื ้อที่ 1 ไร่ 1 งำน 93.2 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ท่ ี่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ห้ องชุดโครงกำร O2 (โอทู) คอนโดมิเนียม
เลขที่ จ76/108

72.00

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

4.60

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ

70.76

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

-

เช่ำระยะยำว 30 ปี

329.37

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ
บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ

บริษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ – อุทัย จากัด
(โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ อุทยั ธานี)
ที่ดินเนื ้อที่ 12 ไร่ 1 งำน 79.5 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ท่ ี่อำเภอ
นครหลวง จังหวัดอุทยั ธำนี
อำคำรระหว่ำงปรับปรุง

31.20

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

N/A

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

บริษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ – ลาพูน จากัด
(โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน)
ที่ดินเนื ้อที่ 15 ไร่ 73.5 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน
อำคำรและส่วนปรับปรุง

96.60

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

74.57

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตัง้

บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด
ที่ดินเนื ้อที่ 2 ไร่ 9 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ท่ ี่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ )
-ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 28 ไร่ 1 งำน 78.1 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ท่ ี่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อำคำรระหว่ำงก่อสร้ ำง

1/ น.ส.3 ก.เลขที่ 851 เนื ้อที่ 49 ตำรำงวำและน.ส.3 ก. เลขที่ 853 เนื ้อที่ 3-328 ไร่ มีภำระผูกพันกับบมจ. ธนำคำรกรุงไทย
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2/ อำคำรโรงพยำบำลสูง 4 ชัน้ 1 อำคำร, อำคำรโรงพยำบำลสูง 5 ชัน้ 1 อำคำร, อำคำรบ้ ำนพักแพทย์ 2 ชัน้ จำนวน 3 หลัง
อำคำรเครื่องปั่ น และส่วนโล่งหลังคำคลุมจอดรถยนต์ 1 หลัง มีภำระผูกพันกับบมจ. ธนำคำรกรุงไทย

4.1.2 ธุรกิจโรงแรม/เซอร์ วิส อพาร์ ทเมนท์
ชื่อและที่ตัง้ โครงการ

ลักษณะ
โครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

ถือกรรมสิทธืโดย

ภาระผูกพัน

2-0-34.3

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
1,282.13

แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร
วิสต้ ำ -กรุงเทพฯ
แขวงทุง่ มหำเมฆ
เขตสำทร กทม.
โครงกำรโรงแรมและ
เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์
ซัมเมอร์ เซ็ท
ซอยเอกมัย 2
ถนนเอกมัย กทม.

เซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์

บริษัทฯ

ค ้ำประกันเงินกู้ยืม
สถำบันกำรเงิน

เซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์

5-1-94

2,165.36

บจก. วี เรสซิเดนท์

ค ้ำประกันเงินกู้ยืม
สถำบันกำรเงิน

ลักษณะโครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

ถือกรรมสิทธืโดย

ภาระผูกพัน

อำคำรสำนักงำน
ให้ เช่ำ

1-3-9

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
511.92

บจก. วี อินเทล
ลิเจ้ นซ์

ค ้ำประกันเงิน
กู้ยืมสถำบัน
กำรเงิน

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
1,033.13

ถือกรรมสิทธืโดย

ภาระผูกพัน

บจก. กรุงเทพ
บริหำร

ไม่มี

4.1.3 ธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
ชื่อและที่ตัง้
โครงการ
อำคำรบำงกอกบิส
ซิเนสเซ็นเตอร์
ถนนสุขมุ วิท 63
(ถนนเอกมัย) กทม.

4.1.4 ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างให้ เช่ า
ชื่อและที่ตัง้
โครงการ
โรงแรม RetrOasis
ซอยสุขมุ วิท 29
ถนนสุขมุ วิท กทม.

ลักษณะโครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

โรงแรม

1-2-51

หมำยเหตุ : ปั จจุบันบจก.กรุ งเทพบริ หำรได้ ให้ บจก. วี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิสเซส (“VMS”) (ซึ่งนำงสำวสำธิ ตำเป็ นกรรมกำร และ ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่) เช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมขนำดเล็ก จำนวน 63 ห้ อง คือ โรงแรม RetrOasis ซึ่งเน้ นกลุ่มลูกค้ ำ
ประเภทนักท่องเที่ยวแบบประหยัด ซึ่งสัญญำเช่ำจะครบกำหนดในเดือนมิถนุ ำยน 2565 พร้ อมทังให้
้ เช่ำอำคำรพำณิชย์อีกหลำยรำย
ซึ่งบริ ษัทฯ ยังคงมีนโยบำยดังกล่ำวจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำร และในระหว่ำงนี ้ หำกสัญญำเช่ำครบ
กำหนด บริษัทฯ อำจจะพิจำรณำต่อสัญญำเช่ำภำยใต้ เงื่อนไขว่ำ บริษัทฯ จะสำมำรถยกเลิกสัญญำเช่ำได้ เมื่อต้ องกำรพัฒนำโครงกำร
คอนโดมิเนียมเพื่อขำย
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4.1.5 ที่ดนิ เปล่ ารอการพัฒนา
ลาดับ

ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตัง้

1

ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 49 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ท่ ี่ อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง

2

ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 10 ไร่
ตังอยู
้ ท่ ี่ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง เนื ้อที่ 30 ไร่ 3 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ท่ ี่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 40 ไร่ 58.90 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ท่ ี่
อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง

3
4
5

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
73.71

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง

ไม่มี

30.0

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง

ไม่มี

150.0

บจก. วี 33

ไม่มี

120.50

บจก. บ้ ำนฉำง บิสสิเนส
ดีสทริคท์

ไม่มี

128.50

บจก. อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์

ไม่มี

ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 5 ไร่ 3 งำน 35.2 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ท่ ี่
อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี

หมำยเหตุ : บริษัทฯ มีนโยบำยไม่ขยำยธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย และไม่พฒ
ั นำอสังหำริมทรัพย์เพิ่มเติม บริษัทฯ พร้ อมที่จะขำยที่ดิน
รอกำรพัฒนำที่มีอยูแ่ ก่นกั ลงทุนที่สนใจ เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำธุรกิจกำรแพทย์ตอ่ ไป

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภำพในกำรสร้ ำงรำยได้ ผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร
และมีผลตอบแทนที่เหมำะสม ภำยใต้ ควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้ โดยธุรกิจนันสำมำรถส่
้
งเสริ มสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทย่ อยให้ เป็ นไปในแนวทำงเดียวกันและสอดคล้ องกับแผนธุรกิ จ
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบำยกำรบริ หำรงำนโดยส่งบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษัท/คณะกรรมกำรบริ หำร เห็นว่ำมีควำมรู้
และประสบกำรณ์ ที่เหมำะสมเข้ ำไปเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทย่อยนันๆ
้ และมีกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ น
ประจำทุกไตรมำส นอกจำกนี ม้ ีกำรจัดให้ หน่วยงำนภำยนอกรั บผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พร้ อมทัง้ รำยงำนผลให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ และมีกำรชีแ้ จงนโยบำยที่สำคัญของบริ ษัท ฯ เป็ นต้ นว่ำ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยง นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ นโยบำยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบำยกำรแจ้ ง
เบำะแส ให้ บริ ษัทย่อยรับทรำบและนำไปปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

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

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
ปี 2560
ปี 2561
99.99

99.99

60.00

60.00

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด2/ (PPCH)

โรงพยำบำลเอกชน

60.00

60.00

บริษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด2/ (PUTD)

โรงพยำบำลเอกชน

60.00

60.00
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชื่อบริษัท

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษัท พิษณุเวชพัฒนำ จำกัด2/ (PPTN)

โรงพยำบำลเอกชน

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
ปี 2560
ปี 2561
60.00
60.00

บริษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด3/ (PPNP)

โรงพยำบำลเอกชน

90.92

90.92

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จำกัด3/ (PNPH)

โรงพยำบำลเอกชน

90.92

90.92

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทยั จำกัด4/ (PUTH)

โรงพยำบำลเอกชน

-

99.99

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัด4/ (PLPN)

โรงพยำบำลเอกชน

-

99.99

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด (BCD)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

99.99

99.99

99.99

99.99

บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด5/ (VI)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และลงทุน
ในบริษัทอื่น
ให้ เช่ำอำคำรและสำนักงำน

99.99

99.99

บริษัท วี 33 จำกัด5/ (V33)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

99.99

99.99

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จำกัด5/ (VR)

99.99

99.99

บริษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด5/ (BG)

โรงแรมและเซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์
พัฒนำและให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์

99.99

99.99

บริษัท บ้ ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด5/ (BBD)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

-

99.99

บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด5/ (UBD)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

-

99.99

ธุรกิจให้ บริการระบบสารสนเทศ
บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด (CS)

ให้ บริกำรติดตังระบบสำรสนเทศ
้

99.99

99.99

ธุรกิจที่ปรึกษาด้ านการลงทุน
บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด (PI)

ที่ปรึกษำ

99.99

99.99

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด (VB)

ประเภทธุรกิจ

หมำยเหตุ : 1/
2/
3/
4/

เดิมชื่อ บริษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ ถือหุ้นในบริษัท พิษณุเวช จำกัดร้ อยละ 60
บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ ถือหุ้นในบริษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด ร้ อยละ 90.92
บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และในวันที่ 1 มีนำคม 2562 ได้ ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นเฉพำะใน
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด ลงเหลือร้ อยละ 80.00
5/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 45

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
-ไม่มี-

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 46

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

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

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
เดิมชื่อ บริ ษัท เมโทรสตำร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

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

ชื่อย่ อหลักทรัพย์

PRINC

ประเภทธุรกิจ

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ธุรกิจโรงพยำบำลและบริ หำรงำนโรงพยำบำลเอกชน

ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

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

ที่ตงั ้ สาขา

(1) เลขที่ 1 ซอยสวนพลู ถนนสำทร แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร
10120
(2) เลขที่ 35/2 หมูท่ ี่ 12 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงแก้ ว อำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10540

เลขทะเบียนบริษัท

0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็ น 0107574700864)

ทุนจดทะเบียน

3,240,638,433.00 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ 3,240,638,433 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

3,240,087,520.00 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ 3,240,087,520 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท

เว็บไซต์

http://www.principalcapital.co.th

โทรศัพท์

02-714-2171-3

โทรสาร

02-714-2185

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 47

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

6.2 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทย่ อยที่บริษัทถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50
ชื่อบริษัท
บจก.พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียน
จัดตัง้
0125557004113

บจก.สหแพทย์พิจิตร

ลงทุนในบริษัทอื่น
และshared
service ให้ รพ.ใน
กลุ่ม
โรงพยำบำลเอกชน
และลงทุนในบริษัท
อื่น
โรงพยำบำลเอกชน

บจก. โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

โรงพยำบำลเอกชน

0655560001044

บจก. พิษณุเวชพัฒนำ

โรงพยำบำลเอกชน

0655560001745

บจก. โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ

โรงพยำบำลเอกชน

0605530000155

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล

โรงพยำบำลเอกชน

0605557000342

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ลำพูน

โรงพยำบำลเอกชน

0515561001324

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -อุทยั

โรงพยำบำลเอกชน

0105561066977

บจก. พิษณุเวช

ที่อยู่
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ซอย
สุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวง คลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
2,683.75

ทุนชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
2,683.75

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

0655524000033

211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

500.00

500.00

โทรศัพท์ : 055-909-000
โทรสำร : 055-909-005

0665532000039

2/158 ถนนศรีมำลำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66000
888 หมู่ 5 ตำบลป่ ำเซ่ำ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000
211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
96/12 หมู่ที่ 9 ถนนสำยเอเชีย ต ำบลนครสวรรค์ ต ก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
96/12 หมู่ที่ 9 ถนนสำยเอเชีย ต ำบลนครสวรรค์ ต ก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
7 หมูท่ ี่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน 51000
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ซอย
สุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

100.00

100.00

300.00

75.75

1.00

1.00

354.166

354.166

150.00

37.50

200.00

200.00

50.00

50.00

โทรศัพท์ : 056-612-791-2
โทรสำร : 056-612-794-5
โทรศัพท์ : 055-409-000
โทรสำร : โทรศัพท์ : 055-909-000
โทรสำร : 055-909-005
โทรศัพท์ : 056-000-111
โทรสำร : 056-225-505
โทรศัพท์ : 056-000-111
โทรสำร : 056-225-505
โทรศัพท์ : 053-537-597
โทรสำร : 053-537-776
โทรศัพท์ : 02-714-2173
โทรสำร : 02-714-2185

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 48

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

ให้ เช่ำอำคำรสำนักงำน

บจก. วี 33

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

บจก. วี เรสซิเดนซ์

โรงแรมและเซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์

บจก. กรุงเทพบริหำร

พัฒนำและให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์

บจก. บ้ ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เลขทะเบียน
ที่อยู่
จัดตัง้
0105558144911 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0105556006937 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0105556007003 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0105557152309 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0105556015847 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0105535092052 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0105561042806 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 49

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
300.00

ทุนชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
75.00

หมายเลขติดต่ อ

6,330.90

6,330.90

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

200.00

200.00

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

500.00

300.00

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

1,000.00

1,000.00

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

998.60

998.60

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

121.00

121.00

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

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

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนจัดตัง้

ที่อยู่

บจก. อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

0105561042792

บจก. คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์

ให้ บริกำรเกี่ยวกับกำร
ติดตังระบบสำรสนเทศ
้

0105551095249

บจก. พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์

ที่ปรึกษำทำงธุรกิจ

0105556199227

ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
129.00

ทุนชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
129.00

หมายเลขติดต่ อ

50.00

50.00

โทรศัพท์ : 02-714-1378
โทรสำร : 02-714-3478

10.00

10.00

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

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

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

6.3 บุคคลอ้ างอิง
1) นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (แห่ งประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสำร : 02-009-9991

2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3760
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-344-1000 02-824-5000
โทรสำร 02-286-5050
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 3,240,638,433 บำท เรี ยกชำระแล้ ว 3,240,087,520 บำท
ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 3,240,087,520 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รำยชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนกำรถือหุ้นตำมสมุดทะเบียนรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จานวนหุ้น

UBS AG Hong Kong Branch
ดร. สำธิต วิทยำกร
น.ส. สำธิตำ วิทยำกร
Peak Development Holdings Ltd.
น.ส. สิริญญำ อภิมนต์บตุ ร
น.ส. พัลลภำ วิทยำกร
นำงพเยำว์ ชลำชีพ
น.ส.ธนธรณ์ วิทยำกร
นำยศึกษิต เพชรอำไพ
นำยสุนทร ศรีทำ
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ
รวม

1,262,060,526
806,728,800
498,054,588
157,737,029
100,000,000
50,034,400
23,629,700
22,985,100
15,947,400
15,149,000
287,760,977
3,240,087,520

% ของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด
39.0
24.9
15.4
4.9
3.1
1.5
0.7
0.7
0.5
0.5
8.9
100.00

7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรหลังหักภำษี เงินได้ นิติบคุ คล
สำรองตำมกฎหมำย และสำรองอื่นๆ ที่ผำ่ นมำ บริ ษัทฯ ยังไม่มีกำรจ่ำยเงินปั นผล เนื่องจำกธุรกิจยังอยูใ่ นระหว่ำงกำรขยำย
กิจกำร กำรจ่ำยปั นผลจึงมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กับผลประกอบกำร แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นและ
ควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต โดยให้ อำนำจคณะกรรมกำรของบริ ษัทพิจำรณำ โดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้ อง
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ ำงองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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8.1 คณะกรรมการบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 รำยนำมคณะกรรมกำรบริ ษัทจำนวน 9 คน และรำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุมต่ำงๆ
มีดงั นี ้
เข้ าประชุม/จานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม
รายชื่อกรรมการ

1. นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร
2. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

ตาแหน่ ง

-

กรรมกำร

-

ประธำนกรรมกำรบริษัท

-

กรรมกำรอิสระ

-

ประธำนกรรมกำร

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

สาเหตุการขาด
ประชุม

8/8

1/1

-

8/8

1/1

-

7/8

1/1

ติดภำรกิจ

8/8

1/1

-

8/8

1/1

-

8/8

1/1

-

8/8

1/1

-

ตรวจสอบ
3. ดร.สำธิต วิทยำกร

-

กรรมกำร

-

ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำร

-

ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

4. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม

- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ

5. ดร. จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั

- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ

6. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

- กรรมกำร
- กรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำรCorporate

7. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ

- กรรมกำร
- กรรมกำรบริหำร
- ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร –
Healthcare

8. น.ส. ศิรดำ เทียมประเสริฐ1/

- กรรมกำร

8/8

1/1

-

9. น.ส. ภัทรพร จำรุพฒ
ั น์ 1/

- กรรมกำร

8/8

1/1

-
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เข้ าประชุม/จานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

สาเหตุการขาด
ประชุม

10. น.ส. ชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ2/

- เลขำนุกำรบริษัท

3/3

1/1

-

11. นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช3/

- เลขำนุกำรบริษัท

5/5

0/1

***

หมำยเหตุ : 1/ นำงสำวศิรดำ เที ยมประเสริ ฐและนำงสำวภัทรพร จำรุ พัฒน์ ลำออกจำกกำรเป็ น กรรมกำรบริ ษัท มีผลตัง้ แต่วัน ที่ 26
กุมภำพันธ์ 2562
2/ นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ ลำออกจำกกำรเป็ น เลขำนุกำรบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2561
3/ นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช ได้ รับ กำรแต่งตังเป็
้ น เลขำนุกำรบริษัท แทน นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ มีผลตังแต่
้ วนั ที่
14 พฤษภำคม 2561
*** นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช ไม่ได้ เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1-3/2561 ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เนื่องจำกยังไม่ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่ง

ขอบเขต อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ คณะกรรมกำรบริ ษัท มีอำนำจและหน้ ำที่ในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรั บกรรมกำรบริ ษั ทจด
ทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรั กษำผลประโยชน์ ของ
บริ ษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงกำหนดบทบำทหน้ ำที่และหลักปฏิบตั ิของคณะกรรมกำร
บริ ษัท เพื่อเป็ นแบบอย่ำงให้ พนักงำนทุกระดับยึดมัน่ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน และเพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
และนักลงทุนทัว่ ไป ดังนี ้
1. ดูแลและจัดกำรให้ กำรดำเนินกำรของบริ ษัทฯ และ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์
ข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นด้ วยควำมระมั ด ระวั ง (Duty of Care) มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ (Duty of
Accountability) ควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption) และ มีจริ ยธรรม (Duty
of Ethic) รักษำผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำย
อย่ำงเท่ำเทียมกัน
2. ประเมินผลงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรเป็ นประจำทุกปี และ กำหนดค่ำตอบแทนประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำร
3. กำหนดวิสยั ทัศน์ของกิจกำร พิจำรณำอนุมตั ินโยบำยและกลยุทธ์ ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทำงกำรเงิน แผนงำน
ต่ำงๆ งบประมำณ ควำมเสีย่ ง รวมทังก
้ ำกับควบคุมดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย และ แผนงำนที่กำหนดไว้ อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบกำร และกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรด้ วยควำมตังใจ
้ และควำม
ระมัดระวังในกำรปฏิบตั ิงำน
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4. ให้ ควำมมัน่ ใจว่ำระบบบัญชีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ กำรสอบบัญชีมีควำมเชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลให้ มี
กระบวนกำรในกำรประเมิ นควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และ กำรตรวจสอบภำยในให้ มี ประสิทธิ ภำพและ
ประสิทธิผลกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล
5. สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ ไขปั ญหำควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ ้นระหว่ำงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ของบริ ษัทฯ กำหนดแนวทำงในกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็ นสำคัญ โดยที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียไม่ควรมีสว่ นร่ วมในกำรตัดสินใจกำหนดขันตอนกำรด
้
ำเนินกำร และกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
6. ให้ มีกำรกำหนดนโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร โดย
ให้ ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผู้ปฏิบตั ิตำมนโยบำย และ รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยกำรรำยงำนผ่ำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำส จัดให้ มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้ อยปี ละ 1
ครัง้ ให้ ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ ำและรำยกำรผิดปกติทงหลำย
ั้
7. พิจำรณำแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ
8. พิจำรณำแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรอิสระ ตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้ อบังคับและ/หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระของ บริ ษัทฯ
ต่อไป
9. พิ จำรณำแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมี คุณสมบัติ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรั พย์ และตลำด
หลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจำรณำแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรและมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่บำงประกำรให้ คณะกรรมกำรบริ หำร เป็ นผู้
บริ หำรงำนของบริ ษัทฯ ได้ กรรมกำรบริ หำรมีสิทธิ ได้ รับค่ำตอบแทน และบำเหน็จตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำหนด แต่
ทังนี
้ ้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรบริ หำรผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับค่ำตอบแทนหรื อผลประโยชน์ตำมข้ อบังคับบริ ษัทฯ ใน
ฐำนะกรรมกำร พนักงำน หรื อลูกจ้ ำง
11. ส่งเสริ มให้ จดั ทำจริ ยธรรมธุรกิจที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ กรรมกำรผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคนเข้ ำใจถึง
มำตรฐำนด้ ำนจริ ยธรรมที่บริ ษัทฯ ใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรจะติดตำมให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมดังกล่ำว
อย่ำงจริ งจัง
12. แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริ ษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้ ำที่จัดทำและเก็ บ
รักษำเอกสำร และ กำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรตลำดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรและ
บริ ษัทฯ อันได้ แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำร และ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำรให้ คำแนะนำแก่กรรมกำรและบริ ษัทฯ ในกำรปฏิบตั ิตน
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และ กำรดำเนินกิจกำรให้ ถูกต้ องตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ อีกทังดู
้ แลให้ กรรมกำรและ
บริ ษัทฯ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
13. ให้ มีกำรกำหนดนโยบำยต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร
14. เลขำนุกำรบริ ษัท สรุปรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคูส่ มรส และบุตร ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะที่ถือหุ้นใน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทังนี
้ ้กรรมกำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริ ษัท ทรำบโดย
มิชกั ช้ ำ เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
- มีสว่ นได้ เสียไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญำใดๆ ที่บริ ษัทฯ จัดทำขึ ้นระหว่ำงรอบปี บญ
ั ชี
- มีกำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ
15. เข้ ำอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) ที่เกี่ ยวกับกรรมกำรอย่ำงน้ 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 เทียบเท่ำเพื่อกำรเพิ่มทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน
16. หน้ ำที่อื่นใดของกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศ ข้ อกำหนด พระรำชบัญญัติ หรื อกฎหมำยอื่นใดที่กำกับ
ดูแลบริ ษัทฯ
17. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทฯ และให้ มีกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ
18. คณะกรรมกำรมีอำนำจกำหนด และ แก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมกำร ซึง่ มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัทฯ ได้
19. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีหน้ ำ ที่ตรวจสอบ และ รับรองงบกำรเงินของบริ ษัทฯ ให้ ถูกต้ องตรงตำมกฎหมำย
มำตรฐำนกำรบัญชี และโปร่งใส
8.2 คณะกรรมการบริษัทย่ อย
• ธุรกิ จโรงพยาบาล
1) บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PRINH ณ วันที่ 20 ธันวำคม 2561 มีจำนวน 5 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
5. นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำร 2 คนลงลำยมือชื่อร่วมกัน
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บริ ษัท พิษณุเวช จำกัด (“PSV”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PSV ณ วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้

รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมกำร
3. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมกำร
4. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
กรรมกำร
5. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
กรรมกำร
6. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
7. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

3)

บริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (“PPCH”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PPCH ณ วันที่ 19 ธันวำคม 2561 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้

รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมกำร
3. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
4. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมกำร
5. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
กรรมกำร
6. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
กรรมกำร
7. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

4)

บริ ษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (“PUTD”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PUTD ณ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้

รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
กรรมกำร
4. นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร
กรรมกำร
5. นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมกำร
6. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมกำร
7. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

5) บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนำ จำกัด (“PPTN”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PPTN ณ วันที่ 21 มิถนุ ำยน 2561 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้
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รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร
กรรมกำร
2. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
3. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
4. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
กรรมกำร
5. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมกำร
6. นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมกำร
7. นำยสำธิต นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

6)

บริ ษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด (“PPNP”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PPNP ณ วันที่ 20 ธันวำคม 2561 มีจำนวน 8 คน ดังนี ้

รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ
กรรมกำร
3. นำยสิทธิชยั วงศ์ณิชชำกุล
กรรมกำร
4. นำยแพทย์อธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
กรรมกำร
5. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
6. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
กรรมกำร
7. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
8. นำยแพทย์เจษฎำ จงไพบูลย์พฒ
ั นะ
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร.สำธิต วิทยำกร นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค นำยแพทย์เจษฎำ
จงไพบูลย์พฒ
ั นะกรรมกำรสองในสี่คนนี ้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

7) บริ ษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล จำกัด (“PNPH”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PNPH ณ วันที่ 27 เมษำยน 2561 มีจำนวน 3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร
2. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
3. นำยแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพันธ์
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

8) บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทยั จำกัด (“PUTH”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PUTH ณ วันที่ 16 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
4. นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน
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กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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9) บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัด (“PLPN”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PLPN ณ วันที่ 18 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 5 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
4. นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี
5. นำยโชติ นิสงู
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

• ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
10) บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จำกัด (“BCD”)
ณ วันที่ 27 เมษำยน 2561 BCD มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
กรรมกำร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
กรรมกำร
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
กรรมกำร
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองในสี่คน ลงลำยมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตรำสำคัญของบริษัท

11) บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด (“VB”)
ณ วันที่ 11 เมษำยน 2561 VB มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
กรรมกำร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
กรรมกำร
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
กรรมกำร
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองในสี่คน ลงลำยมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตรำสำคัญของบริษัท

12) บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด (“VI”)
ณ วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 VI มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
กรรมกำร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
กรรมกำร
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
กรรมกำร
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองในสี่คน ลงลำยมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตรำสำคัญของบริษัท
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13) บริ ษัท วี 33 จำกัด (“V33”)
ณ วันที่ 11 เมษำยน 2561 V33 มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
กรรมกำร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
กรรมกำร
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
กรรมกำร
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองในสี่คน ลงลำยมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตรำสำคัญของบริษัท

14) บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (“VR”)
ณ วันที่ 11 ธันวำคม 2561 VR มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
กรรมกำร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
กรรมกำร
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
กรรมกำร
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองในสี่คน ลงลำยมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตรำสำคัญของบริษัท

15) บริ ษัท กรุงเทพบริ หำร จำกัด (“BG”)
ณ วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2561 BG มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
กรรมกำร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
กรรมกำร
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
กรรมกำร
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองในสี่คน ลงลำยมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตรำสำคัญของบริษัท

16) บริ ษัท บ้ ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จำกัด (“BBD”)
ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2561 BBD มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
กรรมกำร
3. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
กรรมกำร
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคน ลงลำยมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตรำสำคัญของบริษัท

17) บริ ษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จำกัด (“UBD”)
ณ วันที่ 7 มีนำคม 2561 UBD มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
กรรมกำร
3. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
กรรมกำร
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคน ลงลำยมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตรำสำคัญของบริษัท
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• ธุรกิ จให้บริ การระบบสารสนเทศ
18) บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด (“CS”)
ณ วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 CS มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
6 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี
กรรมกำร
3. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช
กรรมกำร
4. นำยพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์
กรรมกำร
5. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
6. นำยขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
กรรมกำร
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรื อ นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี หรื อ นำยศิริชยั โตวิริยะเวช หรื อ
นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค หรือนำยขจรศักดิ์ สังข์เจริ ญ กรรมกำรสองในห้ ำคนดังกล่ำวลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

• ธุรกิ จทีป่ รึ กษาด้านการลงทุน
19) บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด (“PI”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PI ณ วันที่ 27 เมษำยน 2561 มีจำนวน 3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

8.3 ผู้บริหารของบริษัท
รำยชื่อผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ ในกลุม่ PRINC ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อ
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
2. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
3. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
5. นำงสำวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม
6. นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช
บริษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ จากัด
1. นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี
2. นำงเตือนใจ แก้ ววรรณำ
3. นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร
4. นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร
5. นำงเสมอแข สัทธำพงศ์
6. นำงสุกนิษฐ์ มหำนุกลู
7. นำยศุภวัส พงษ์ ศิริพำนิช

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร - Corporate
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร - Healthcare
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรลงทุน
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรงำนบัญชีสว่ นกลำง
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำยและงำนประสำนงำนรำชกำร
เลขำนุกำรบริษัท
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยปฏิบตั ิกำรงำนให้ บริกำรส่วนกลำง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยปฎิบตั ิกำรงำนโรงพยำบำล
รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั กิ ำรงำนบริหำรบริกำรธุรกิจส่วนกลำง
ผู้ชว่ ยประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยปฏิบตั ิกำรงำนให้ บริกำรส่วนกลำง
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรงำนจัดซื ้อ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรจัดกำรงำนก่อสร้ ำง
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

รายชื่อ
นำยแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพันธ์
นำงสำววรรณี โรจนโอฬำรรัตน์
นำงสำวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
นำงพิมพ์ญดำ บุญเต็ม
นำงสำวณภัทร์ พร รอดชะ
นำงสำวอติยำ อำวัชนำกำร
นำงสำวบุษกร แก้ วบุญธรรม
นำยแพทย์อธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
นำยแพทย์เจษฎำ จงไพบูลย์พฒ
ั นะ
นำยแพทย์สรุ ศักดิ์ อำมำตย์โยธิน
นำยแพทย์อำทิตย์ เปี่ ยมคล้ ำ
นำยแพทย์บญ
ุ ชนะ เพชรพลอยงำม
นำยสมชำย เส็งสมวงษ์
นำยนฤพล พันธุ์ศภุ มงคล
นำงสำวจันทร์ เพ็ญ จงจีรังทรัพย์

แบบ 56-1 ประจำปี 2561
ตาแหน่ ง
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยคุณภำพบริหำรควำมเสี่ยงและโครงกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรสำยงำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ ระดับองค์กร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยระบบบงำนบริหำรจัดกำรโรงพยำบำล
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและระบบงำนบัญชี
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรพัฒนำระบบบุคลำกร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยโซลูชนั่ กำรจ่ำยเงินเดือน
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรแพทย์โรงพยำบำล
รองผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรบริหำรจัดกำรงำนก่อสร้ ำง
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยวิเครำะห์ข้อมูล

8.4 Chief Financial Officer (CFO) และผู้ควบคุมการทาบัญชี
ปั จจุบนั ผู้ควบคุมสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน (CFO) ของบริ ษัทฯ คือ นำยวีระ ศรี ชนะชัยโชค ได้ เริ่ มต้ น
ปฏิบัติ หน้ ำที่ในตำแหน่งดังกล่ำวตัง้ แต่วนั ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง CFO ปรำกฏใน
เอกสำรแนบ 1 สำหรับผู้ควบคุมกำรทำบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ แก่ นำงสำวปรี ยำพร อภิวำทน์วิทยะ ได้ เริ่ มต้ นปฏิบตั ิหน้ ำที่
ในตำแหน่งดังกล่ำวตังแต่
้ 1 พฤศจิกำยน 2556 สำหรับคุณสมบัติของผู้ควบคุมกำรทำบัญชี ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
8.5 เลขานุการบริษัท
ตำมที่นำงสำวชยำภรณ์ เลือ่ นนภำวรรณ เลขำนุกำรบริ ษัท ได้ ลำออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2561 คณะกรรมกำร
บริ ษัทแต่งตังนำงสำวฤติ
้
มำ จิ ระสุรเดช เป็ นเลขำนุกำรบริ ษัทแทนโดยมีหน้ ำที่รับผิดชอบดำเนินกำรจัดทำหนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจำปี หนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษัท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
8.6 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทังหมด
้
8 ครัง้ ได้ จ่ำยค่ำเบี ้ยประชุมให้ กับกรรมกำรบริ ษัท ฯ
จำนวน 865,000 บำท มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรและคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ทังนี
้ ้กรรมกำรบริ หำรและ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทุก คนสละสิทธิ์ ไม่ขอรับค่ำเบี ้ยประชุมทังหมดของปี
้
2561 ได้ มีกำรจ่ำยเงินค่ำบำเหน็จให้
กรรมกำร เป็ นจำนวนเงิน 3,000,000 บำท รวมค่ำตอบแทนทังสิ
้ ้น 3,865,000 บำท
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายชื่อกรรมการ

1. นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร
2. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
3. ดร.สำธิต วิทยำกร
4. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
5. ดร. จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
6. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
7. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
8. น.ส. ศิรดำ เทียมประเสริ ฐ*
9. น.ส. ภัทรพร จำรุพฒ
ั น์ *
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ
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ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
120,000
145,000
70,000
105,000
105,000
80,000
80,000
80,000
80,000
865,000

ค่ าบาเหน็จกรรมการ

รวมทัง้ สิน้

450,000
450,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
3,000,000

570,000
595,000
370,000
405,000
405,000
380,000
380,000
380,000
380,000
3,865,000

หมำยเหตุ : *นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริ ฐ และนำงสำวภัทรพร จำรุ พฒ
ั น์ ได้ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562

ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัสให้ กบั ผู้บริ หำรทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยจำนวน 43 คน เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 73.6 ล้ ำนบำท
2) ค่ าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ประกันควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ และ กำรชดใช้ คืนให้ กบั บริ ษัท (Directors and Officers
Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกัน 300 ล้ ำนบำท
ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
• เงินทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
ตังแต่
้ เดือนมกรำคม 2557 บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชีพแก่พนักงำนและผู้บริ หำรโดยบริษัทฯ จะ
สมทบในอัตรำส่วนร้ อยละ 3 ของเงินเดือน
8.7 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจำนวนพนักงำน (รวมผู้บริ หำร) 1,693 คน บริ ษัทฯ ได้ จ่ำย
ผลตอบแทนให้ แก่พนักงำนเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 838.09 ล้ ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ โบนัส เงิน
ประกันสังคมและสวัสดิกำรพนักงำนอื่นๆ เป็ นต้ น
ชื่อบริษัท
บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
- สำนักงำนใหญ่
- สำขำ

พนักงานปฏิบัติการ
(คน)

พนักงานบริหาร
(คน)

รวมทัง้ สิน้
(คน)

21
129

14
12

35
141
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชื่อบริษัท
บจก.คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์
บจก. วี เรสซิเดนท์
- สำนักใหญ่
- สำขำ
บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์
บจก. พิษณุเวช
บจก. สหแพทย์พิจิตร
บจก. โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
บจก.โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ
รวม
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พนักงานปฏิบัติการ
(คน)
35

พนักงานบริหาร
(คน)
9

รวมทัง้ สิน้
(คน)
44

1
43
144
624
194
13
377
1,581

1
6
41
18
4
7
112

2
49
185
642
198
13
384
1,693

หมำยเหตุ :ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อย 12 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสเมนท์ จำกัด บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จำกัด
บริ ษัท วี 33 จำกัด บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด บริ ษัท กรุ งเทพบริ หำร จำกัด บริ ษัท บ้ ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จำกัด
บริ ษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จำกัด บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนำ จำกัด บริ ษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด และ
บริ ษัท พี.เอ็น.พี. ฮฮส ปิ ทอล จำกัด บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ –อุทยั จำกัด และ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ –ลำพูน
จำกัด ยังไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนในปี 2561 เนื่องจำกยังไม่มีพนักงำน
8.7.1 เกณฑ์ การพิจารณาจ่ ายโบนัส
กำรจ่ ำ ยเงิ น โบนัสจะพิ จ ำรณำเป็ น ครำวๆ ไป โดยมี เ กณฑ์ ต่ำ งๆ ที่ จ ะต้ อ งน ำมำพิ จ ำรณำประกอบ ได้ แ ก่
ผลประกอบกำรของบริ ษัทฯ กำรประเมินผลงำนของพนักงำนที่ได้ รับโบนัส
8.7.2 ข้ อพิพาททางด้ านแรงงาน
บริ ษัทฯ มีข้อพิพำทด้ ำนแรงงำนกับอดีตลูกจ้ ำง บริ ษัทฯ เลิกจ้ ำงลูกจ้ ำงเนื่องจำกลูกจ้ ำงละเมิดข้ อบังคับในกำร
ทำงำนโดยละทิ ้งงำน ต่อมำลูกจ้ ำงจึงมำฟ้องเป็ นคดีแรงงำน ทังนี
้ ้ คดีดงั กล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นนัยสำคัญกับบริ ษัท
8.7.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะพัฒนำพนักงำนของบริ ษัทฯ ให้ มีศกั ยภำพเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรแข่งขันเชิงธุรกิจ
และกำรค ำนึง ถึ งผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย ตำม “นโยบำยกำรพัฒ นำธุ ร กิ จอย่ำงยั่ง ยืน ด้ วยควำมรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม ในเรื่ องสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำน” บริ ษัทฯ ถือว่ำพนักงำนคือ ทรัพยำกรที่สำคัญขององค์กร
จึงพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำนโดยสนับสนุนให้ พนักงำนได้ มีโอกำสเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมใน
หลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำนทุกๆ ด้ ำน นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุน สำหรับพนักงำนที่มีควำมตังใจ
้
ศึกษำต่อในระดับที่สงู ขึ ้น
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ในปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัท ฯ ได้ มีกำรจัดอบรมภำยในให้ แก่พนักงำนรวม 4 หลักสูตร และพิจำรณำส่งพนักงำนไป
อบรมภำยนอกตำมหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับส่วนงำนนันๆ
้ นอกจำกนี ้ในปี 2561 กรรมกำรบริ ษัท 2 ท่ำนได้ เข้ ำอบรมหลักสูตร
Director Certification Program (DCP) ซึง่ จัดโดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีวำ่ เป็ นสิง่ สำคัญที่จะช่วยส่งเสริ มกำรดำเนินงำน
ของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ นโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรของบริ ษั ท ฯ ถูก ก ำหนดจำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท
โดยครอบคลุมเนือ้ หำหลักกำรสำคัญตัง้ แต่โครงสร้ ำง บทบำทหน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึง
หลักกำรในกำรบริ หำรงำนของผู้บริ หำรอย่ำงโปร่ งใส ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบริ หำร
องค์กรทำให้ เกิดควำมเชื่อมัน่ ว่ำกำรดำเนินงำนใดๆ ของบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยควำมเป็ นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ำย ตำมประกำศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 เป็ นต้ นมำ และฉบับปรับปรุ ง
ประกำศใช้ ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561 โดยได้ ทำกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและบุคคลภำยนอก
ได้ รับทรำบ ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ สื่อสำรนโยบำยดังกล่ำวให้ ภำยในองค์กรรับทรำบผ่ำนอินทรำเน็ต แผ่นป้ำย
ประกำศ และกำรรณรงค์ภำยในบริ ษัทฯ เป็ นต้ น เพื่อสร้ ำงควำมตระหนักและควำมเข้ ำใจในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยของ
บริ ษัทฯ พร้ อมทังก
้ ำหนดให้ มีช่องทำงสำหรับบุคคลทังภำยในและภำยนอกเพื
้
่อแจ้ งเรื่ องกำรพบเห็นกำรกระทำที่เป็ นกำร
ละเมิดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ กำหนดนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำรโดยครอบคลุมหลักกำรสำคัญ ตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ควำมสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือ
หุ้นดังนี ้
1. บริ ษัทฯ กำหนดให้ ส่งหนังสือเชิ ญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและวิสำมัญผู้ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่
ประชุ ม ให้ ชัด เจนพร้ อมรำยละเอี ย ดระเบี ย บวำระกำรประชุ ม ข้ อมูล ส ำคัญ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรพิ จ ำรณำควำมเห็ น
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจำปี หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งสำมำรถเลือกใช้ ได้ ทงแบบ
ั้
ก
แบบ ข และแบบ ค อีกทังระบุ
้ วิธีกำรมอบฉันทะให้ ชดั เจนเพื่ออำนวยควำมสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นรวมทังนั
้ กลงทุน
สถำบันเข้ ำร่ วมประชุม โดยบริ ษัทฯ ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ำ อย่ำงน้ อย 21 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทังเผยแพร่
้
ข้อมูลดังกล่ำวล่วงหน้ ำในเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ http://www.principalcapital.co.th
ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ อย่ำงน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรสำหรับกำรตัดสินใจใน
กำรลงมติอย่ำงเพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใสและสำมำรถเตรี ยมกำรมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ ำร่ วมประชุม
ด้ วยตนเอง
2. บริ ษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนสถำบันในกำรเข้ ำร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะกำหนดวัน เวลำ ประชุมที่เหมำะสม จัดให้ มีสถำนที่จัดกำรประชุมที่มีขนำดเพียงพอสำมำรถ
รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ ำร่ วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้ ำถึงและสะดวกเพียงพอให้ สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุม จัดส่ง
แผนที่สถำนที่จดั ประชุม รวมทังจั
้ ดให้ มีบคุ ลำกรและเทคโนโลยีเพียงพอสำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรและกำรลงมติ
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3. บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีกำรประกำศรำยละเอียดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นโดยโฆษณำลงหนังสือพิมพ์ทงฉบั
ั้ บ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่ำวในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ http://www.principalcapital.co.th ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ เพื่อเป็ นกำรบอกกล่ำวกำรเรี ยกประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
4. บริ ษัทฯ จะไม่ทำกำรใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรจำกัดสิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน
ย่อมมีสทิ ธิเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุม มีสทิ ธิซกั ถำมข้ อสงสัย เสนอควำมคิดเห็นต่อที่ประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่ องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุม ประธำนที่ประชุมควรจัดสรรเวลำให้
อย่ำงเหมำะสม และส่งเสริ มให้ มีกำรแสดงควำมเห็นและซักถำมในที่ประชุม
5. บริ ษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติสำหรั บระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ เป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี ้
5.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ผำ่ นมำ
5.2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผำ่ นมำ
5.3 พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ประจำปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี ที่ผำ่ นมำ
5.4 พิจำรณำอนุมตั จิ ดั สรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนปี ที่ผำ่ นมำ
5.5 พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ออกตำมวำระ
5.6 พิจำรณำอนุมตั จิ ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร
5.7 พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจำปี
5.8 เรื่ องอื่นๆ
โดยเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมประเด็นสำคัญที่อยู่ในควำมสนใจ และ/หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท ตอบข้ อ
ซักถำม และ/หรื อชี ้แจงผู้ถือหุ้นทรำบโดยไม่มีกำรลงมติ
6. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำ และ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมกำร
บริ ษัท เป็ นระยะเวลำ 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยส่งต้ นฉบับทำงไปรษณีย์
ถึงเลขำนุกำรบริ ษัท ตำมรำยละเอียดที่แจ้ งทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
7. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคำถำมที่เกี่ยวกับวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำ
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อทำงโทรสำร หรื อทำงอีเมล์ของ
เลขำนุกำรบริ ษัท
8. บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วัน
หลังวันประชุมตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้ วนเหมำะสม ประกอบด้ วยกำรบันทึก
รำยงำนกำรประชุม กำรออกเสียงและข้ อซักถำมของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอย่ำงละเอียด
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9. กรรมกำรบริ ษัททุกคน รวมทังคณะกรรมกำรเฉพำะเรื
้
่ อง/คณะอนุกรรมกำร / คณะทำงำน ผู้บริ หำรสูงสุด
ด้ ำนกำรเงินหรื อบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท ต้ องเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ หำกไม่ติดภำรกิจสำคัญเพื่อตอบข้ อซักถำม
และรับฟั งควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้บริ หำรระดับสูงทุกคนควรเข้ ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้ อซักถำม
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ได้ กำหนดให้ มีกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยทังผู
้ ้ ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้ถือหุ้นรำยย่อยอย่ำงเท่ำเทียมและ
เป็ นธรรม และได้ รับกำรปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียม บริ ษัทฯ มีจริ ยธรรมว่ำด้ วยกำรรักษำควำมลับ
และกำรใช้ ข้อมูลภำยในแนวปฏิบตั ิในกำรกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐำนของผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็ น
ธรรมสร้ ำงควำมมัน่ ใจในกำรลงทุนกับบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ ำรับกำร
เลื อ กตั ง้ เป็ นกรรมกำรตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก ำหนด ซึ่ ง ได้ เผยแพร่ ร ำยละเอี ย ดในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ

http://www.principalcapital.co.th โดยให้ เสนอมำยังบริ ษัทฯ เป็ นระยะเวลำ 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ ำก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยส่งต้ นฉบับทำงไปรษณีย์ถึงเลขำนุกำรบริ ษัท ตำมรำยละเอียดที่แจ้ งทำง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท จะเปิ ดเผยผลกำรพิจำรณำเรื่ องดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และ
เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริ ษัทฯ ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมหรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสำคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมำประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ได้ รับเอกสำรและ
คำแนะนำในกำรมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถกู ต้ องตำมกฎหมำยยื่นหนังสือมอบฉันทะให้ กรรมกำรในที่ประชุมแล้ วมี
สิทธิเข้ ำร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นทุกประกำร ผู้ถือหุ้นอำจมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ มำ
ประชุมและลงมติแทนได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ได้ รับประวัติและข้ อมูลกำรทำงำนของกรรมกำรอิสระแต่ละคนอย่ำงครบถ้ วน
เหมำะสม
4. คณะกรรมกำรบริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในกำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยคน และสนับสนุนให้ มี
กำรใช้ วิธีและอุปกรณ์กำรออกเสียงผลกำรนับคะแนนเสียงที่โปร่ งใส สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภำพสำมำถแสดงผล
กำรลงมติได้ รวดเร็ วและผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิทรำบผลกำรลงมติอย่ำงทันท่วงที
5. คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสีย และผู้เกี่ ยวข้ องเพื่อให้ คณะ
กรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมของบริ ษัทฯ ที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อรำยกำรเกี่ยวโยงกัน และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยรวม ทังนี
้ ้ กรรมกำรและผู้บริ หำรที่มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริ ษัทฯ ต้ องไม่มีสว่ นร่วมใน
กำรตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่ำว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมขันตอนหรื
้
อมำตรกำรกำรอนุมตั ิ กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัท
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ มีกำรดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียตำมกฎหมำยหรื อ
ข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัทฯ และกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อกำกับดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ไว้ อย่ำงชัดเจนดังนี ้
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1. ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ลูกค้ ำ พนักงำน คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น หรื อนักลงทุน เจ้ ำหนี ้ คู่แข่ง หรื อหน่วยงำน
รำชกำรและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีช่องทำงในกำรสื่อสำรและกำรตอบสนองควำมต้ องกำรจำกบริ ษัทฯ
อย่ำงเพียงพอในแต่ละกลุม่
2. บริ ษัทฯ มีพนั ธสัญญำต่อลูกค้ ำในกำรพัฒนำสินค้ ำและบริ กำรให้ ดีขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรกำหนด รำคำให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยไม่กระทำกำรใดเป็ นกำรเอำเปรี ยบลูกค้ ำ ในกำรปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำ บริ ษัทฯ ต้ องดำเนินธุรกิจ
อย่ำงเป็ นกลำงและเป็ นธรรม
3. บริ ษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภำพของพนักงำนโดยไม่เอำเปรี ยบในกำรทำสัญญำจ้ ำง มีกำรกำหนดค่ำตอบแทน
ให้ เหมำะสมกับศักยภำพ เพื่อกระตุ้นให้ พนักงำนมีแรงจูงใจในกำรทำงำน มีกำรฝึ กอบรม ให้ กำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพของพนักงำน มีสิ่งแวดล้ อมในกำรทำงำนที่ดี มีกำรกำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัย สร้ ำงวินยั ในกำรทำงำน
ได้ รับกำรเอำใจใส่อย่ำงทัว่ ถึง บริ ษัทฯ กำหนดแผนกำรแก้ ไขปั ญหำต่อผู้ได้ รับผลกระทบดังกล่ำวหำกมีเหตุให้ พนักงำน
ต้ องยุติกำรทำงำนด้ วยสำเหตุใดก็ตำม
4. บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์สอื่ ถึงควำมตระหนักและควำมเอำใจใส่ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
นโยบายการแจ้ งข้ อสงสัย การรับเรื่องร้ องเรียน ข้ อเสนอแนะ (Whistle Blowing)
เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรม และมีกำรปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกันตำม “นโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำร” ของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทำงรับแจ้ งข้ อสงสัย หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ ที่แสดงว่ำผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียได้ รับผลกระทบ หรื อมีควำมเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุก
กลุม่ จำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจำกกำรปฏิบตั ิของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับกำร
กระทำผิดกฎหมำยหรื อจริ ยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริ ต กำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน หรื อกำรกระทำที่
ขำดควำมระมัดระวัง และขำดควำมรอบคอบ โดยกำรแจ้ งข้ อสงสัยโดยตรง หรื อส่งจดหมำยมำที่
เลขานุการบริษัท
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 16 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพ 10110
Secretarywhistle@principalcapital.co.th โทรศัพท์ +66 (2) 714-2173
กรณีพนักงำนมีข้อสงสัย เรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ
สำมำรถแจ้ งที่ Hrwhistle@principalcapital.co.th หรื อ Secretarywhistle@principalcapital.co.th
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญ ถูกต้ อง ครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียใช้ ประกอบกำร
ตัดสินใจ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นดัชนีชี ้วัดควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินกำรซึ่งเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ แก่
ผู้ถื อ หุ้น นัก ลงทุน และผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ถึ ง ควำมซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ในกำรด ำเนิ น งำนและเป็ น กลไกในกำรตรวจสอบกำร
ดำเนินงำน บริ ษัทฯ จึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อกำกับดูแลกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใสดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยมีหน้ ำที่ในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ ทังที
้ ่เป็ น
สำรสนเทศทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของ
บริ ษัทฯ ได้ รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมที่กำหนดโดยกฏหมำย และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมีกำรปรับปรุงข้ อมูล
บนเว็บไซต์ให้ มีควำมครบถ้ วนอย่ำงสม่ำเสมอและรวดเร็ วทันสถำนกำรณ์เพื่อให้ แน่ใจว่ำผู้ถือหุ้นสำมำรถหำข้ อมูลประกอบ
กำรพิจำรณำเพิ่มเติมและติดต่อกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบต่อกำรให้ ข้อมูลได้ สะดวก รวดเร็ วและมีประสิทธิภำพ
2. ระบบสำรสนเทศของบริ ษัทฯ ได้ รับกำรจัดทำขึ ้นอย่ำงรอบคอบ มีควำมชัดเจนถูกต้ องและโปร่งใสด้ วยภำษำ
ที่กระชับ เข้ ำใจง่ำย มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญ และจำเป็ นอย่ำงสม่ำเสมอไม่ว่ำจะก่อให้ เกิดผลดีหรื อผลเสียต่อ
บริ ษัทฯ
3. จัดให้ มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ ทำหน้ ำที่ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำนและผลงำนของ
บริ ษัทฯ ที่เป็ นประโยชน์ ให้ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงำน ผู้ที่เกี่ ยวข้ อง และสำธำรณชนทั่วไปอย่ำงสม่ำเสมอและมี
ประสิทธิภำพขจัดควำมเข้ ำใจผิด รวมทังมี
้ นกั ลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้ ำที่เป็ นหน่วยงำนประสำนกับนักลงทุน สถำบัน เจ้ ำหนี ้
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในกำรให้ ข้อมูลกำรดำเนินกำรและกำรลงทุนของบริ ษัทฯ ด้ วยช่องทำงกำร
ติดต่อที่สะดวก รวดเร็ วและเข้ ำถึงได้ ง่ำย
4. คณะกรรมกำรบริ ษัท จัดให้ มีกำรทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและรำยงำนกำร
ตรวจสอบบัญชี พร้ อมทังรำยงำนประจ
้
ำปี ของคณะกรรมกำรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิ
5. คณะกรรมกำรบริ ษัท จัดทำรำยงำนกำรประเมินสถำนะและแนวโน้ มบริ ษัทฯ โดยสรุปที่เข้ ำใจได้ ง่ำยรำยงำน
อธิบำยถึงควำมรับผิดชอบของตนในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รำยงำนของผู้สอบบัญชี รำยงำน
กำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำร และ/หรื อ คณะกรรมกำรตรวจสอบในแต่ละปี ไว้ ในรำยงำนประจำปี
6. คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริ หำร
ของบริ ษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ จดั โครงสร้ ำงบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรดูแลของ
ผู้บริ หำรแต่ละสำยงำน โดยมีคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง คอยกำกับดูแลในเบื ้องต้ น โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจหน้ ำที่ตดั สินใจและดูแลกำร
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กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ตำมข้ อกำหนดบริ ษัทฯ และตำมที่ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ขอบเขตหน้ ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ จะถูกกำหนดเพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรทำงำน
- บทบาทและหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ กำหนดให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท และ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรของบริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นบุคคล
เดียวกัน โดยประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัทมีบทบำทหน้ ำที่ ดังนี ้
1. เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ กำรประชุมผู้ถือหุ้นมี
บทบำทในกำรกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริ ษัท และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
2. มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้ถือหุ้นให้ มีประสิทธิภำพจนสำเร็ จลุลว่ ง เป็ นไป
ตำมระเบียบข้ อบังคับบริ ษัทฯ
3. สนับสนุนและเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรบริ ษัท แสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ และเท่ำเทียมกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5. ดูแ ล ติ ด ตำม กำรบริ ห ำรงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุด ย่อ ยอื่ น ๆ ให้ บ รรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. เป็ นผู้ลงคะแนนชี ้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทังสอง
้
ฝ่ ำยเท่ำกัน
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ หำร ได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำร
บริ หำรของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

เข้ าร่ วมประชุม/จานวนครั ง้ ที่ประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการบริหาร
ประชุม

1. ดร. สำธิต วิทยำกร

-

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร

7/7

-

2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

-

กรรมกำรบริหำร

7/7

-

3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ

-

กรรมกำรบริหำร

7/7

-

4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ

-

กรรมกำรบริหำร

6/7

ติดภำรกิจ

5. นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ1/

-

กรรมกำรบริหำร
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

2/2

-

6. นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช2/

-

กรรมกำรบริหำร
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

3/3

***
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หมำยเหตุ : 1/ นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ ลำออกจำกกำรเป็ น เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2561
2/ นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดชได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ น กรรมกำรบริหำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรแทนนำงสำวชยำภรณ์
เลื่อนนภำวรรณ ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2561

*** นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช ไม่ได้ เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ครัง้ ที่ 1-2/2561 เนื่องจำกยังไม่ได้ รับกำรแต่งตังให้
้
ดำรงตำแหน่ง

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบกำรบริ หำรงำนในเรื่ องเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริ หำรของบริ ษัท ฯ พิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำย ทิ ศ ทำง และกลยุท ธ์ ในกำรดำเนิ นธุร กิ จของบริ ษัท ฯ ก ำหนดแผนกำรเงิ น งบประมำณ กำรบริ หำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประชำสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิและ/หรื อให้ ควำมเห็นชอบ รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ฯ ตำมที่
นโยบำยกำหนด
2. ดำเนินกิจกำรและบริ หำรกิจกำรของบริ ษัทฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้ อกำหนด คำสัง่
และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทุกประกำร
3. มีอำนำจแต่งตังและควบคุ
้
มกำกับดูแลให้ กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนที่แต่งตังบรรลุ
้
ตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยที่กำหนด
4. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรใช้ จ่ำยทำงกำรเงินในด้ ำนสินทรัพย์ฝ่ำยทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน
(แต่ละรำยกำร) ไม่เกิน 10 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ เรื่ องดังกล่ำวต้ องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ/
ให้ สตั ยำบันต่อไป
5. อนุมตั ิกำรใช้ จ่ำยเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้ กำหนดไว้ ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมที่ได้ รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักกำรไว้ แล้ ว
6. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุนระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) และกำรลงทุนทำงกำรเงิน (Portfolio Investment)
ระยะเวลำ 2-5 ปี ของบริ ษัทฯ ในวงเงินสำหรับ (แต่ละรำยกำร) ไม่เกิน 300 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้เรื่ องดังกล่ำวต้ องนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำ ให้ สตั ยำบันต่อไป
7. พิจำรณำกำรเสนอจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลหรื อเงินปั นผลประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำ
และอนุมตั ิ
8. กำหนดโครงสร้ ำงองค์กร อำนำจกำรบริ หำรองค์กรรวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ ำง กำรโยกย้ ำย กำรกำหนด
เงินค่ำจ้ ำง ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดับผู้บริ หำรซึง่ มิได้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ หำรและกำรเลิกจ้ ำง
ทังนี
้ ้ อำนำจของคณะกรรมกำรบริ หำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้ ง หรื อรำยกำรใดที่
คณะกรรมกำรบริ หำรหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ฯ
หรื อบริ ษัทย่อยตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย ซึง่ กำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องประกอบไปด้ วยกรรมกำรอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้ อย 1 คน ที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์เพียงพอเพื่อทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ งบกำรเงิน โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับควำมเป็ นอิสระ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ ำที่
ตรวจสอบกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ฯ ดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
บัญชี กำรพิจำรณำข้ อขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระ และได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท
2. เป็ นกรรมกำรที่ไม่เป็ นลูกจ้ ำง พนักงำน หรื อที่ปรึ กษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำจำกบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
3. เป็ นผู้ที่ได้ รับควำมเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หมายเหตุ : คุณสมบัติทีส่ าคัญอืน่ ๆ เป็ นไปตามคุณสมบัติกรรมการอิ สระ ตามที ่ ตลท. และ ก.ล.ต. กาหนด (คู่มือฯ หน้า
26) และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริ ษัทฯ
โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เพียงพอเพื่อทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน ประกอบด้ วย
รายชื่อกรรมการ
1. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

ตาแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

4. นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ1/

-

5. นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช2/

- เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
3. ดร. จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั

หมำยเหตุ

เข้ าประชุม/จานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุม
5/5
5/5

-

5/5

-

2/2

-

3/3

***

1/ นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ ลำออกจำกกำรเป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2561
2/ นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดชได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบแทนนำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ
ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2561
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*** นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช ไม่ได้ เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1-2/2561 เนื่องจำกยังไม่ได้ รับกำรแต่งตังให้
้
ดำรงตำแหน่ง

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้ มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำง
เพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผู้บริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทังรำยไตรมำส
้
และประจำปี
2. สอบทำนให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน และระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิ ผล และอำจเสนอแนะให้ มีกำรสอบทำนหรื อตรวจสอบ
รำยกำรใดที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นสิ่งสำคัญ พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรั บปรุ งแก้ ไขระบบกำรควบคุมภำยใน
ระบบกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง และ รำยงำนผลกำรสอบทำนเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. สอบทำนให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
4. สอบทำนหลักฐำนหำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิน
และ ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ หรื อ มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อ กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย และ ข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
5. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยง หรื อ รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
6. พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่ อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
บริ ษัทฯ รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รั บอนุญำต โดยคำนึงถึงควำมน่ำเชื่ อถื อ ควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกรและปริ มำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบกำรณ์ของเจ้ ำหน้ ำที่ของสำนักงำนสอบ
บัญชีที่ได้ รับมอบหมำยให้ ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังเข้
้ ำร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตโดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7. สอบทำนควำมถูกต้ องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับรำยงำนทำงกำรเงิน และกำร
ควบคุมภำยใน
8. ส่งเสริ มให้ มีกำรพัฒนำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ ทดั เทียมกับมำตรฐำนบัญชีสำกล
9. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
10. พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อกำรว่ำจ้ ำงหน่วยงำนภำยนอกให้ เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึงให้ คำแนะนำในเรื่ องงบประมำณ และ กำลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน ตลอดจนให้ ควำม
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เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี
ของหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบระบบงำนภำยใน
11. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ ใน
รำยงำนประจำปี ของบริ ษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
12. คณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึ กษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่ำจำเป็ น
ด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท ทังนี
้ ้กำรดำเนินกำรว่ำจ้ ำงให้ เป็ นไปตำมระเบี ยบ
ข้ อกำหนดของบริ ษัทฯ
13. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ กรรมกำรตรวจสอบ ต้ องเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อชี ้แจง
ในเรื่ องเกี่ยวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญำต
14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
16. สอบทำน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ” โดยสอบทำนควำมเหมำะสมของกำร
ปฏิบตั ิตำมแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และ ข้ อมูลในแบบประเมินตนเองนี ้ มีควำมถูกต้ อง
และเพียงพอต่อกำรจัดส่งให้ คณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเข้ ำ
สูก่ ระบวนกำรรับรอง (Certification Process)
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท มีจำนวนอย่ำงน้ อย 3 คนและมี
กรรมกำรบริ ษัท อย่ำงน้ อย 1 คน กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
บริ ษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯ มีจำนวน 9 คน
ประกอบด้ วย

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. ดร. สำธิต วิทยำกร

-

2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

-

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช

-

4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิริยะ
5. นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ1

เข้ าร่ วมประชุมจานวนครัง้ ที่ประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการ
ประชุม
บริหารความเสี่ยง
4/4
4/4

-

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4/4

-

-

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4/4

-

-

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1/1

-
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ตาแหน่ ง

เข้ าร่ วมประชุมจานวนครัง้ ที่ประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการ
ประชุม
บริหารความเสี่ยง

-

เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

6. นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช2

-

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

3/3

-

7. นำงสำวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม3

-

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2/3

ติดภำรกิจ

8. นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร3

-

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3/3

-

9. ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ 4

-

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1/1

***

10. นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี 5

-

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1/1

***

11. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ6

-

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1/1

***

12. นำงเตือนใจ แก้ ววรรณำ6

-

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

0/1

หมำยเหตุ : 1.
2.

3.
4.
5.
6.
***

ติดภำรกิจ
***
นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณลำออกจำกกำรเป็ น เลขำนุกำรกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภำคม
2561
นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดชได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
แทนนำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2561 และไม่ได้ เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยง ครัง้ ที่ 1/2561 เนื่องจำกยังไม่ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่ง
นำงสำวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร ลำออกจำกกำรเป็ น กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม
2561
ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ น กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แทน นำงสำวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม มีผลตังแต่
้
วันที่ 17 ตุลำคม 2561
นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง แทน นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 17
ตุลำคม 2561
นำยแพทย์สุนทร ศรี ทำ นำงเตือนใจ แก้ ววรรณำ ได้ รับกำรแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง มีผลตัง้ แต่วันที่ 17
ตุลำคม 2561
นำยแพทย์สนุ ทร ศรี ทำ ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี นำงเตือนใจ แก้ ววรรณำ ไม่ได้ เข้ ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครัง้ ที่ 1-2/2561 เนื่องจำกยังไม่ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่ง

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจำรณำและนำเสนอนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เกณฑ์ควำมที่
ยอมรับได้ และกรอบปฏิบตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัท
2. พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทังองค์
้ กรให้ มีประสิทธิ ภำพและผลักดันให้ เกิดควำมร่ วมมือในกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ งทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
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3. สอบทำนรำยงำนควำมเสีย่ งของหน่วยงำนต่ำงๆ พร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ ไข
4. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสีย่ งที่สำคัญและมำตรกำรจัดกำรที่เหมำะสม
5. กำกับดูแลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
6. รำยงำนควำมเสีย่ งและผลกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ตำมวำระที่กำหนด
7. ปฏิบตั ิงำนกำรจัดกำรควำมเสีย่ งอื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
9.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท จะกำหนดขึ ้นล่วงหน้ ำในแต่ละปี เพื่อให้ กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำ และเข้ ำร่วม
ประชุมได้ โดยประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นชอบในกำรบรรจุวำระกำรประชุม โดยจะปรึ กษำหำรื อกับ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ประกอบกับกำรพิจำรณำคำขอของกรรมกำรที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่สำคัญเป็ นวำระกำรพิจำรณำใน
กำรประชุมแต่ละครัง้ โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสำรกำรประชุมให้ กรรมกำรพิจำรณำล่วงหน้ ำ เพื่อ จะมีเวลำเพียงพอใน
กำรศึกษำพิจำรณำและตัดสินใจอย่ำงถูกต้ อง
1. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมกำรจะต้ องประชุมกันอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ทังนี
้ ้กรรมกำร
บริ ษัท ต้ องมำประชุมอย่ำงน้ อยกึ่งหนึง่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
2. บริ ษัทฯ ควรกำหนดให้ มีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำ ก่อนกำรประชุมล่วงหน้ ำ
อย่ำงน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมกำรมีเวลำศึกษำ พิจำรณำและตัดสินใจอย่ำงถูกต้ องในเรื่ องต่ำงๆ อย่ำง
เพียงพอและสำมำรถจัดเวลำในกำรเข้ ำร่วมประชุมได้
3. ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ควำมเห็นชอบในกำรจัดเรื่ องที่จะเข้ ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัทโดยปรึ กษำหำรื อกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร พิจำรณำคำขอของกรรมกำรที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่ สำคัญเป็ นวำระ
พิจำรณำในกำรประชุมครัง้ ต่อไป
4. ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท ควรจัด สรรเวลำให้ เพี ยงพอสำหรั บ กำรนำเสนอเอกสำรและข้ อมูลของ
ผู้บริ หำรและกำรพิจำรณำสอบถำม และอภิปรำยในประเด็นสำคัญของคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. คณะกรรมกำรบริ ษัท ต้ องอุทิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจให้ แก่บริ ษัทฯ อย่ำงเต็มที่และพร้ อมที่จะเข้ ำร่ วม
ประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ
6. คณะกรรมกำรบริ ษัท สำมำรถเข้ ำถึงสำรสนเทศที่จำเป็ น เพื่อขอเอกสำรและข้ อมูลคำปรึ กษำและบริ กำร
ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ จำกผู้บริ หำรระดับสูงและอำจขอควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึ กษำภำยนอก
เมื่อจำเป็ นเพื่อประกอบกำรประชุมในแต่ละครัง้
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7. คณะกรรมกำรบริ ษัท สำมำรถเชิญผู้บริ หำรระดับสูงเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อให้ รำยละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
8. กรรมกำรบริ ษัท ที่อำจมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียในแต่วำระกำรประชุมต้ องงดออกเสียงหรื อให้ ควำม
คิดเห็นในวำระนันๆ
้
9. จำนวนครัง้ ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ควรกำหนดตำมควำมเหมำะสมกับภำระหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
10. กำรจดบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ผลกำรประชุมและควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัท
ต้ องมีควำมชัดเจนเพื่อใช้ อ้ำงอิง
11. โดยเฉลี่ยกรรมกำรบริ ษัทแต่ละคนควรเข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของกำร
ประชุมทังหมดในรอบปี
้
12. กรรมกำรบริ ษัททุกคนควรมีสดั ส่วนของกำรเข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้ อยร้ อยละ 75 ของกำร
ประชุมทังปี
้
13. คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขันต
้ ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริ ษัท
จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยต้ องมีกรรมกำรบริ ษัทอยู่ไม่น้อยกว่ ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริ ษัท
ทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นกำรลงมติเฉพำะกรรมกำรบริ ษัทผู้ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียก็ต้องต้ องมีกรรมกำรบริ ษัทผู้ไม่มีสว่ นได้ สว่ น
เสียอยูไ่ ม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริ ษัทที่ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
14. จัดให้ มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่ วมประชุมจำนวน 1 ครัง้
ทุกปี
9.3 การแต่ งตัง้ และการพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการ
- การแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ โดยสรรหำจำกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี
คุณสมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขันต
้ ่ำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท ฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ พี่น้อง คู่สมรส และ บุตรของกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อ บุคคลที่จะเสนอให้ ได้ เป็ นผู้บริ หำร หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำง กำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทังไม่
้ เคยเป็ นหรือ
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั รวมถึงผู้มีอำนำจควบคุมผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำทำงกฎหมำย หรื อที่
ปรึ กษำทำงกำรเงินที่ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ฯ และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำง
วิชำชีพนันด้
้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ถือหุ้น ซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกับกิจกำรของบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย
หรื อ ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ของห้ ำงหุ้นส่วน หรื อ เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ รับ
เงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกัน และ มีกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมกำรอิสระอำจได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจ
หรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนดตำมวรรคหนึง่ ให้ บริ ษัทได้ รับกำรผ่อนผันข้ อห้ ำมกำรมีหรื อเคยมี ตำมข้ อ 4
หรื อ 6 หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุ รกิ จหรื อ กำรให้ บ ริ กำรทำงวิชำชี พเกิ ดมูลค่ำ ดังกล่ำว ก็ ต่อเมื่อบริ ษัทได้ จัด ให้ มี
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัทที่แสดงว่ำได้ พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้ วว่ำกำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และกำรให้ ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระด้ วย
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(ก) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ ที่ทำให้ บคุ คลดังกล่ำวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(ข) เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรเสนอให้ มีกำรแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มให้ กรรมกำรอิสระได้ มีโอกำสประชุมปรึ กษำหำรื อระหว่ำงกันเองอย่ำงเป็ นอิสระ สำหรับกำร
เสนอแนะควำมคิดเห็น และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ กำหนดให้ มีกำร
ประชุมกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้
- การแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของ
จำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย และกรรมกำรของบริ ษัท ต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตำมกฎหมำย
กำหนด โดยกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท และกำรพิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรบริ ษัท ต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
1. กำรแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท ให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และข้ อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
จะต้ องมีควำมโปร่งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้ องมีประวัติกำรศึกษำ และ ประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของ
บุคคลนันๆ
้ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
2. กรรมกำรบริ ษั ท ต้ อ งเป็ น บุค คลที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ มี ค วำมโปร่ ง ใส ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี คุณ ธรรม
จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และ มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้
3. ห้ ำมกรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ ำเป็ นกรรมกำรในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนจะมีมติแต่งตัง้ และ กรรมกำรต้ อง
แจ้ งให้ บริ ษัท ฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ ำ หำกมีส่วนได้ เสียในสัญญำที่บริ ษัท ฯ ทำขึน้ หรื อ ถื อหุ้น หรื อหุ้นกู้เพิ่มหรื อลดลงใน
บริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทในเครื อ
4. มี คุณ สมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัท มหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้ทำกำรแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถื อ หุ้น แต่ละคนจะใช้ ค ะแนนเสียงที่ มีอ ยู่ทัง้ หมดตำมข้ อ 1 เลือ กตัง้ บุค คลคนเดี ยวหรื อ หลำยคนเป็ น
กรรมกำร ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
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3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
การสรรหาและแต่ งตัง้ ผู้บริหารระดับสูง
ในกำรสรรหำผู้มำดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรจะเป็ นผู้พิจำรณำเพื่อ
กลัน่ กรองสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมำะสม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ รวมถึงต้ องเข้ ำใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่ำงดี สำมำรถบริ หำรงำนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้ ได้ และเมื่อแต่งตังแล้
้ วจะรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบในลำดับ
ต่อไป
−

- การถอดถอนและการพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการ
1. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับ
จำนวนหนึ่งในสำม (1/3) และ กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งอำจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำรับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมกำรที่
จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจำกจดทะเบียนแปรสภำพบริ ษัทฯ นันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลำกกันว่ำผู้ใด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
2. นอกจำกกำรพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรจะพ้ นจำกตำแหน่งเมือ่ ตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรื อ
มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด และ/หรื อ กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกหรื อศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ ยื่นใบลำออกต่อบริ ษัท ฯ โดยกำรลำออกนันจะมี
้
ผลนับแต่วนั ที่
ใบลำออกไปถึงบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ กรรมกำรซึง่ ลำออกจะแจ้ งกำรลำออกของตนให้ นำยทะเบียนทรำบด้ วยก็ได้
4. ในกำรลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ ( 3/4 ) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และ มีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรผู้
นันจะเหลื
้
อน้ อยกว่ำสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำ
วำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนเข้ ำมำแทน
มติของคณะกรรมกำรบริ ษัท จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมกำรที่
ยังเหลืออยู่
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9.4 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
9.4.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
1. บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีกำรประเมินคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นประจำทุกปี โดยเป็ นกำรประเมินแบบองค์คณะ
2. บริ ษั ท ฯ มี ก ำรรำยงำนผลประเมิน และข้ อ คิด เห็ นต่ำงๆ ต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อร่ วมกัน
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ควรมีสว่ นร่ วมในกำรอธิบำยถึงควำมคำดหวังของตนเอง ที่จะได้ รับกำรสนับสนุน
จำกคณะกรรมกำรบริ ษัทต่อไป
9.4.2 การประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. บริ ษัทฯ กำหนดให้ มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรทุกสิ ้นปี โดยคณะกรรมกำร
บริ ษัท เพื่อขอควำมเห็นชอบ
2. บริ ษัทฯ ได้ กำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็ น 3 ส่วนและให้ น ้ำหนักกำรประเมินในแต่ละระดับในสัด ส่วนที่
แตกต่ำงกันดังนี ้
2.1 กำรประเมินผลจำกดัชนีชี ้วัดผลกำรดำเนินงำน
2.2 กำรประเมินด้ ำนควำมเป็ นผู้นำ
2.3 กำรประเมินด้ ำนกำรบริ หำรงบประมำณและโครงกำรต่ำงๆ
3. ผลกำรประเมินดังกล่ำวจะถูกนำไปพิจำรณำกำหนดอัตรำกำรปรับขึ ้นเงินเดือนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำรและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ อ่ ไป
9.5 ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรให้ อยู่ในระดับที่
สำมำรถจูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริ ษัทที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกันโดยกำรพิจำรณำจะเชื่อ มโยงกับผลงำน
และควำมรั บ ผิ ด ชอบของกรรมกำรรวมทัง้ ผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ฯ โดยทุก ปี ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท พิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็ นผู้กำหนดค่ำตอบแทนดังกล่ำวและนำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
2. คณะกรรมกำรบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยให้ มี ห น้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ น้ เป็ น พิ เ ศษจะได้ รั บ
ค่ำตอบแทนเพิ่มและเชื่อมโยงกับควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยนัน้ ผู้ที่เป็ นประธำนอำจได้ รับค่ำตอบแทนเพิ่มจำกที่
กรรมกำรได้ รับ
3. คณะกรรมกำรบริ ษัท จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับนโยบำยด้ ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำรเหตุผล
และวัตถุประสงค์ของนโยบำยโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี และงบกำรเงินของบริ ษัทฯ
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4. คณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้ประเมินผลงำนประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรเป็ นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ ในกำร
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร โดยใช้ บรรทัดฐำนที่ได้ ตกลงกันล่วงหน้ ำกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำรตำมเกณฑ์ที่เป็ นรูปธรรม รวมถึงผลปฏิบตั ิงำนทำงกำรเงิน ผลงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ในระยะยำว กำรพัฒนำผู้บริ หำร ฯลฯ ผลประเมินข้ ำงต้ นจะเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้สอื่ สำรผลกำรพิจำรณำให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรทรำบ
5. คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดโครงสร้ ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัทที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร คือค่ำ
เบี ้ยประชุม ค่ำบำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนอื่นคือ กำรประกันควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ ำหน้ ำที่และกำร
ชดใช้ คืนให้ กบั บริ ษัทฯ (Directors and Officers Liabilitiy and Company Reimbursement Policy: D&O)
9.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มและสนับสนุนกำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้ ในเรื่ องหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทฯ
ให้ กับกรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ผู้บริ หำร เลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อเป็ นกำรเสริ มสร้ ำงและพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
2. บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำเอกสำรปฐมนิเทศสำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิงำน
รวมถึงกำรจัดปฐมนิเทศแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ แก่กรรมกำรใหม่ด้วย
โดยกรรมกำรบริ ษัทได้ ผำ่ นกำรอบรมหลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
3. บริ ษัทฯ มีกำรพัฒนำผู้บริ หำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรหมุนเวียนตำแหน่งภำยใน
องค์กร รวมทังเตรี
้ ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรสืบทอดตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร โดยจัดให้ มีกำรประเมินศักยภำพ
ผู้บริ หำรระดับสูง
4. บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรระดับสูงเข้ ำสัมมนำหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำร
ปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ร วมทัง้ พบปะแลกเปลี่ย นควำมคิด เห็ นกับคณะกรรมกำรบริ ษัท และผู้บ ริ ห ำรระดับ สูงขององค์ กรต่ำงๆ
อยูเ่ สมอ เพื่อนำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพัฒนำบริ ษัทฯ ต่อไป
9.7 การดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามและการทบทวน
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะดูแลให้ กรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ผู้บริ หำร และพนักงำนปฏิบตั ิตำมแนว
ปฏิบตั ิที่ดีของ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” อย่ำงเคร่ งครัดเพื่อยกระดับและพัฒนำคุณภำพกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริ ษั ท ฯ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ ำงควำมมั่น คงและควำมยั่ง ยื น ให้ กับ องค์ ก ร ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ทุก กลุ่ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนดให้ มีกำรทบทวนคู่มือ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” เป็ น
ประจำทุกปี
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9.8 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ สอดคล้ องกับนโยบำยและทิศทำง
ของบริ ษัทคณะกรรมกำรบริ ษัท จึงได้ มีกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี ้
1. ส่งบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษัท /คณะกรรมกำรบริ หำรเห็นว่ำมีควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เพื่อไป
เป็ นกรรมกำรบริ ษัทย่อยนันๆ
้
2. มีกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำทุกไตรมำส
3. มีกำรจัดให้ หน่วยงำนภำยนอกรับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พร้ อมทังรำยงำนผลให้
้
คณะกรรมกำรบริ ษัท
รับทรำบ
4. มีกำรชี ้แจงนโยบำยที่สำคัญของบริ ษัท ฯ เป็ นต้ นว่ำ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ ง นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ บริ ษัทย่อยรับทรำบและนำไปปฏิบตั ิ
9.9 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ในจริ ยธรรมองค์ กรในกำรควบคุมมิให้ บุคลำกรนำข้ อมูลภำยในองค์ กรไป
เปิ ดเผยให้ แก่ผ้ อู ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์สว่ นตน โดยแนวปฏิบตั ิหลักได้ แก่ จะต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์
ให้ กับตนเองหรื อผู้อื่นเช่น กำรซื ้อหุ้นบริ ษัทฯ ในเวลำที่จะประกำศผลกำรดำเนินงำน กำรซื ้อที่ดินหรื อลงทุนในธุรกิจใน
บริ เวณที่ใกล้ กบั บริ เวณที่บริ ษัทฯ จะขยำยกิจกำรไป นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลผู้บริ หำร ดังนี ้
1. ให้ ควำมรู้ แก่กรรมกำรรวมถึงผู้บริ หำรฝ่ ำยต่ำงๆ รับทรำบเกี่ยวกับหน้ ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ ผ้ ูบริ หำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรั พย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ และจัด ส่ง สำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้ แ ก่ บ ริ ษัท ฯ ในวัน เดี ย วกับ วัน ที่ ส่งรำยงำนต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ หำกผู้ที่เกี่ยวข้ องฝ่ ำฝื นข้ อกำหนดในเรื่ องเกี่ยวกับกำรใช้ ข้อมูลภำยในดังกล่ำว ถือว่ำได้ กระทำผิดข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ จะมีโทษทำงวินยั อย่ำงเคร่ งครัด และหำกมีกำรกระทำที่เชื่อได้ ว่ำทำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้ อบังคับของภำครัฐ บริ ษัทฯ จะส่งเรื่ องให้ เจ้ ำหน้ ำที่รัฐดำเนินกำรต่อไป
9.10 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่ำตอบแทนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล และกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี 2561 ของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยเป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 14.82 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกที่ได้ รับอนุมตั ิที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เนื่องจำกมี
ค่ำสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยที่เปิ ดเพิ่มขึ ้นในปี 2561 จำนวน 2 บริ ษัท
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9.11 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
9.11.1 นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และยึดหลักจริ ยธรรมทำงธุรกิจที่โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำ
ร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งใน “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต ” เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ ใน
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ โดยมีนโยบำยดังนี ้
1.1 ห้ ำมกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคนของบริ ษัทฯ หรื อ บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ กระทำกำร
หรื อยอมรับหรื อให้ กำรสนับสนุนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมแก่บคุ คล หรื อ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้ อง ไม่วำ่ จะด้ วยกำรเสนอให้ (Offering) กำรให้ คำมัน่ สัญญำ (Promising) กำรเรี ยกร้ อง (Soliciting) กำรร้ อง
ขอ (Demanding) กำรให้ หรื อ รับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรื อ มีพฤติกรรมใดที่ส่อ ไปในทำงทุจริ ตหรื อ
คอร์ รัปชั่น โดยให้ สนับสนุนทุกองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ลูกค้ ำ คู่ค้ำ ผู้รับจ้ ำง ผู้รับจ้ ำงช่วงให้ มีกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับบริ ษัทฯ
และเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ และให้ มีกำรสอบทำนแนวทำงปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อกำหนด ข้ อบังคับ
ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ
1.2 บริ ษัทฯ มีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ ำร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจว่ำ บริ ษัทฯ มี
ส่วนเกี่ยวข้ อง ช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึง่ หรื อกลุ่มพลังกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยจะวำงตัวเป็ น
กลำง ไม่ฝักใฝ่ พรรค หรื อ กลุ่มกำรเมืองใด และจะไม่ใ ช้ ทรั พย์ สินของบริ ษัทฯ เพื่อ สนับสนุนพรรคกำรเมืองใดพรรค
กำรเมืองหนึง่ หรื อให้ ควำมช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตังทำงกำรเมื
้
องคนหนึง่ คนใดโดยเฉพำะ และบริ ษัทฯ ถือว่ำ พนักงำน
สำมำรถใช้ สทิ ธิของตนเองในฐำนะพลเมืองดีตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
1.3 บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้ หรื อรับสินบนทุกรู ปแบบในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ กำรดำเนินธุรกิจและ กำร
ติดต่อภำครัฐและเอกชนจะต้ องเป็ นอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์และดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
1.4 บริ ษัทฯ จะควบคุมกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล กำรให้ เงินสนับสนุน กำรให้ ของขวัญทำงธุรกิจและกำรสนับสนุน
กิจกรรมต่ำงๆ ให้ มีควำมโปร่งใสถูกต้ องตำมกฎหมำย
1.5 บริ ษัทฯ จัดให้ มีกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ พนักงำนทุกคน
รวมถึงบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิขดั กับนโยบำยนี ้
1.6 บริ ษัทฯ จัดให้ ควำมรู้ ด้ ำนกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคน
ของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เพื่อส่งเสริ มควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตและควำมรับผิดขอบต่อหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบ รวมถึงสือ่ ให้ ทรำบถึงควำมมุง่ มัน่ ของบริ ษัทฯ
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร พนักงำนทุกคนของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริ ยธรรมของคณะกรรมกำรบริ ษัท (Director Code of
Conduct) จริ ยธรรมของผู้บริ หำรและพนักงำน (Executive and Employee Code of Conduct) และ นโยบำยกำรกำกับ
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ดูแลกิ จกำรที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงำนของบริ ษัทฯ
ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษัทฯ จะกำหนดขึ ้นต่อไป
2. พนักงำนของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ ำข่ำยกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบงั คับบัญชำหรื อบุคคลที่รับผิดชอบหรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบและให้ ควำม
ร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยให้ ปรึ กษำกับผู้บงั คับบัญชำ หรื อฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรบุคคลและ
พัฒนำองค์กรผ่ำนช่องทำงกำรสือ่ สำรต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ
3. บริ ษัทฯ จะให้ ควำมเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัทฯ โดยพนักงำนที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเบำะแสจะได้ รับควำมคุ้มครองโดยไม่ถกู ลงโทษ โยกย้ ำยไม่เป็ นธรรมหรื อโดย
กลัน่ แกล้ งและรวมถึงกำรแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อตรวจสอบทุกเบำะแสที่แจ้ งมำ
4. ผู้กระทำกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ จะได้ รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมข้ อบังคับใน
กำรทำงำนของบริ ษัทฯ และอำจได้ รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนันผิ
้ ดกฎหมำย
5. กำรให้ หรื อกำรรับเงินสนับสนุนจะต้ องเป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทฯ มีควำมถูกต้ องโปร่ งใส มีหลักฐำน
และบันทึกบัญชีได้ โดยจะมีควบคุม ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำเงินสนับสนุนไม่ได้ เป็ นกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ มีขนตอน
ั้
กำรอนุมตั ิและกำรใช้ เงินสนับสนุนสอดคล้ องกับกระบวนกำรควบคุมภำยใน
6. บริ ษัทฯ จะบริ จำคเพื่อกำรกุศลทังทำงด้
้
ำนกำรเงินหรื อในรู ปแบบของกำรให้ ควำมช่วยเหลือรู ปแบบอื่นๆ
เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ กิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และเสริ มสร้ ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริ ษัทฯ โดย
ไม่ได้ มงุ่ หวังผลทำงธุรกิจเป็ นกำรตอบแทน
7. กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้ เงินสนับสนุนของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกผู้มีอำนำจของบริ ษัทฯ
ตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
7.1 จะต้ องเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้ องและสัมพันธ์กบั นโยบำยและแผนงำนของบริ ษัทฯ
7.2 มีบคุ คลหรื อองค์กรที่เฉพำะในกำรรับเงินบริ จำคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ อย่ำงชัดเจน
7.3 มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนในกำรใช้ เงินบริ จำคและเงินสนับสนุนนัน้ ซึง่ สำมำรถปฏิบตั ิและวัดประเมินผลได้
7.4 เป็ นกิจกรรมที่มีระยะเวลำเริ่ มต้ นและสิ ้นสุด
7.5 ระบุสถำนที่ในกำรนำเงินบริ จำคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ ชดั เจน
7.6 จะต้ อ งระบุถึง ประโยชน์ ที่ ค ำดว่ำจะได้ รั บจำกกำรน ำเงิ น บริ จำคหรื อ เงิ น สนับ สนุน ไปใช้ ว่ำ มี ใ ครได้ รับ
ประโยชน์บ้ำง ได้ รับประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้ อมอย่ำงไร ทังเชิ
้ งปริ มำณหรื อเชิงคุณภำพ
7.7 มีหลักฐำนหรื อใบเสร็ จระบุเงินที่สำมำรถตรวจสอบกำรใช้ เงินและกำรดำเนินงำนได้
7.8 กำรให้ หรื อรับของกำนัล กำรเลี ้ยงรับรองและค่ำใช้ จ่ำย ให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมที่กำหนด
ในจริ ยธรรมว่ำด้ วยกำรให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สนิ หรื ประโยชน์อื่นใด
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้บริ หำร ลูกค้ ำ พนักงำน ผู้มีสว่ นได้ เสียและผู้ที่เกี่ ยวข้ องผ่ำนทำงรำยงำน
ประจำปี (annual report) และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 87

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) กำหนดนโยบำย และกำกับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภำพ
ให้ เ กิ ดขึน้ ในบริ ษัทฯ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ำทุกคนในบริ ษัท ฯ ได้ ต ระหนัก และให้ ควำมสำคัญ กับกำรต่อ ต้ ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่
(2) พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลีย่ นแปลง นโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจำก
ผู้บริ หำรให้ มีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้ อมของบริ ษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร
(3) มีควำมเข้ ำใจอย่ำงชัดเจนถึงปั จจัย และสำเหตุที่อำจทำให้ เกิดควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่
สำคัญของบริ ษัทฯ พร้ อมทังให้
้ ควำมมัน่ ใจต่อวิธีกำรที่ผ้ บู ริ หำรใช้ จดั กำรควำมเสีย่ งนัน้
(4) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำง โดยกำรแสดงควำมซื่อสัตย์ มุง่ มัน่ ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตทุกรูปแบบ
(5) สร้ ำงและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อช่วยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต
(6) สนับสนุนหน่วยงำนอิสระในกำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่ง
ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะทำงำนบริ หำรควำมเสีย่ ง ผู้ตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง
และหน่วยงำนกำกับดูแลจำกภำยนอก
(7) สื่อ สำรและเน้ น ย ำ้ ควำมมุ่ง หวัง ของคณะกรรมกำรบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ำรในกำรต่อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ให้ พนักงำนทุกระดับ รวมถึงบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทรำบและดำเนินกำรอย่ำงจริ งจัง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) สอบทำนนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจำกผู้บริ หำรให้ มีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ
สภำพแวดล้ อมของบริ ษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร
(2) สอบทำนทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจำก
คณะผู้บริ หำร
(3) สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และ
กำรประเมินควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตำมที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในได้ เสนอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำระบบดังกล่ำวมี
ควำมเสีย่ งที่จะทำให้ เกิดโอกำสกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
น้ อยที่สดุ และมีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริ ษัทฯ ตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุม เหมำะสม ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ
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คณะทางานบริหารความเสี่ยง มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งด้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
(2) ติดตำมกระบวนกำรบ่งชี ้และประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท เกี่ยวกับควำมเสีย่ งและกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
ผู้บริหาร มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตนและส่งเสริ มจริ ยธรรม เพื่อเป็ นแบบอย่ำงให้ กบั พนักงำน รวมถึงบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีระบบและให้ กำรส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น เพื่อสื่อสำรไปยัง
พนักงำนและผู้ที่เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ำย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ กำหนดขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั ิงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เช่น กำรแบ่งแยกหน้ ำที่ของผู้ปฏิบตั ิงำน เพื่อให้ มีกำรสอบยันควำมถูกต้ อง
สมบูรณ์ระหว่ำงกันและกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำน
(2) จัดให้ มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในหน่วยงำนและกระบวน
กำรปฏิบตั ิงำนที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ
(3) สอบทำนและติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำเป็ นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
ประกำศและคำสัง่ ต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ
(4) รำยงำนกรณี ทุจริ ตและคอร์ รั ป ชั่น ต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ตำมควำม
เหมำะสมแล้ วแต่กรณี
(5) ส่งเสริ ม สร้ ำงแรงจูงใจให้ พนักงำนปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เชิดชูคนดี และต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
(6) สร้ ำงควำมตระหนัก และสื่อสำรช่องทำงกำรรำยงำน กำรแจ้ งเบำะแสกำรทุจริ ตและคอร์ รั ปชั่น ให้ กับ
พนักงำนทรำบ
(7) ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ปกป้องพนักงำนที่ปฏิเสธกำร
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรื อให้ ผลทำงลบต่อพนัก งำนที่ปฏิเสธกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แม้ วำ่
กำรกระทำนัน้ จะทำให้ บริ ษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม
พนักงาน มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตำมนโยบำย กฎระเบียบข้ อบังคับและคำสัง่ ต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ รวมทังจริ
้ ยธรรมและจริ ยธรรมของพนักงำน
(2) รำยงำนเหตุกำรณ์ที่นำ่ สงสัย หรื อพฤติกรรมกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ของคณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำรและ
พนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอก เช่น คูค่ ้ ำ ลูกค้ ำ ผู้เกี่ยวข้ อง ฯลฯ ตำมกระบวนกำรที่บริ ษัทฯ กำหนด
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(3) สนับสนุนและให้ ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
(4) สร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ ปรำศจำกกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบตั ิ
ตนตำมหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
(5) พนักงำนทุกคนทุกระดับต้ องเปิ ดเผยรำยกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
หมำยเหตุ : นักลงทุนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริตคอรัปชัน่ จริ ยธรรมธุรกิจ และกฎ
บัตรคณะกรรมกำรในเว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html
9.11.2 จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีจริ ยธรรมด้ ำนกำรปฏิบตั ิงำนและจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจทีดี
สำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน ถือปฏิบตั ิ โดยมุง่ เน้ นหลักกำรสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำร ควำมสำคัญ
กับกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่ำงเสมอภำค เป็ นธรรม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ฝ่ ำยบริ หำรจึง
คัดเลือกจริ ยธรรมหลักขึ ้นมำให้ ผ้ บู ริ หำรยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ปฏิบัติหน้ ำที่ ด้วยควำมรั บผิดชอบ ซึ่อสัตย์ สุจริ ต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและนโยบำยของ
บริ ษัทฯ โดยถือประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสำคัญ
2. รักษำควำมลับของลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ และบริ ษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้ เอกสำรหรื อข่ำวสำรอัน
เป็ นควำมลับของบริ ษัทฯ รั่วไหล
3. เคำรพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงำนอื่น ไม่นำเอำข้ อมูลหรื อเรื่ องรำวของพนักงำนอื่น ทังในเรื
้ ่ องส่วนตัว
และเรื่ องอื่นๆ ไปเปิ ดเผย หรื อวิพำกษ์ วิจำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่พนักงำน หรื อภำพลักษณ์โดยรวม
ของบริ ษัทฯ
4. ไม่กล่ำวร้ ำยหรื อกระทำกำรใด อันนำไปสูค่ วำมแตกแยก หรื อควำมเสียหำยภำยในบริ ษัทฯ หรื อของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
5. รักษำและร่วมสร้ ำงสรรค์ให้ เกิดควำมสำมัคคีในหมูค่ ณะ
6. ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ร่วมงำนด้ วยควำมสุภำพ มีน ้ำใจ มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี และรักษำคำมัน่ สัญญำ
7. ประพฤติปฏิบตั ิและพัฒนำตนเองไปในทำงที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและบริ ษัทฯ ตำมค่ำนิยมขององค์กร
8. ยึดมัน่ ในคุณธรรมและละเว้ นจำกอบำยมุขทังปวง
้
ไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจทำให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงของ
ตนเองและบริ ษัทฯ
9. เอำใจใส่และช่วยดำเนินกำรใดๆ ที่จะรักษำสภำพแวดล้ อมและบรรยำกำรในกำรทำงำน รวมทังกำรพั
้
ฒนำ
องค์กรไปสูค่ วำมเป็ นเลิศ
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10. หลีกเลี่ยงกำรให้ และ/หรื อ รับสิ่งของ กำรให้ และ/หรื อ รับกำรเลี ้ยงรับรองหรื อประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ หรื อ
ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จของบริ ษัทฯ เว้ นแต่เพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนินธุรกิจในทำงที่ชอบธรรมของบริ ษัทฯ หรื อใน
เทศกำล หรื อประเพณีนิยมในมูลค่ำที่เหมำะสม หำกของขวัญที่ได้ รับในรู ปของเงินหรื อสิ่งของมีมลู ค่ำเกิน 3,000 บำท
ให้ ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน กรณีที่เป็ นกำรให้ ของขวัญ ของชำร่ วย มีมลู ค่ำไม่เกิ น 3,000 บำท กำรเลี ้ยงรับรอง คู่ค้ำ หรื อ
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมจริ งตำมปกติธุรกิจและประเพณีนิยม
11. หลีกเลีย่ งพฤติกรรมทีเ่ ป็ นกำรคุกคำมทำงเพศ
หมำยเหตุ : นักลงทุนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอรัปชัน่ จริ ยธรรมธุรกิจ และ
กฎบัตรคณะกรรมกำรในเว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ
http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html

9.11.3 การเปิ ดเผยนโยบายสาคัญของบริษัทฯ
หลังจำกที่คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ จดั ทำและกำหนดนโยบำยสำคัญ อันได้ แก่ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ ำนสำรสนเทศ และนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
แล้ ว เสร็ จ เมื่อ วัน ที่ 26 พฤศจิ ก ำยน 2558 และฉบับ ปรั บ ปรุ ง วัน ที่ 21 มี น ำคม 2560 และฉบับ ปรั บ ปรุ ง ล่ำ สุดวัน ที่ 24
กรกฎำคม 2561 บริ ษัทฯ ได้ นำนโยบำยดังกล่ำวขึน้ แสดงบนเว็ บไซต์ ของบริ ษัท ฯ www.principalcapital.co.th และ
เว็บไซต์ภำยในของบริ ษัทฯ เพื่อให้ พนักงำนบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ รับทรำบ นอกจำกนี ้ยังได้ ทำกำรจัดประชุมเพื่อชี ้แจง
นโยบำยดังกล่ำว และเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนได้ ซกั ถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม และลงนำมเพื่อรับทรำบนโยบำยเหล่ำนี ้
9.11.4 การกาหนดขอบเขตหน้ าที่ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท
อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรและ/หรื อบริ หำรงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
2. กำหนดนโยบำยของบริ ษัทฯ รวมถึงกำรสัง่ กำรและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนโดยรวม เพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรบริ หำรงำน
3. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งจำกปั จจัยต่ำงๆ ทัง้
จำกภำยในและภำยนอกบริ ษัทฯ
4. มีอำนำจพิจำรณำว่ำจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ระดับบริ หำรและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนกำรโอน โยกย้ ำยข้ ำมสำยงำน
หรื อกำรพ้ นจำกกำรเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ระดับบริ หำร
5. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นครำวๆ ไป
6. วงเงินอนุมตั ิของประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรให้ เป็ นไปตำมคูม่ ืออำนำจดำเนินกำรที่บริ ษัทฯ ประกำศใช้
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อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรและ/หรื อบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษัทฯ
2. ด ำเนิ น กำรหรื อ ปฏิ บัติ ง ำนให้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ ได้ รั บ อนุมัติ จ ำกคณะ
กรรมกำรบริ หำร และ/หรื อ คณะกรรมกำรของบริ ษัท
3. เป็ นผู้รับมอบอำนำจของบริษัทฯ ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษัทให้ เป็ นตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบำย
ระเบียบ ข้ อกำหนด คำสัง่ มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัทฯ
ทุกประกำร
4. มีอำนำจแต่งตังและบริ
้
หำรงำนคณะทำงำนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภำพของกำรจัดกำรที่ดี และ
โปร่ งใส และให้ มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร
มอบอำนำจช่วง และ/หรื อกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้ อยูภ่ ำยใต้ ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสือมอบอำนำจซึง่ ได้
ผ่ำ นกำรพิ จ ำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท แล้ ว และ/หรื อ ให้ เ ป็ น ไปตำมระเบี ย บ ข้ อ ก ำหนด หรื อ ค ำสั่ง ที่ ป ระธำน
คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อ คณะกรรมกำรของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทฯ ได้ กำหนดไว้
5. กำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริ ษัทฯ รวมถึงกำรสัง่ กำรและกำกับดูแลกำรดำเนินงำน
โดยรวม เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในกำรบริ หำรงำน
6. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งจำกปัจจัยต่ำงๆ
ทังจำกภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัทฯ
7. มีอำนำจพิจำรณำว่ำจ้ ำงพนักงำน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนกำรโอน โยกย้ ำยข้ ำมสำยงำน/ฝ่ ำย/แผนกหรื อ
กำรพ้ นจำกกำรเป็ นพนักงำน
8. มีอำนำจ ออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ และเพื่อรักษำระเบียบ วินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร
9. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นครำวๆ ไป
10. วงเงินอนุมตั ิของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรให้ เป็ นไปตำมคูม่ ืออำนำจดำเนินกำรที่บริษัทประกำศใช้
ทังนี
้ ้ อำนำจของประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร และ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ตลอดจนกำรมอบอำนำจแก่
บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนำจและ/หรื อ กำรมอบอำนำจในกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่ผ้ รู ับมอบอำนำจ หรื อบุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ฯ ตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมตั ิรำยกำรใน
ลักษณะดังกล่ำว จะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำร
ดังกล่ำวตำมที่ข้อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
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อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรสำคัญของบริ ษัทฯ
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสีย และดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
3. เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร เฉพำะเรื่ อง
4. จัดทำรำยงำนกำรประชุม และเอกสำรสำคัญต่ำงๆ ได้ แก่ กำรจัดหำสถำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
ประชุมผู้ถือหุ้น กำรกำหนดวำระกำรประชุม พร้ อมเอกสำรประกอบกำรประชุม กำรจดบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมทังหมด
้
5. จัดทำรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุนร่ำงนโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรต่ำงๆ
7. ดูแลให้ บริ ษัทฯ และคณะกรรมกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
8. ส่งเสริ มให้ บริษัทฯ มีมำตรฐำนด้ ำนบรรษัทภิบำลที่เหมำะสม
9. เป็ นหรื อประสำนงำนนำยทะเบียนของบริ ษัทและกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปั นผล
10. ดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมกรรมกำร หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9.11.5 การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมกำรทังสิ
้ ้น 9 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
• กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริ หำร
• กรรมกำรทีไ่ ม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร
• กรรมกำรอิสระ

จำนวน 4 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 3 คน
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรที่ธุรกิจจะเจริ ญเติบโตได้ อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืนนัน้ ปั จจัยหนึ่งที่สำคัญคือกำรสร้ ำง
สมดุลของกำไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ นอกจำกควำมมุง่ มัน่ ในกำรขยำยกิจกำรให้ ได้ ตำมเป้ำหมำย
แล้ ว บริ ษัทฯ จึงได้ กำหนดให้ มีสร้ ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่องมำกขึ ้น และทำให้ เห็นผลอย่ำง
เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนขึ ้น โดยเน้ นกำรสร้ ำงรำกฐำนของควำมเข้ ำใจและรับรู้ ร่วมกันให้ เกิดขึ ้นในองค์กรเป็ นลำดับแรก เมื่อ
หน่วยย่อยขององค์กรเข้ ำใจแล้ ว จึงจะเกิดกำรสร้ ำงสรรค์ได้ อย่ำงต่อเนื่องตำมที่คำดหวังไว้ โดยบริ ษัทฯ ได้ ยดึ ตำมแนวทำง
ปฏิบตั ิใน 7 หัวข้ อหลักตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กำหนดขึ ้น
และ ISO 26000 มำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี ้
1.

การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิ จอย่ำงโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญ และไม่ขัดต่อหลัก
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงต้ องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ำย ดังนัน้ เพื่อให้
พนักงำนของบริ ษัทฯ ได้ มีควำมเข้ ำใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบตั ิ บริ ษัทฯ จึงได้ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
นโยบำยที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ บนอินทรำเน็ตของบริ ษัทฯ และประชำสัมพันธ์ให้ พนักงำนได้ รับทรำบข้ อมูลและปฎิบตั ิตำม
2.

การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ จึงได้ ประกำศนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไว้
เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำน อันจะช่วยลดปั ญหำของควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์หรื อกำรละเมิดกฎหมำยได้ และ
นโยบำยทำงสำรสนเทศที่ครอบคลุมถึงกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง เพื่อขจัดปั ญหำกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ
โดยมีกำรกำหนดบทลงโทษกำกับไว้ บนอินทรำเน็ตของบริ ษัทฯ และประชำสัมพันธ์ ให้ พนักงำนได้ รับทรำบข้ อมูลและ
ปฏิบัติตำม นอกจำกนีบ้ ริ ษัทฯ มีกำรทบทวนมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิ จกำรและปรั บ ปรุ งนโยบำยให้ สอดคล้ อ งกับ
มำตรฐำนสำกล บริ ษัทฯ ได้ รับใบรับรองกำรมีนโยบำยและแนวปฏิบตั ิตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption หรื อ CAC) สะท้ อนควำมมุ่งมัน่ ในกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนทจุริตคอร์ รัปชัน่ มำใช้ จริ งในองค์กำรได้ และประกำศตนร่วมต่อต้ ำนกำรทจุริตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
เมื่ อ วัน ที่ 7 มิ ถุ น ำยน 2561 บริ ษั ท ฯ ผ่ ำ นกำรรั บ รอง Anti-Corruption จำก โครงกำรแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
3.

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ ่ อพนักงาน

บริ ษัทฯ ให้ กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม มีสวัสดิกำร ควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยที่
สอดคล้ องกับมำตรฐำนแรงงำน มีกำรตอบแทนพนักงำนในลักษณะที่นอกเหนือจำกค่ำจ้ ำงและโบนัส และจัดฝึ กอบรม
สร้ ำงเสริ มพัฒนำศักยภำพของพนักงำน จำนวน 2 หลักสูตร เพื่อให้ พนักงำนได้ เสริ มศักยภำพในด้ ำนต่ำงๆ และพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์ในองค์กร โดยหลักสูตรที่จดั ขึ ้นได้ แก่
− พัฒนำศักยภำพ ยกระดับตัวเอง
− สร้ ำงเสริ มกำรสือ่ สำรที่มีประสิทธิภำพและกำรทำงำนเป็ นทีม และหลักสูตรเฉพำะของส่วนงำนอื่นๆ
นอกจำกนี ้ยังได้ สนับสนุนให้ กรรมกำรบริ ษัทเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมกับ “สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย”
ในปี 2561 จำนวน 2 คน
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4.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
สำหรับธุรกิจ เพื่อเป็ นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำระดับบนสำหรั บธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์
บริ ษัทฯ จึงได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุ่มแมริ ออท ซึ่งเป็ นกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ บริ หำรงำน
โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนทุกไตรมำส
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำผู้บริ โภคจะได้ รับสิง่ ที่ดีที่สดุ ซึง่ ที่ผำ่ นมำโครงกำรนี ้ได้ รับรำงวัล ยอดเยี่ยมซึง่ ผู้บริ โภคเป็ นผู้ให้ คะแนนมำโดย
ตลอด นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริ ษัท แอสคอทท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทผู้นำตลำดด้ ำนกำรบริ หำรเซอร์ วิส อพำร์ ทเม้ นท์รำยใหญ่ที่สดุ ในภูมิภำคเอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และ
ตะวันออกกลำง มำเป็ นผู้บริ หำรโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ
5.

สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
บริ ษัทฯ มีกำรจัดซ้ อมดับเพลิงให้ แก่อำคำรที่บริ ษัท ฯ ได้ เข้ ำไปบริ หำร และยังได้ สง่ พนักงำนไปเข้ ำร่วมกำรอบรม
กำรช่วยชีวิตขันสู
้ งร่ วมกับโรงพยำบำลบีเอ็นเอช เพื่อเรี ยนรู้ กำรปฏิบตั ิตนหำกมีเพื่อนพนักงำนหรื อลูกค้ ำจำเป็ นต้ องได้ รับ
ควำมช่วยเหลือเร่งด่วน
6.

การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกิจกรรม CSR- In process ซึง่ เป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมทีม่ ีผลต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียและสิง่ แวดล้ อมขององค์กร
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
• นักศึกษำจำกสถำบันกำรจัดกำรปั ญญำภิวฒ
ั น์เข้ ำเยีย่ มชมกิจกำรโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเมนท์แมริออท
สำทร วิสต้ ำ เพื่อศึกษำและเรี ยนรู้ เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและงำนด้ ำนกำรให้ บริ กำร
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์ จากัด (“CS”)
• บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ให้ บริ กำรติดตังระบบสำรสนเทศพร้
้
อมกำรดูแลรักษำระบบต่อเนื่อง 3
ปี แก่คลินิกแพทย์แผนปั จจุบนั และแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็ นคลินิกที่ม่งุ เน้ นกำรรักษำพยำบำลที่
ต้ นเหตุทงทำงร่
ั้
ำงกำยและจิตใจ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยไม่ต้องอยู่ในวงเวียนแห่งกำรรักษำแบบไม่มีที่สิ ้นสุด รวมทังยั
้ งไม่ค้ำกำไรแก่
ผู้ป่วยเกินควร โดยที่คลินิกดังกล่ำว จะมีกำรให้ บริ กำรในอัตรำพิเศษแก่พนักงำนในเครื อของบริ ษั ทฯ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ ม
สุขภำพของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในองค์กรอีกทำงหนึง่
• บริ ษั ท คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์ จ ำกัด ได้ พัฒ นำระบบบริ ห ำรสถำนศึกษำแบบบูร ณำกำร Cloud-Edu
ร่ วมกับวิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย (วิทยำลัยฯ) โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็ นระบบสำรสนเทศสำหรั บบริ หำรจัดกำรทำงด้ ำน
กำรศึก ษำอย่ำ งเต็ม รู ปแบบ ซึ่ง เอื อ้ ประโยชน์ ให้ กับ ทัง้ CS และวิ ท ยำลัย โดยกำรพัฒนำระบบ Cloud-Edu นี ท้ ำให้
พนักงำนของ CS เกิดกำรพัฒนำทักษะและเพิ่มประสบกำรณ์ ในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอก จำกนี ้ยังช่วยลด
ต้ นทุนในกำรประชำสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของ CS สำหรับวิทยำลัยได้ รับประโยชน์จำกกำรใช้ งำนระบบดังกล่ำว
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยยังได้ ดำเนินกิจกรรม CSR - After process ซึ่งเป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมที่ไม่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนขององค์กรโดยตรงมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกิจกรรม
ดังต่อไปนี ้
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
• กำรระดมทุนสำหรั บภำรกิจมอบกำรศัลยกรรมรักษำภำวะปำกแหว่งเพดำนโหว่ของมูลนิธิสร้ ำงรอยยิ ้ม
ซึ่งเป็ นโครงกำรที่บริ ษัทฯ ได้ ริเริ่ มและดำเนินกำรต่อเนื่องมำหลำยปี แล้ ว ในปี 2561 สำมำรถระดมทุนและเงินบริ จำคจำก
ลูกค้ ำและพนักงำนของบริ ษัทฯ จำนวน 25,560 บำท
• บริ ษั ท ฯ จัด กิ จ กรรม Wish upon a Star เพื่ อ ระดมทุน จำกลูก ค้ ำ และพนัก งำนของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ จัด หำ
ของขวัญ อุปกรณ์กีฬำ อุปกรณ์เครื่ องเขียน เลี ้ยงอำหำรกลำงวันเด็กและบริ จำคสิง่ ของต่ำงให้ นกั เรี ยนโรงเรี ยนบำงเก่ำ ใน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี บริ ษัทฯ มอบเงินบริ จำคจำนวน 80,000 บำท
• บริ ษัทฯ จัดกิจกรรมวิง่ กำรกุศล “Run to give” เพื่อนำรำยได้ จำกกำรขำยเสื ้อบริ จำคให้ โรงพยำบำลศิริรำช
สร้ ำงตึกผู้ป่วยใหม่ มอบเงินบริ จำคจำนวน 1,136,050 บำท
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พิษณุเวช จากัด
• โรงพยำบำลพิษณุเวช ได้ จดั กิจกรรมอำสำ ต้ นกล้ ำแห่งควำมดี โดยในปี 2561 ได้ มอบทุนกำรศึกษำ สือ่ กำร
เรี ยนกำรสอน หนังสือ คอมพิวเตอร์ เสื ้อผ้ ำ ยำสำมัญประจำบ้ ำนให้ แก่นกั เรี ยน ณ โรงเรี ยนบ้ ำนขอนสองสลึง อำเภอชำติ
ตระกำร จังหวัดพิษณุโลก และมอบทุนทรัพย์ในกำรก่อสร้ ำงอำคำรเรี ยน รัว้ และประตูโรงเรี ยน
• บริ ษัทฯ ทำโครงกำรมอบกระเป๋ ำยำให้ กบั หน่วยงำนต่ำงๆ และสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ นอกจำกนี ้ยังได้ เข้ ำ
ร่วมโครงกำรส่งเสริ มมำตรกำรองค์กรเพื่อควำมปลอดภัยทำงถนน
• บริ ษัทฯ ให้ กำรสนับสนุนด้ ำนกำรศึกษำด้ วยกำรมอบทุนกำรศึกษำให้ แก่นกั ศึกษำแพทย์เป็ นเงิน 60,000
บำทต่อปี และมอบทุนให้ แก่บตุ รของพนักงำนจำนวน 215 ทุนเป็ นเงิน 685,000 บำท
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด
• โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ ได้ ทำโครงกำร “มอบโอกำสใหม่ในกำรมองเห็นสำหรับ 30 ดวงตำ” โดยกำรผ่ำตัดต้ อ
กระจกให้ กับผู้ด้อยโอกำสและขำดแคลนทุนทรั พย์ในจังหวัดนครสวรรค์ไม่สำมำรถเข้ ำถึงกำรบริ กำรทำงกำรแพทย์ ได้
จำนวน 30 คน
• โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ นำโดยผู้บริ หำรได้ มอบศูนย์สขุ ภำพอุทยำนสวรรค์ให้ กบั เทศบำลนครสวรรค์เพื่อเป็ น
สำธำรณประโยชน์สำหรับประชำชนที่มำใช้ บริ กำรในสวนสำธำรณะ
• โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ แพทย์ พยำบำล ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่เยี่ยมบ้ ำนผู้ป่วยติดเตียงใน “โครงกำร
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ ำงรอยยิ ้มให้ ประชำชนจังหวัดนครสวรรค์ ” โดยมีผ้ วู ำ่ รำชกำรจังหวัดพร้ อมทังเจ้
้ ำหน้ ำที่ภำครัฐ เพื่อ
ดูแลให้ คำปรึ กษำแก่ผ้ ปู ่ วยและประชำชนที่ไม่สำมำรถเข้ ำถึงกำรดูแลทำงกำรแพทย์ได้ และยังได้ มอบสิ่งของเครื่ องใช้ เพื่อ
แบ่งเบำภำระค่ำใช้ จ่ำยแก่ผ้ ปู ่ วย และร่วมมือกับสภำกำชำติไทยในกำรรับบริ จำคโลหิตอีกด้ วย โดยรวมโลหิตที่ได้ จำกกำร
บริ จำคทังหมด
้
335 ยูนิต นอกจำกนี ้ยังมีกำรบริ จำคเตียงผู้ป่วยให้ กบั ภำคกำรบริ กำรโลหิตแห่งชำติที่ 8 เพื่อส่งต่อให้ กบั
ผู้ป่วยที่ขำดแคลน และมอบเครื่ องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำจำนวน 10 เครื่ องให้ แก่หน่วยงำนรำชกำร เพื่อใช้ ประโยชน์ในกรณี
เกิดเหตุฉกุ เฉิน
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท สหแพทย์ พิจิตร จากัด
โรงพยำบำลสหเวช นำโดยคณะแพทย์ พยำบำลและเจ้ ำหน้ ำที่ได้ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภำพ
เบื ้องต้ น ฉีดวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่ให้ กบั นักเรี ยนในสถำนที่ตำ่ งๆ เช่น โรงเรี ยนบริ หำรธุรกิจ โรงเรี ยนเทศบำลบ้ ำนปำก
ทำง จัดอบรมกำรช่วยชีวิตขันพื
้ ้นฐำนให้ แก่พนักงำนในโรงพยำบำลและหน่วยกู้ภยั จำกภำยนอกในพื ้นที่จังหวัดพิจิตร
นอกจำกนี ้แพทย์ของโรงพยำบำลได้ ร่วมให้ ควำมรู้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพผ่ำนทำงวิทยุรำยกำร อสมท. เพื่อชุมชน
7.

การให้ ความสาคัญกับการสร้ างความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ มีควำมตังใจที
้ ่จะพัฒนำกำรรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดควำมยัง่ ยืนมำกขึ ้น จึงได้ เริ่ มให้ ควำมสำคัญกับ
กำรจัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืน (Sustainability Report) ขึ ้น เพื่อประกำศจุดยืนของบริ ษัทฯ และเพื่อให้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
กำรสร้ ำงควำมยัง่ ยืนอย่ำงสมดุลให้ กบั ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
นอกจำกนี บ้ ริ ษั ท ฯ ยัง ได้ จัด ท ำโครงกำร ”ท ำดี เ พื่ อ พ่อ ” โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ถวำยเป็ น พระรำชกุศ ลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ด้ วยกำรจัดทำหลักสูตรพัฒนำควำมเข้ มแข็งผู้บริ หำรโรงพยำบำลฉบับ
บูรณำกำร (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) ให้ กบั บุคลำกรทำงกำรแพทย์โดยไม่เสีย
ค่ำใช้ จ่ำยตลอดหลักสูตร เพื่อให้ เกิดกำรรวมตัวกันของผู้บริ หำรโรงพยำบำลทังจำกภำครั
้
ฐและภำคเอกชน ที่พร้ อมจะ
ร่ วมกันขับเคลื่อนให้ เกิดกำรพัฒนำกำรบริ กำรด้ ำนสุขภำพเพื่อประโยชน์สขุ ของประชำชนชำวไทยทุกคน รวมทังเพื
้ ่อให้
ผู้เข้ ำร่ วมฝึ กอบรมได้ พฒ
ั นำทักษะและสำมำรถนำไปปรับใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำนได้ อย่ ำงถูกต้ อง เพื่อให้ ประชำชนได้ รับกำร
บริ กำรที่ดี มีคณ
ุ ภำพ และเพื่อสร้ ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรี ยนรู้ และชุมชนนักบริ หำร (Community of Practice: Healthcare
Leadership) ร่ วมกันระหว่ำงผู้บริ หำรโรงพยำบำลจำกภำครัฐและเอกชนต่อไปและสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชให้ ยงั่ ยืน โดยโครงกำรนี ้ได้ รับควำมร่ วมมื อจำกซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุ งเทพฯ
โดยบริ ษั ท วี เรสซิ เ ดนซ์ จ ำกัด กระทรวงสำธำรณสุข บริ ษั ท สถำบัน พัฒ นำและฝึ กอบรมกำรบริ หำรโรงพยำบำล
จ ำกัด (HMTDI) สมำคมโรงพยำบำลเอกชน มูล นิ ธิ พ งษ์ ศัก ดิ์ วิ ท ยำกร และ บริ ษั ท พริ น้ ซิ เ พิ ล แคปิ ต อล จ ำกัด
(มหำชน) (PRINC) โดย HMTDI ทำหน้ ำที่ผ้ จู ัดงำนและหลักสูตรกำรอบรม (Organizer) โดยกำรฝึ กอบรมผู้อำนวยกำร
โรงพยำบำลในชนบท เพื่อเพิ่มองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญให้ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้
นอกจำกนี ้ยังมีหลักสูตร “เคล็ดลับบริ หำรโรงพยำบำลแบบมืออำชีพ ” ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ โดย นำยแพทย์
พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร ผู้บกุ เบิกโรงพยำบำลเอกชนในประเทศไทย โดยเปิ ดให้ ศกึ ษำฟรี ผำ่ นทำงออนไลน์
https://www.coursetoyou.com/course?courseid=themastermentor
หมำยเหตุ: โปรดอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมในรำยงำนกำรพัฒนำธุรกิ จอย่ำงยั่งยืน ปี 2561 ในเว็ปไซต์ ของบริ ษัทฯ
http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html
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11 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11.1 นโยบายด้ านการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยให้ ทุก หน่ว ยงำนท ำงำนอย่ำ งมี ร ะบบ มี ป ระสิท ธิ ภำพ และประสิท ธิ ผล เป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของบริ ษัทฯ มีกำรดูแลรักษำและใช้ ทรัพย์สนิ อย่ำงประหยัดและเหมำะสม มีระบบกำรควบคุม
ภำยในรวมทังกำรประเมิ
้
น และบริ หำรควำมเสีย่ งที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ โดยเจ้ ำของหน่วยงำนจะต้ องมีระบบกำร
ทำงำนที่เป็ นมำตรฐำนที่ดีและมีกำรควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันเหตุกำรณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่อำจจะสร้ ำงควำมเสียหำย
ให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ และพัฒนำให้ พนักงำนในหน่วยงำนมีควำมรู้ สกึ ร่ วมในอันที่จะปฏิบตั ิงำนตำมวิธีปฏิบตั ิงำนที่เหมำะสม
รวมถึงระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และพร้ อมที่จะให้ บริ ษัทฯ ประเมินและตรวจสอบกำรทำงำนได้ ตลอดเวลำ
สำหรับกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ เห็นชอบให้ วำ่ จ้ ำงบุคคลภำยนอกเพื่อมำ
ปฏิบตั ิหน้ ำที่เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ ได้ แก่ บริ ษัท 24 อินเตอร์ เซอร์ วิสเซส จำกัด ซึ่งมีควำมเป็ นอิสระและมี
ควำมชำนำญในกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี เพื่อปรับปรุ งระบบกำรทำงำนให้ มีประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น ผู้ตรวจสอบ
ภำยในจะเข้ ำมำตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ไตรมำส โดยนำงสำวกำนติมำ คงสมยุติ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
โดยบริ ษัทฯ มีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิในกำรควบคุมภำยใน ดังนี ้
1. กำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบของผู้บริ หำรทุกระดับที่จะต้ องดูแลและตรวจสอบระบบกำร
ทำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้ มีประสิทธิ ภำพ และถูกต้ องตำมระเบียบกำรปฏิบตั ิงำน โดยมีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่รัดกุมสำมำรถตรวจสอบได้ ทุกหน่วยงำนจะต้ องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนเป็ นบรรทัดฐำน
สำหรับกำรดำเนินกิจกำรในส่วนงำนที่อยู่ในควำมดูแลของตน โดยถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุณภำพของบริ ษัทฯ นโยบำย
สำคัญและระเบียบปฏิบตั อ่ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. แนวทำงกำรควบคุมภำยในที่มีกำรประเมิน และบริ หำรควบคุมควำมเสี่ยงเป็ นแนวทำงที่จะช่วยให้ แต่ละ
หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ และหำทำงควบคุมด้ วยกำรลดผลกระทบ หรื อลดโอกำสที่
จะเกิดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยบริ ษัทฯ ต้ องกำรให้ พนักงำนทุกระดับชันมี
้ สว่ นร่ วมในกำรประเมินและควบคุมควำมเสีย่ ง
โดยทัว่ กันเพื่อช่วยกันป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้น
3. ผู้ตรวจสอบภำยในจะเป็ นผู้สนับสนุนผู้บริ หำรทุกหน่วยงำน ในกำรจัดให้ มีกำรควบคุมภำยในในทุกหน่วยงำน
และ ดำเนินกำรตรวจสอบเป็ นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้ แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิ ภำพ และมีกำรปฏิบตั ิตำมขันตอนที
้
่กำหนดอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ ซึ่งจะนำไปสู่กำรปรับปรุ งระบบงำนให้ มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
4. แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเน้ นไปในลักษณะที่สร้ ำงสรรค์ และปรับปรุงระบบงำนให้ ดีขึ ้น รำยงำนที่
ผู้ตรวจสอบภำยในจัดทำขึน้ ซึ่งฝ่ ำยที่เป็ นเจ้ ำของระบบงำนมีควำมเห็นสอดคล้ องด้ วยกันแล้ ว จะนำไปพิจำรณำใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ ควำมเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบตั ิต่อไป หำกปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดที่
ต้ องปรับปรุ งแก้ ไขให้ มีประสิทธิ ภำพหรื อรัดกุมมำกยิ่งขึ ้น ขอให้ ถือเป็ นหน้ ำที่ของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องรี บดำเนินกำร
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ปรับปรุ งแก้ ไขทันที โดยบริ ษัทฯ จะถือว่ำหน้ ำที่ดงั กล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของงำนที่หน่วยงำนนันๆ
้ รับผิดชอบและถือเป็ นส่วน
หนึง่ ในกำรประเมินผลงำนของบุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วย
11.2 นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ ประกำศ “นโยบำยบริ หำรควำมเสี่ยง” และ “กฎบัตร
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง” ในเบื ้องต้ นให้ มีคณะทำงำนดำเนินกำรจัดเตรี ยมแนวทำงบริ หำรควำมเสี่ยง และใน
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้ ำที่ในกำร
วำงแผน จัดอันดับควำมเสีย่ งของบริ ษัทฯ จัดหำแนวทำงกำรป้องกันควำมเสีย่ ง และบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ งของบริ ษัทฯ
และรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบทุก 6 เดือน
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ตัง้ แต่กำรค้ นหำ ระบุ วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง กำร
จัดกำรและควบคุมควำมเสีย่ ง ตลอดจนติดตำมและรำยงำนผล โดยนำแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ งตำมมำตรฐำน ISO
31000 มำพัฒนำกรอบกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง โดยอ้ ำงอิงแนวทำงปฏิบตั ิด้ำนกำรควบคุมภำยในของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
1. บริ ษัทฯ ดำเนินธุรกิจภำยใต้ ควำมเสี่ยง 6 ด้ ำนคือ ด้ ำนกำรลงทุน ด้ ำนกำรเงิน ด้ ำนกำรดำเนินงำน ด้ ำน
กำรเมืองและนโยบำยภำครัฐ ด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกฎหมำย และด้ ำนชื่อเสียงภำพลักษณ์ ดังนันบริ
้ ษัท ฯ จึง
ต้ องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทังในระดั
้
บองค์กรและระดับโครงกำร โดยใช้ มำตรฐำนเดียวกัน
ตำมที่บริ ษัทฯ กำหนด
2. ผู้บริ หำรต้ องสื่อสำรให้ บคุ ลำกรในทุกฝ่ ำยงำนทรำบถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ
ควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯ โดยบุคลำกรของบริ ษัทจะต้ องสำมำรถแสดงสถำนะควำมเสี่ยงในงำนที่เกี่ยวข้ องได้ และนำไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจเพื่อบริ หำรจัดกำรฝ่ ำยงำน รวมถึงกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนที่เหมำะสมและแผนสำรองฉุกเฉิน
เพื่อรับมือกับควำมเสีย่ งนันๆ
้
3. ให้ แต่ละฝ่ ำยงำนใช้ แผนที่ควำมเสี่ยงและเครื่ องมือบริ หำรควำมเสี่ยงตำมคู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเพื่อ
ดำเนินกำรค้ นหำ ระบุปัจจัยเสี่ยง และรู ปแบบของควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน วิเครำะห์ประเมินควำม
เสี่ยงทีค้นพบ กำหนดระดับควำมเสี่ยงพร้ อมทังเกณฑ์
้
ที่ยอมรับได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ /มำตรกำร หรื อแผนบริ หำร
ควำมเสี่ยงที่จะป้องกัน บรรเทำ หลีกเลี่ยงหรื อ ควบคุมควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ตลอดจนกำกับ ติดตำม ทบทวนและ
ประเมินผลกำรจัดกำรกับควำมเสีย่ งเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งให้ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ ้นตำมลำดับ
4. ให้ ผ้ รู ับผิดชอบแต่ละฝ่ ำยงำนรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงตำมที่บริ ษัทฯ กำหนด
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
5. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงกำหนดนโยบำยกำรบ่ริหำรควำมเสี่ยงและกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิรวมถึง
กำกับควำมเสีย่ งภำยในองค์กร และเป็ นผู้สรุปและรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสีย่ งต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทต่อไป
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โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยงและหน้ าที่ความรับผิดชอบ (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)

(1) คณะกรรมกำรบริ ษัท มีหน้ ำที่รับผิดชอบในภำพรวมของกำรกำกับดูแลกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัทฯ
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ ำที่สนับสนุนคณะกรรมกำรบริ ษัทด้ วยกำรช่วยสอบทำนอย่ำงเป็ นอิสระ ให้
มัน่ ใจว่ำระบบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล
(3) คณะกรรมกำรบริ หำร มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรทบทวน กำกับดูแลและติดตำมสถำนะควำมเสี่ยงที่
สำคัญของธุรกิจ และระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ
(4) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
กำกับดูแลให้ กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ รับกำรปฏิบตั ิทวั่ ทังองค์
้ กรอย่ำงต่อเนื่อง สร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำมีแผนจัดกำร
ควำมเสีย่ งที่เหมำะสม
(5) คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(5.1) กำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและกลยุทธ์กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
(5.2) พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทังองค์
้ กรให้ มีประสิทธิภำพและผลักดันให้ เกิดควำมร่ วมมือใน
กำรบริ หำรควำมเสีย่ งทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
(5.3) ติดตำมและสอบทำนควำมเสีย่ งของหน่วยงำนต่ำงๆพร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ ไข
(5.4) กำกับดูแลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
(5.5) รำยงำนควำมเสี่ยงและผลกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทตำมวำระ
ที่กำหนด
ผลลัพธ์ ท่ คี าดหวังจากการบริหารความเสี่ยง
(1) สร้ ำงควำมตระหนักถึงควำมจำเป็ นในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในเชิงรุ ก โดยระบุ ประเมิน และจัดกำรกับ
ควำมเสีย่ งอย่ำงจริ งจังและทัว่ ถึงทังองค์
้ กร
(2) เพิ่มช่องทำงในกำรระบุโอกำสที่อำจนำไปสูก่ ำรเติบโตของกิจกำร และมีควำมพร้ อมสำหรับภัยคุกคำมที่จะ
เป็ นอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
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(3) มีกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ งที่ได้ มำตรฐำนตำมค่ำนิยมสำกล
(4) เพิ่มโอกำสและควำมเป็ นไปได้ ที่จะมีผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย อันจะนำมำซึ่งควำมมัน่ ใจและ
ควำมไว้ วำงใจของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อกิจกำร
(5) สำมำรถนำข้ อมูลควำมเสีย่ งไปประกอบกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
(6) ทำให้ กำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์มีควำมชัดเจน และคำดกำรณ์ลว่ งหน้ ำได้ มำกขึ ้น
(7) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรบริ หำรอุบตั ิกำรณ์ได้ ดีขึ ้น
(8) เพิ่มกำรเรี ยนรู้จำกประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรกับควำมเสีย่ ง
การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งจะต้ องทบทวนนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสีย่ งและคูม่ ือเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ แล้ วรำยงำนควำมเหมำะสมและประสิทธิ ผลของกำรนำไปใช้ งำนเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 เปิ ดเผยรายการระหว่ างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ไม่มีรำยกำรระหว่ำงบุคคลอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ มีเพียงรำยกำร
ระหว่ำงบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่เป็ นปกติธุรกิจ ซึ่งได้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจำปี
2561 แล้ ว
12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่ างกัน
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน กับบริ ษัทย่อยนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ให้ ควำมเห็นว่ำ มีควำมสมเหตุสมผล
และเป็ นรำยกำรปกติของธุรกิจที่มีเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป โดยมีรำคำและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรม
12.3 นโยบายการทารายการระหว่ างกัน
เพื่อให้ เกิดควำมโปร่ งใสและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยโดยเท่ำเทียมกัน รวมถึงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษัทฯ
จึงได้ จดั ทำ “นโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” ขึ ้น และประกำศไว้ ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยยึดหลักกำรดังนี ้
•

•
•

เป็ นรำยกำรที่ผำ่ นขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิที่โปร่งใสโดยกรรมกำรและผู้บริ หำรด้ วยควำมรับผิดชอบระมัดระวังและ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียไม่ได้ มีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจ
เป็ นรำยกำรที่ดำเนินกำรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
มีระบบกำรติดตำมและตรวจสอบที่ทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ กำรทำรำยกำรเป็ นไปตำมขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง

กรณีที่รำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทฯ เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ บริ ษัทฯ จะนำเสนอ
ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น ผู้ใ ห้ ควำมเห็ นเกี่ ย วกับ ควำมจ ำเป็ น และควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณี ที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้นบริ ษัท ฯ จะจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชำญ
อิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ทังนี
้ ้กำรอนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริ ษัท กฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
หำกเกิดรำยกำรระหว่ำงกัน บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรให้ มีกำรอนุมตั ิให้ ทำรำยกำรดังกล่ำว โดยบุคคลที่มีสว่ นได้ เสีย
หรื ออำจขัดแย้ งจะต้ องไม่มีสว่ นในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจำรณำ และให้ ควำมเห็น
ต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำวทุกครัง้ ซึ่ง ขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิกำรให้ ควำมเห็นชอบในกำรให้ ทำรำยกำรดังกล่ำวจะดำเนินกำร
ตำมขันตอนของข้
้
อกำหนด หรื อ ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ข้ อกำหนดเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่ งครัด โดยกำรกำหนดรำคำ ค่ำตอบแทน หรื อค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน
บริ ษัทจะกำหนดโดยอ้ ำงอิงจำกรำคำตลำด ตลอดจนมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนัก บัญชีและผู้สอบบัญชี
อนุญำตแห่งประเทศไทย รวมทังพิ
้ จำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และคำนึงถึงประโยชน์ ของบริ ษัท ฯ เป็ น
สำคัญ และจะเปิ ดเผยรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริ ษัทฯ และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทฯ
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12.4 รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่ าสุด
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

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

นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ดร.สำธิต วิทยำกร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ดร.จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริฐ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวภัทรพร จำรุพฒ
ั น์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยศิริชยั โตวิริยะเวช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยศุภวัส พงษ์ ศิริพำนิช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงเสมอแข สัทธำพงศ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสุกนิษฐ์ มหำนุกลู
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
จานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ
805,393,500
24.85
10,000,000
0.30
15,149,000
0.46
100,000
0.003
372,800
0.01
474,200
0.01
100,000
0.003
10,120,000
0.31
100,000
0.003
-
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สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
จานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ
806,728,800
24.89
10,000,000
0.30
15,149,000
0.46
100,000
0.003
372,800
0.01
474,200
0.01
100,000
0.003
10,120,000
0.31
100,000
0.003
-

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

นำงสำวณภัทร์ พร รอดชะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวจันทร์ เพ็ญ จงจีรังทรัพย์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยนฤพล พันธุ์ศภุ มงคล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงเตือนใจ แก้ ววรรณำ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพันธ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์อธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์อำทิตย์ เปี่ ยมคล้ ำ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์เจษฎำ จงไพบูลย์พฒ
ั นะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงพิมพ์ญดำ บุญเต็ม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำววรรณี โรจนโอฬำรรัตน์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์สรุ ศักดิ์ อำมำตย์โยธิน
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยสุรศักดิ์ ผุสดีโสภณ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยสมชำย เส็งสมวงษ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวอติยำ อำวัชนำกำร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวบุษกร แก้ วบุญธรรม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยบุญชนะ เพชรพลอยงำม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ดร. ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยอภิรัฐ นุชทอง
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

แบบ 56-1 ประจำปี 2561
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
จานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ
98,000
0.003
21,000
0.0006
2,507,600
0.07
29,600
0.0009
-

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
จานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ
98,000
0.003
21,000
0.0006
2,517,600
0.07
29,600
0.0009
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงวรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยสิทธิชยั วงศ์ณิชชำกุล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยสำธิต นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยโชติ นิสงู
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

แบบ 56-1 ประจำปี 2561
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
จานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ
3,009,800
0.09
1,917,852,143
59.19
22,985,100
0.71
-

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
จานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ
3,009,800
0.09
183,900
0.57
1,917,852,143
59.19
22,985,100
0.71
-

หมำยเหตุ : จำนวนหุ้นที่ถือโดยนำงสำวสำธิตำ วิทยำกร นับรวมหุ้นที่ถือโดย Peak Developments Holding Co., Ltd.
เนื่องจำกนำงสำวสำธิตำเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Peak Developments Holding Co., Ltd. โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
59.19 และนับรวมหุ้นทีถ่ ือโดย UBS AG HONG KONG BRANCH เนื่องจำก UBS เป็ น Custodian ของนำงสำวสำธิตำ
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13 ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 รายงานการสอบบัญชี
รำยงำนของผู้สอบบัญชี ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี สำหรับงบกำรเงินปี 2559-2561 ซึ่งตรวจสอบโดย นำยชำญชัย
ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญำตและได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ เลขที่ 3760 จำกบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข โดยมี
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินรวมของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (บริ ษัท) และบริ ษัทย่อย (กลุม่ กิจกำร) และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัทแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุม่ กิจกำรของบริ ษัท และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนิ น งำนเฉพำะกิ จ กำร กระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพำะกิ จ กำร ได้ จัด ท ำขึน้ โดยถูก ต้ อ งตำมที่ ค วรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และงบกำรเงินนี ้ได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องและได้ รับกำรรับรอง
จำกคณะกรรมกำรบริ ษัทแล้ ว
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

13.1.2 ตารางสรุ ปงบการเงิน
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2560

2561
จานวนเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจำกัด
ในกำรเบิกใช้ หมุนเวียน
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น – สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัทย่อย
สินค้ ำคงเหลือ-สุทธิ
งำนระหว่ำงทำตำมสัญญำบริกำร
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจำกัดใน
กำรเบิก

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยำวอื่น

ร้ อยละ

จานวนเงิน

2559
ปรับปรุ งใหม่

ร้ อยละ

จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2559
ปรับปรุ งใหม่
จานวนเงิน

ร้ อยละ

6,064

3.14
0.04

371,922
647,920

2.84
4.95

274,101
110,718

1.90
0.77

91,810
3,930

0.81
0.03

71,738
46,531

0.74
0.48

46,975
46,043

0.55
0.54

5,446

0.04

5,446

0.04

5,927

0.04

5,000

0.04

5,000

0.05

5,000

0.06

267,617

96,599
874,616

1.87
0.35
0.00
0.67
6.11

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

1.53
0.38
0.10
0.65
10.49

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

1.85
0.33
0.02
0.76
5.66

43,687
520,836
5,891
9,016
680,169

0.38
4.57
0.05
0.08
5.97

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

0.14
1.06
0.00
0.07
2.54

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

0.18
11.04
0.01
0.15
12.54

12,166

0.08

13,600

0.10

12,346

0.09

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

560

0.00

8,013,254
330

70.34
0.00

8,013,254
-

83.17
-

6,011,055
-

70.87
-

449,319

49,572
-

330
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2560

2561

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน – สุทธิ

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สิทธิกำรเช่ำ
ค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจำกกิ
้
จกำรที่เกี่ยวข้ อง

ส่วนของหนิ ้สินตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินที่ครบกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

2559
ปรับปรุ งใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

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

19.00
62.46
0.49
0.18
11.51
0.03
0.14
93.89
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

21.04
54.92
0.59
0.17
12.60
0.04
0.05
89.51
100.00

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

36.06
46.18
0.48
0.07
11.41
0.02
0.03
94.34
100.00

2,679,825
3,677
14,492
10,711,578
11,391,747

23.52
0.03
0.13
94.03
100.00

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

14.18
0.04
0.03
0.05
97.46
100.00

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

7,415
1,030,400
463,546
24,502
461,891

0.05
7.20
3.24
0.17
3.23

1,448
30,000
1,370,900
23,707
445,619

0.01
0.23
10.47
0.18
3.40

339,568
18,546
34,060

-

8.78
0.87
0.05
5.40

1,053,985
4,078
-

-

2.35
0.13
0.24

1,000,400
98,774
6,076
614,851

10.94
0.04
-

20,497
2,312
-

0.24
0.03
-

26,437

0.18

8,706

0.07

11,675

0.08

9,280

0.08

-

-

-

-

184,000

1.29

138,198

1.06

222,878

1.54

32,818

0.29

-

-

-

-
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จานวนเงิน

-

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2559
ปรับปรุ งใหม่
จานวนเงิน

-

ร้ อยละ

16.47
0.05
-

0.03
0.05
87.46
100.00

-

-

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2560

2561
จานวนเงิน

ส่วนของตัว๋ สัญญำใช้ เงินระยะยำว
จำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้ ค้ำงจ่ำย
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ ำที่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ ำ
ตัว๋ สัญญำใช้ เงินระยะยำวจำกบุคคล
ที่เกี่ยวข้ อง
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว

ร้ อยละ

จานวนเงิน

2559
ปรับปรุ งใหม่

ร้ อยละ

จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2559
ปรับปรุ งใหม่
จานวนเงิน

ร้ อยละ

530,404

3.70

-

-

-

-

530,404

4.66

-

-

-

-

18,944
30,674

0.13
0.21

71,779
49,054

0.55
0.37

19,348
22,924

0.13
0.16

9,203

0.08

29,076

0.30

9,893

0.12

75,224
2,853,437

0.53
19.93

75,598
2,215,008

0.58
16.92

66,939
735,937

0.46
5.09

5,830
2,307,636

0.05
20.26

4,871
1,092,010

0.05
11.33

3,714
36,416

0.04
0.43

74,640

0.52

11,057

0.08

18,025

0.12

31,522

0.28

-

-

-

-

2,063,843

14.41

1,102,412

8.42

1,550,416

10.73

915,501

8.04

-

-

-

-

3,320
19,193

0.02
0.13

9,635
19,676

0.07
0.15

15,950
20,749

0.11
0.14

-

-

-

-

-

-

-

-

521,470

3.98

512,536

3.55

-

-

521,470

5.41

512,536

6.04

333,153
85,163
43,713
2,623,025
5,476,462

2.33
0.59
0.31
18.32
38.25

171,398
71,012
42,443
1,949,103
4,164,111

1.31
0.54
0.32
14.89
31.82

171,631
64,525
64,371
2,418,203
3,154,141

1.19
0.45
0.45
16.74
21.83

170,322
15,152
3,446
1,135,945
3,443,581

1.50
0.13
0.03
9.97
30.23

12,681
27,620
561,771
1,653,781

0.13
0.29
5.83
17.16

9,069
39,146
560,752
597,168

0.11
0.46
6.61
7.04

3,240,088

22.63

3,240,088

24.76

3,240,088

22.42

3,240,088

28.44

3,240,088

33.63

3,240,088

38.20
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2560

2561
จานวนเงิน

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ ำของ

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2559
ปรับปรุ งใหม่
จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2559
ปรับปรุ งใหม่
จานวนเงิน

ร้ อยละ

4,476,767

31.27

4,476,767

34.20

4,476,767

30.98

4,476,767

39.30

4,476,767

46.46

4,476,767

52.78

44,200
764,130

0.31
(3.13)
5.34

44,200
(278,896)
764,130

0.34
(2.13)
5.84

39,379
69,102
-

0.27
0.48
-

44,200
187,112
-

0.39
1.64
-

44,200
220,524
-

0.46
2.29
-

39,379
128,974
-

0.46
1.52
-

รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของบริษัท
ใหญ่

8,077,561

56.42

8,246,289

63.01

7,825,336

54.16

7,948,166

69.77

7,981,579

82.84

7,885,208

92.96

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

764,058
8,841,619
14,318,081

5.34
61.75
100.00

677,813
8,924,102
13,088,213

5.18
68.18
100.00

3,470,333
11,295,669
14,449,809

24.02
78.17
100.00

7,948,166
11,391,747

69.77
100.00

7,981,579
9,635,360

82.84
100.00

7,885,208
8,482,375

92.96
100.00

(447,623)
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2560

2561

รำยได้ จำกกิจกำรโรงพยำบำล
รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำร
ต้ นทุนจำกกิจกำรโรงพยำบำล
ต้ นทุนขำยและให้ บริกำร
กำไรขันต้
้ น
รำยได้ อื่น
กำไรจำกกำรซื ้อธุรกิจในรำคำต่ำกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรม
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำร
ค่ำใช้ จำ่ ยอื่น
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
(ค่ำใช้ จำ่ ย) รำยได้ ภำษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน

2559
ปรับปรุ งใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2,084,631
638,074
(1,577,358)
(451,282)
694,066
51,246

76.56
23.44
(57.93)
(16.57)
25.49
1.88

1,690,423
547,348
(1,274,462)
(453,257)
510,051
166,524

75.54
24.46
(56.95)
(20.25)
22.79
7.44

1,716,823
354,849
(1,184,914)
(252,519)
634,238
44,802

82.87
17.13
(57.20)
(12.19)
30.61
2.16

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

41.91
58.09
(34.94)
(32.81)
32.25
4.83

280,254
(138,946)
141,308
143,332

100.00
(49.58)
50.42
51.14

260,373
(115,352)
145,021
13,483

100.00
(44.30)
55.70
5.18

82,544

3.03

-

-

-

-

82,544

16.72

-

-

-

-

(60,303)
(746,491)
(16,579)
(126,109)
(121,627)
(31,017)
(152,643)

(2.21)
(27.42)
(0.61)
(4.63)
(4.47)
(1.14)
(5.61)

(45,388)
(761,051)
(8,324)
(69,120)
(207,308)
(164,306)
(371,614)

(2.03)
(34.01)
(0.37)
(3.09)
(9.26)
(7.34)
(16.61)

(30,050)
(576,526)
(29,308)
43,157
(24,371)
18,786

(1.45)
(27.83)
(1.41)
2.08
(1.18)
0.91

(18,370)
(212,042)
(74,702)
(39,488)
4,253
(35,235)

(3.72)
(42.95)
(15.13)
(8.00)
0.86
(7.14)

(12,425)
(159,626)
(8,934)
103,656
(7,245)
96,411

(4.43)
(56.96)
(3.19)
36.99
(2.59)
34.40

(11,749)
(149,366)
(2,026)
(4,637)
1,552
(3,085)

(4.51)
(57.37)
(0.78)
(1.78)
0.60
(1.18)

4,702

0.17

11,494

0.51

15,614

0.75

2,277

0.46

(50)

(0.02)

-

-
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จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

2559
ปรับปรุ งใหม่

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2560

2561
จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

2559
ปรับปรุ งใหม่

ร้ อยละ

จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2559
ปรับปรุ งใหม่
จานวนเงิน

ร้ อยละ

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีของกำรวัด
มูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน

(940)

(0.03)

(2,298)

(0.10)

(3,123)

(0.15)

(455)

(0.09)

10

0.00

-

-

รวมรำยกำรที่จะไม่จดั ประเภทรำยกำรใหม่
ไปยังกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรั บปี
– สุทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ ำของบริษัทใหญ่

3,761

0.14

9,195

0.41

12,491

0.60

1,822

0.37

(40)

(0.01)

-

-

3,761

0.14

9,195

0.41

12,491

0.60

1,822

0.37

(40)

(0.01)

-

-

(148,882)

(5.47)

(362,418)

(16.20)

31,277

1.51

(33,413)

(6.77)

96,371

34.39

(3,085)

(1.18)

(173,397)
20,754

(6.37)
0.76

(345,096)
(26,518)

(15.42)
(1.19)

(53,656)
72,442

(2.59)
3.50

(35,235)
-

(7.14)

96,411
-

34.40
-

(3,085)
-

(1.18)
-

(152,643)

(5.61)

(371,614)

(16.61)

18,786

0.91

(35,235)

(7.14)

96,411

34.40

(3,085)

(1.18)

(168,727)
19,845

(6.20)
0.73

(343,177)
(19,241)

(15.34)
(0.86)

(53,656)
84,933

(2.59)
4.10

(33,413)
-

(6.77)
-

96,371
-

34.39
-

(3,085)
-

(1.18)
-

(33,413)
(0.011)

(6.77)

96,371
34.39
0.030

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
รวม
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ ำของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน(บาท)

(148,882)
(5.47)
(0.054)

(362,418) (16.20)
(0.107)

31,277
(0.036)

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 112

1.51

(3,085)
(1.18)
(0.002)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

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

งบการเงินรวม
2560

2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

2559
ปรั บปรุ ง
ใหม่

15,459 112,328 272,040
(2,001,298)
97,818 (670,699)
2,057,270 (113,773) (60,493)
71,431
96,373 (459,152)
370,473
441,904

274,101
370,473

733,253
274,101

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2559
ปรั บปรุ ง
ใหม่

(112,893)
(2,412,100)
2,545,065
20,072

192,656
(167,893)
24,763

22,473
(565,312)
(530,607)
(12,232)

71,738
91,809

46,975
71,738

59,207
46,975

13.1.3 ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

หน่ วย
2561

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ (Activity Ratio)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตรำส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถำวร
อัตรำหมุนเวียนของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำชำระหนี ้เฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตรำหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ
ระยะเวลำกำรขำยสินค้ ำเฉลี่ย
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการ
ทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2559

เท่ำ
เท่ำ

0.31
0.25

0.62
0.55

1.11
0.89

0.29
0.06

0.22
0.12

29.21
2.98

เท่ำ
วัน
เท่ำ
เท่ำ
วัน
วัน
เท่ำ
วัน

21.46
17
0.35
12.83
28
(2)
41
9

15.70
23
0.35
10.12
36
(3)
35
10

21.44
17
0.42
19.02
19
9
32
12

25.58
14
0.30
16.89
22
(5)
108
3

24.36
15
0.31
8.99
41
(25)
332
1

20.79
18
0.19
14.42
25
(7)
293
1

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

25.49
(6.07)
(0.02)
0.03

22.79
(14.35)
(4.29)
(1.00)

30.61
(2.54)
(1.09)
0.69

32.25
(5.87)
(0.00)
0.33

50.42
22.76
1.22
1.24

55.70
(1.13)
(0.06)
(0.05)

เท่ำ
เท่ำ

0.68
0.04

0.50
(2.00)

0.40
2.47

0.43
0.47

0.21
12.60

0.08
(1.29)

บำท
บำท

(0.054)
2.49

(0.107)
2.55

(0.036)
2.42

(0.011)
2.45

0.030
2.46

(0.002)
2.43

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย
ข้ อมูลต่ อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น
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14 การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
เหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้ ในปี 2561
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำซื ้อและรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลของ บริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมน
เท็นเน้ นซ์ ออกำนัยเซชัน่ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ ชื่อ “โรงพยำบำลปิ ยะมินทร์ ”
(ปั จจุบัน ได้ เปลี่ยนชื่ อเป็ น โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ ) ซึ่งตัง้ อยู่ในจังหวัดสมุทรปรำกำร และคลินิกเวชกรรม
ปิ ยะมินทร์ อีกจำนวน 3 แห่งในกรุ งเทพมหำนคร เพื่อขยำยเครื อข่ำยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุม่ กิจกำร
ให้ ครอบคลุม และเพิ่มศักยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ ของกลุม่ กิจกำรในอนำคต โดยบริ ษัทฯ ชำระค่ำตอบแทนในกำร
โอนกิจกำรเป็ นจำนวนเงิน 900 ล้ ำนบำท จำกรำยกำรดังกล่ำวทำให้ บริ ษัทฯ มีกำไรจำกกำรซื ้อธุรกิจในรำคำต่ำกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมจำนวน 82.5 ล้ ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนของไตรมำสที่ 1 ปี 2561
เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2561 บริ ษัทฯ ได้ จัดตังบริ
้ ษัทย่อยขึ ้น 1 แห่ง คือ บริ ษัท พริ น้ ซิเ พิล เฮลท์แคร์ - อุทยั
จำกัด เพื่อเข้ ำซื ้อโรงพยำบำลเก่ำที่จงั หวัดอุทยั ธำนี และได้ ดำเนินกำรเข้ ำทำกำรปรับปรุงให้ เป็ นโรงพยำบำลขนำด 60
เตียง ซึง่ คำดว่ำจะเปิ ดในไตรมำสที่ 4 ปี 2562
เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติอนุมตั ิกำรลงทุนและซื ้อสินทรัพย์ของ
บริ ษัทย่อย ซึง่ เป็ นกำรเข้ ำซื ้อและรับโอนกิจกำรทังหมดของโรงพยำบำลเอกชนในภำคเหนื
้
อ เพื่อขยำยเครื อข่ำยในกำร
ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มกิจกำรให้ ครอบคลุมและเพิ่มศักยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ ของกลุ่มกิ จกำรใน
อนำคต โดยบริ ษัทที่เข้ ำทำรำยกำรจะเป็ นบริ ษัทซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นทำงอ้ อมผ่ำนบริ ษัทย่อย โดยจะชำระค่ำโอนกิจกำร
ทังหมดจ
้
ำนวน 120 ล้ ำนบำท บริ ษัทย่อยดังกล่ำวได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม
พ.ศ. 2561 มีทนุ จดทะเบียน 200,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
และถือหุ้นโดยบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัดในสัดส่วนร้ อยละ 100
ตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ พิ จ ำรณำให้ บริ ษั ท ฯ ย้ ำยหมวดธุ ร กิ จ จำกหมวดธุ ร กิ จ พั ฒ นำ
อสังหำริ มทรัพย์เป็ นหมวดธุรกิจกำรแพทย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสัดส่วนโครงสร้ ำงรำยได้ และนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 13 กุมภำพันธ์ 2562 เป็ นต้ นไป
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่ อการดาเนิ นงาน นโยบาย กลยุทธ์ และการเลือกตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
ในปั จจุบนั ธุรกิจ Healthcare ในประเทศไทยมีกำรเจริ ญเติบโตมำกขึ ้น ด้ วยปั จจัย ที่หนุนให้ กลุ่มธุรกิจที่มำ
จำกภำครั ฐ และภำคเอกชน พยำยำมผลัก ดัน ให้ ไทยเป็ น หนึ่ ง ใน Medical Hub of Asia โดยหนึ่ ง ในภำคของ
อุตสำหกรรม Healthcare คือ ธุรกิจโรงพยำบำล ที่ปัจจุบนั กลุม่ ทุนเครื อข่ำยโรงพยำบำลเอกชนเดินหน้ ำขยำยธุรกิจ ทัง้
เปิ ดแห่งใหม่รวมถึงซื ้อกิจกำร และใช้ รูปแบบกำรเข้ ำถือหุ้นในโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็ก เพื่อรองรับ Demand ทัง้
จำกในประเทศและต่ำงประเทศที่สงู ขึ ้น
ปั จจัยที่ทำให้ Demand ในประเทศเพิ่มขึ ้น มำจำกควำมเป็ นเมือง (Urbanization) และคนกลุม่ ชนชันกลำง
้
ขยำยตัว ประกอบกับอัตรำกำรป่ วยในกลุม่ คนไทยเพิ่มขึ ้น บทบำทของโรงพยำบำลไม่เพียงแต่ทำหน้ ำที่รักษำพยำบำล
เท่ำนัน้ แต่ยงั ครอบคลุมถึงกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บ ซึง่ บริ กำรด้ ำนนี ้สร้ ำงโอกำสธุรกิจ
ได้ มหำศำล ยิ่งทุกวันนี ้ประเทศไทยเข้ ำสูส่ งั คมผู้สงู อำยุ และในปี 2574 จะขยับเข้ ำสูส่ งั คมสูงวัยอย่ำงเต็มที่ ประชำกร
อำยุ 65 ปี ขึ ้นไป มีสดั ส่วนมำกกว่ำ 20% ของประชำกรทังประเทศ
้
ทำให้ คนหันมำดูแลใส่ใจสุขภำพมำกขึ ้น
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ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในประเทศไทยจะยังคงโตต่อเนื่องได้ 5-7% ต่อปี ในช่วง 3 ปี ข้ำงหน้ ำ โดยกำรเติบโต
จะมำจำก 2 ปั จจัยหลักคือ จำนวนประชำกรสูงอำยุที่เพิ่มมำกขึ ้น รวมถึงควำมต้ องกำรที่เพิ่มมำกขึ ้นจำกประเทศเพื่อน
บ้ ำน ซึ่งช่วยชดเชยควำมต้ องกำรจำกกลุ่มประเทศในตะวันออกกกลำงที่ชะลอตัวลง บริ ษัทส่วนใหญ่จะเน้ นกำร
ยกระดับกำรให้ บริ กำรและกำรเพิ่มอัตรำกำรครองเตียง นอกจำกนี ้ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรักษำที่เพิ่มขึ ้นประกอบกับกำรที่
ประชำกรมีอำยุที่ยืนยำวขึ ้นทำให้ คำดว่ำบริ ษัทประกันสุขภำพจะเข้ ำมำมีบทบำทมำกขึ ้นในอุตสำหกรรมนี ้ ซึง่ จะส่งผล
ให้ ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนสำมำรถเติบโตได้ ตอ่ เนื่องในระยะยำว
ในส่วนของบริ ษัทฯ ได้ ตงเป้
ั ้ ำหมำยที่จะขยำยจำนวนโรงพยำบำลเพิ่มขึ ้นใน 3-5 ปี ข้ำงหน้ ำอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเน้ นไปในต่ำงจังหวัดที่ไม่มีโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดนันแต่
้ มีประชำกรและมีควำมต้ องกำรทำงด้ ำนบริ กำรทำง
กำรแพทย์ โดยพยำยำมที่กระจำยโรงพยำบำลไปทั่วทุกภูมิภำค ไม่ใช่ แต่ภำคเหนือตอนล่ำงแต่พยำยำมที่จะจัด
ดำเนินกำรเป็ นกลุม่ เครื อข่ำย ที่มีกำรเสริ มควำมแข็งแกร่งและกำรใช้ ทรัพยำกรของทุกโรงพยำบำลร่วมกัน ไม่วำ่ จะเป็ น
เรื่ อง อุปกรณ์,เครื่ องมือทำงกำรแพทย์,รวมทังบุ
้ คลำกรทังด้
้ ำนกำรแพทย์และส่วนสนับสนุน
บริ ษัทฯ ยังมุ่งมัน่ ที่จะบริ หำร จัดกำร ดำเนินงำนโรงพยำบำลทังหมดของกลุ
้
ม่ ให้ เป็ นรู ปแบบเครื อข่ำยอย่ำง
เต็มรู ปแบบ โดยมีกำรจัดตัง้ Shared Service ขึ ้นมำเพื่อเป็ นแกนกลำงในกำรบริ หำร จัดกำร ดำเนินงำนในส่วนงำนที่
เป็ นงำนสนับสนุน เช่น บัญชีกำรเงิน กำรบริ หำรงำนบุคคล กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง และในเรื่ องของระบบงำนในส่วนของ IT
และ Technology โดยเฉพำะในระบบคอมพิวเตอร์ ที่บริ ษัทฯ พยำยำมให้ เป็ นระบบเครื อข่ำยที่เป็ นระบบงำนเดียวกัน
ทุกโรงพยำบำล และมีฐำนข้ อมูลอยูบ่ น Cloud ที่สำมำรถใช้ ร่วมกันทังทะเบี
้
ยนและประวัติกำรรักษำของคนไข้
การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
ต้ นทุนจากกิจการโรงพยาบาล
ต้ นทุนการขายและให้ บริการ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อ่ นื
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ขาดทุนสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

2,084.6
638.1
1,577.4
451.3
694.1
133.8
823.4
126.1
(152.6)
(148.9)

1,690.4
547.3
1,274.5
453.3
510.1
166.5
814.8
69.1
(371.6)
(362.4)

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
394.2
90.7
302.9
(2.0)
184.0
(32.7)
8.6
57.0
219.0
213.5

เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ
23.3
16.6
23.8
(0.4)
36.1
(19.7)
1.1
82.4
58.9
58.9

ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกิจกำรโรงพยำบำลจำนวน 2,084.6 ล้ ำนบำท รำยได้
จำกกำรขำยและให้ บริ กำรจำนวน 638.1 ล้ ำนบำท ต้ นทุนจำกกิจกำรโรงพยำบำลจำนวน 1,577.4 ล้ ำนบำท ต้ นทุน
กำรขำยและให้ บริ กำรจำนวน 451.3 ล้ ำนบำท ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรจำนวน 823.4 ล้ ำนบำท บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยมีขำดทุนสำหรับปี จำนวน 152.6 ล้ ำนบำท ซึ่งผลประกอบกำรดีขึ ้นกว่ำปี ที่ผ่ำนมำถึงร้ อยละ 58.9 โดยผล
กำรดำเนินงำนรวมสำมำรถอธิบำยได้ ดงั ต่อไปนี ้
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รายได้ จากการขายและให้ บริการ
หน่ วย : ล้ านบาท
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่ าอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจอื่น ๆ
รวม

พ.ศ. 2561
จานวนเงิน
ร้ อยละ
2,084.6
76.6
574.2
21.1
63.9
2.3
2,722.7
100.0

พ.ศ. 2560
จานวนเงิน
ร้ อยละ
1,690.4
75.5
476.4
21.3
71.0
3.2
2,237.8
100.0

เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ
23.3
20.5
(10.0)
21.7

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกขำยและให้ บริ กำร 2,722.7 ล้ ำนบำท สูงขึ ้น 484.9 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อย
ละ 21.7 เป็ นผลมำจำก
• ธุรกิจโรงพยำบำล มีรำยได้ สงู ขึ ้น 394.2 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.3 สำเหตุหลักมำจำก
- รำยได้ ของโรงพยำบำล พริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ จำนวน 206.9 ล้ ำนบำท ที่บริ ษัทฯ ซือ้ กิ จกำรเข้ ำมำ
ในช่วงต้ นปี 2561 ทำให้ ไม่มีรำยได้ ในปี 2560
- รำยได้ ของทัง้ 3 โรงพยำบำลที่มีอยู่เดิม (โรงพยำบำล พิษณุเวช, โรงพยำบำล ปำกนำ้ โพ และ
โรงพยำบำล สหเวช) เพิ่มขึ ้นรวมจำนวน 164.1 ล้ ำนบำท จำกจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่
เพิ่มขึ ้น อีกทังในปี
้ ที่ผำ่ นมำ บำงโรงพยำบำลมีกำรปรับปรุงอำคำรจึงทำให้ จำนวนคนไข้ ลดลง
• ธุรกิจพัฒนำและให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ มีรำยได้ สงู ขึ ้น 97.8 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อย 20.5 สำเหตุหลัก
มำจำก
- โครงกำรซัม เมอร์ เ ซ็ ท เอกมัย แบงค็ อ ก เพิ่ ม ขึน้ จ ำนวน 79.4 ล้ ำ นบำท จำกอัต รำกำรเข้ ำ พัก
(Occupancy Rate) ที่สงู ขึ ้นจำกร้ อยละ 82.0 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 86.0 ในปี 2561 และรำยได้
เฉลีย่ ต่อห้ อง (ADR) สูงขึ ้นจำก 2,447 บำท เป็ น 2,546 บำทโดยในปี ที่ผำ่ นมำเป็ นปี แรกที่มีกำรเปิ ด
ดำเนินงำนครบทุกอำคำรเต็มปี
- อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ธุรกิจให้ เช่ำอำคำรสำนักงำนมีรำยได้ สงู ขึ ้นจำนวน 13.5 ล้ ำน
บำท จำกอัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ที่ใกล้ เคียงกับปี ที่ผ่ำนมำ (ปี 2018 เท่ำกับร้ อยละ 87.9 และในปี 2017
เท่ำกับ 88.1) แต่ค่ำเช่ำต่อตำรำงเมตร (ARR) เพิ่มขึ ้นจำก 553 บำท เป็ น 572 บำทโดยลูกค้ ำใหม่
ที่มำเช่ำใหม่อตั รำค่ำเช่ำเฉลีย่ เกิน 600 บำทต่อตำรำงเมตร
- ในขณะที่โครงกำรแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ มีรำยได้ ตำ่ กว่ำปี
ที่ผำ่ นมำเล็กน้ อย (ปี 2561 มีรำยได้ จำนวน 228.6 ล้ ำนบำท ในขณะที่ปี 2560 มีรำยได้ จำนวน
230.1 ล้ ำนบำท) เนื่องจำกได้ รับผลกระทบจำกจำนวนนักท่องเทีย่ วจีนที่ลดลงในช่วงกลำงปี แต่ใน
ไตรมำสที่ 4 ปี 2561 บริ ษัทมีรำยได้ สงู ขึ ้นกว่ำไตรมำสเดียวกันของปี ที่ผำ่ นมำ
รายได้ อ่ ืน : ต่ำกว่ำปี 2560 จำนวน 32.7 ล้ ำนบำท จำกรำยได้ ดอกเบี ้ยรับจำนวน 10.1 ล้ ำนบำท และในปี 2017 มี
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน 104.4 ล้ ำนบำท ในขณะที่ปี 2018 มีกำไรจำกกำรซื ้อธุรกิจ
ในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมจำนวน 82.5 ล้ ำนบำท
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร : สูงกว่ำปี 2560 จำนวน 8.6 ล้ ำนบำท จำก
• ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ ้นจำนวน 14.9 ล้ ำนบำท เกิดจำกค่ำใช้ จ่ำยของโรงพยำบำล พริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิที่เพิ่ม
เข้ ำมำในปี 2018 จำนวน 5.9 ล้ ำนบำท และค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นของบริ ษัทย่อยอื่น ๆ
• ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรลดลงจำนวน 14.6 ล้ ำนบำท เกิดจำกในปี 2560 มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรโอน และภำษี ธุรกิจ
เฉพำะจำกกำรจ ำหน่ำ ยอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรลงทุน ของบริ ษั ท ย่อ ยจ ำนวน 96.7 ล้ ำ นบำท ในขณะที่ มี
ค่ำใช้ จ่ำยของโรงพยำบำล พริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิที่เพิ่มเข้ ำมำในปี 2018 จำนวน 56.6 ล้ ำนบำท
• ค่ำใช้ จ่ำยอื่นเพิ่มขึ ้นจำนวน 8.3 ล้ ำนบำท จำกค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นของธุรกิจโรงพยำบำล
กาไรก่ อนดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย (EBITDA) :
หน่ วย : ล้ านบาท
กาไรก่ อนดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อม
ราคาและค่ าตัดจาหน่ าย (EBITDA)
ดอกเบีย้ จ่ าย
ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
อัตรากาไร EBITDA

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

426.0

257.5

126.1
421.5
(121.6)
31.0
(152.6)
15.7%

69.1
395.7
(207.3)
164.3
(371.6)
11.5%

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
168.5

เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ
65.5

57.0
25.9
85.7
(133.3)
219.0

82.4
6.5
41.3
(81.1)
58.9

ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกำไรก่อนดอกเบี ้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA)
จำนวน 426.0 ล้ ำนบำท ซึ่งสูงกว่ำปี ที่ผ่ำนมำจำนวน 168.5 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 65.5 โดยมีอัตรำกำไร EBITDA
เพิ่มขึ ้นจำกปี 2017 ร้ อยละ 4.2 จำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ ของบริ ษัทฯ ที่สงู ขึ ้นกว่ำกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุน ในขณะที่
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรลดลง
ขาดทุนสาหรั บปี : บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีขำดทุนในปี 2561 จำนวน 152.6 ล้ ำนบำท ซึ่งหำกเปรี ยบเทียบกับผล
ประกอบกำรปี 2560 ที่มีผลขำดทุนจำนวน 371.6 ล้ ำนบำท แล้ วจะเห็นได้ วำ่ มีผลประกอบกำรที่ดีมำกจำกขำดทุนสุทธิ
ที่ลดลงจำกปี ก่อนมำกกว่ำร้ อยละ 50 เป็ นผลมำจำกรำยได้ ที่เพิ่มขึ ้น กำไรขันต้
้ นที่สงู ขึ ้น ในขณะที่ค่ำใช้ จ่ำยในกำร
บริ หำร และค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ ลดลง
ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์ รวม
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนผู้ถือหุ้น (เท่ า)

31 ธันวาคม
2561
14,318.1
5,476.5
8,077.6
0.68

31 ธันวาคม
2560
13,088.2
4,164.1
8,246.3
0.50

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
1,230.0
1,312.4
(168.7)

เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ
9.4
31.5
(2.0)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 14,318.1 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 1,230.0 ล้ ำน
บำท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เป็ นผลมำจำก
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• ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ของโรงพยำบำล พริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่มเข้ ำมำจำกกำรซื ้อกิจกำรจำนวน
1,347.0 ล้ ำนบำท
• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 145.1 ล้ ำนบำท สอดคล้ อง
กับรำยได้ ที่เติบโตเพิ่มขึ ้น
• ในขณะที่เงินลงทุนระยะสันของบริ
้
ษัทฯ และบริ ษัทย่อยลดลงรวมจำนวน 641.9 ล้ ำนบำท
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 5,476.5 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 1,312.4
ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สำเหตุมำจำก
• เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินที่เพิ่มขึ ้น 2,007.6 ล้ ำนบำทของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
• หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น 81.3 ล้ ำนบำท
• เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นลดลง 907.4 ล้ ำนบำท จำกกำรจ่ำยเจ้ ำหนี ้ค่ำหุ้นส่วนที่เหลือ
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 168.7 ล้ ำนบำท จำกผลประกอบกำรขำดทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่เกิดขึ ้นในปี
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.68 เท่ำ สูงขึ ้นจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่อยู่ที่ 0.50 จำกเงินกู้ยืม
จำกสถำบันกำรเงินที่สงู ขึ ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อขยำยธุรกิจโรงพยำบำล
สภาพคล่ อง
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิ (ใช้ ไป) ได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (เท่ า)
อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ว (เท่ า)

พ.ศ. 2561
15.4
(2,001.3)
2,057.3
71.4

พ.ศ. 2560
112.3
97.6
(113.8)
96.3

31 ธ.ค. 2561
0.31
0.25

31 ธ.ค. 2560
0.62
0.55

ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 15.4 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำก
กำรจ่ำยดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 2,001.3 ล้ ำนบำท จำกเงินสดจ่ำยซื ้อ
บริ ษัทย่อย 1,000.0 ล้ ำนบำท และเงินสดจ่ำยเพื่อกำรรับโอนกิจกำรทังหมดจ
้
ำนวน 900.0 ล้ ำนบำท ในขณะที่มีเงินสด
สุทธิ ได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 2,057.3 ล้ ำนบำท จำกเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 2,189.2
ล้ ำนบำท
อัตรำสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ลดลงเป็ น 0.31 เท่ำจำก 0.62 เท่ำในปี 2560 จำกหนี ้สินรวมที่
เพิ่มขึ ้น และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ วลดลงเป็ น 0.25 เท่ำจำก 0.55 เท่ำในปี 2560
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ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิน
5.1) ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
อำคำรและอุปกรณ์

ปี 2561

ปี 2560
473.36

44.21

5.2) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ เข้ ำทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ เกี่ยวกับกำรเช่ำอุปกรณ์ และ
สัญญำบริ กำร โดยมีอำยุของสัญญำตังแต่
้ 1 ถึง 13 ปี โดยมีจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคต ดังนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2561

ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
รวม

ปี 2560
36.94
18.19
9.29
64.42

22.30
26.99
10.58
58.87

5.3) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ บริการระยะยาว
เมื่อวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2550 บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริ ษัทในกลุม่ โรงแรมระดับนำนำชำติ
ที่มีชื่อเสียง เพื่อว่ำจ้ ำงให้ กลุม่ โรงแรมดังกล่ำวเป็ นผู้บริ หำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริ ษัท ฯ โดยภำยใต้ เงื่อนไขตำม
สัญญำ บริ ษัทต้ องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ให้ แก่บริ ษัทคูส่ ญ
ั ญำตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ โดยสัญญำบริ หำรอำคำรที่
พักอำศัยมีระยะเวลำ 30 ปี นับตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดดำเนินกิจกำร และมีสิทธิต่ ออำยุสญ
ั ญำนี ้ได้ อีกอย่ำงน้ อย 10 ปี โดยใน
ระหว่ำงปี 2560 บริ ษัทฯ มีคำ่ ที่ปรึกษำและค่ำใช้ จ่ำยภำยใต้ สญ
ั ญำดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ 16.4 ล้ ำนบำท
เมื่ อ วัน ที่ 14 มกรำคม พ.ศ 2559 กลุ่ม กิ จ กำรได้ ท ำสัญ ญำกำรจัด กำรกับ บริ ษั ท ในกลุ่ม โรงแรมระดับ
นำนำชำติที่มีชื่อเสียง เพื่อว่ำจ้ ำงให้ กลุ่มโรงแรมดังกล่ำวเป็ นผู้บริ หำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริ ษัท โดยภำยใต้
เงื่ อนไขตำมสัญญำกลุ่มต้ องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้ แก่บริ ษัทคู่สญ
ั ญำตำมอัตรำที่ระบุในสั ญญำ โดยสัญญำ
บริ หำรอำคำรที่พกั อำศัยมีระยะเวลำ 10 ปี นบั ตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดดำเนินกิจกำร ทังนี
้ ้ต้ องเข้ ำเงื่อนไขบำงประกำรที่ระบุใน
สัญญำ ซึ่งในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีค่ำที่ปรึ กษำและค่ำใช้ จ่ำยภำยใต้ สญ
ั ญำ
ดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ 16.4 ล้ ำนบำท
1) ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต
เศรษฐกิจไทยปี 2562 คำดว่ำจะขยำยตัวร้ อยละ 3.8 โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนจำกกำรแรงขับเคลือ่ นจำกกำร
ใช้ จ่ำยภำครัฐบำลที่ยงั อยู่ในเกณฑ์ดี และกำรลงทุนภำครัฐที่มีแนวโน้ มเร่ งตัวขึ ้นโดยเฉพำะที่เกี่ยวข้ องกับ EEC ทังที
้ ่
เป็ นโครงสร้ ำงพื ้นฐำนและกำรลงทุนของภำคธุรกิจ เช่น รถไฟควำมเร็ วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน สนำมบินและศูนย์ซ่อม
อำกำศยำนอู่ตะเภำ ท่ำเรื อแหลมฉบัง ส่วนของภำคเอกชนคำดเริ่ มเห็นกำรลงทุนของอุตสำหกรรม S-Curve ที่ได้ รับ
กำรอนุมตั ิจำก BOI นอกจำกนี ้กำรลงทุนภำคเอกชนปรับตัวดีขึ ้น กำรส่งออกมีแนวโน้ มปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย กำร
บริ โภคภำคเอกชนขยำยตัวต่อเนื่องจำกปี 2561
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 119

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนจัดเป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภำพและมีแนวโน้ มเติบโตดีต่อเนื่องในระยะ 1-3 ปี ข้ ำงหน้ ำ
ตลำดโดยรวมยังโตต่อเนื่องประมำณ 5%-7% ต่อปี โดยกำรเติบโตจะมำจำก 2 ปั จจัยหลักคือ จำนวนประชำกรสูงอำยุ
ที่เพิ่มมำกขึ ้น รวมถึงควำมต้ องกำรที่เพิ่มมำกขึ ้นจำกประเทศเพื่อนบ้ ำน ซึ่งช่วยชดเชยควำมต้ องกำรจำกกลุม่ ประเทศ
ในตะวันออกกกลำงที่ชะลอตัวลง ผู้ประกอบกำรในตลำดจะเน้ นกำรเติบโตจำกภำยใน กำรควบรวมกิจกำรน่ำจะยังคง
มีอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่อง แต่ขนำดของกำรควบรวมอำจจะไม่ใหญ่มำกเหมือนในช่วง 10 ปี ที่ผำ่ นมำโดยผู้เล่นรำยใหญ่จะเน้ น
กำรยกระดับกำรให้ บริ กำรและเพิ่มอัตรำกำรครองเตียงของโรงพยำบำลที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้ มเติบโตดีตอ่ เนื่องในระยะ 3 ปี ข้ำงหน้ ำ (2561-2563) ตำมกำรเติบโตของภำคท่องเที่ยว
โดยคำดว่ำจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติและนักท่องเทีย่ วไทยจะขยำยตัวในอัตรำเฉลีย่ 8-10% ต่อปี และ 5-7% ต่อปี
ตำม ลำดับหนุนให้ อตั รำเข้ ำพักเฉลีย่ อยูท่ ี่ระดับ 68-70%
แนวโน้ มของตลำดอำคำรสำนักงำนจะยังคงเหมือนเดิม โดยมีควำมต้ องกำรพืน้ ที่มีกำรเติบโตอย่ำงสม่ำเสมอ
ที่ระดับ 200,000 ตำรำงเมตรต่อปี และค่ำเช่ำจะยังคงปรับตัวสูงขึ ้นเพียงแต่ในอัตรำที่ช้ำลงไปจนถึงปี พ.ศ.2565 ที่จะ
มีพื ้นที่สำนักงำนใหม่เพิ่มเข้ ำสู่ตลำดมำกกว่ำควำมต้ องกำรโดยเฉลี่ย โคเวิร์กกิง้ สเปซจะกลำยเป็ นที่มำของควำม
ต้ องกำรใหม่ในตลำดอำคำรสำนักงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอำคำรสำนักงำนใหม่ระดับเกรดเอ โดยในช่วง 18 เดือนที่
ผ่ำนมำมีกำรเช่ำพื ้นที่เพื่อเปิ ดเป็ นโคเวิร์กกิ ้งสเปซแล้ ว 44,000 ตำรำงเมตร โคเวิร์กกิ ้งสเปซที่เปิ ดให้ บริ กำรเพิ่มมำกขึ ้น
เรื่ อยๆ จะเข้ ำมำแข่งขันโดยตรงกับพื ้นที่สำนักงำนแบบดังเดิ
้ มและอำจทำให้ ปริ มำณกำรใช้ พื ้นที่โดยรวมลดลง

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 120

ส่วนที� 4 หน้ า 121

ส่วนที� 4 หน้ า 122

ส่วนที� 4 หน้ า 123

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

86

- แพทย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- DTM&H คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริ ษัท
ระหว่ าง
ไม่มี91

บิดา ดร.สาธิ ต
วิทยากร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
เม.ย. 2556 – ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2520 - 2550

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท

2534 -2544

คณะกรรมการที่ปรึกษา,

บริ ษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)

รองประธานคณะกรรมการ

of Pennsylvania, Philadelphia
USA
- The National Defense College

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล
- Post graduated study, University

ตาแหน่ ง

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด)

- อบรมหลักสูตร

2560 – ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด)
2559 – ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

- Director Accreditation Program
(DAP)

บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
บริ ษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด)

2558 – ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท พิษณุเวช จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

2557 – ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

2557 – ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการ
ผู้ถอื หุ้น 99.998%

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 124

บริ ษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริ หารโรงพยาบาล จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

56

- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
ในบริ ษัท
ระหว่ าง
ไม่มี
ไม่มี
เม.ย. 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประธานคณะกรรมการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตรวจสอบ

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจด้ านการเงิน
และการจัดการ

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2560 -ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ

- มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน,

บริ ษัท เคมีแมน จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ

ก.พ. 2555–ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ

สาหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับ

บริ ษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
รุ่น 3

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

ก.พ. 2561 -ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษัท แอสโก้ ส่งเสริ มธุรกิจ จากัด

- สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร

ก.พ. 2561 -ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษัท เนชัน่ แนล ดิจิทลั ไอที จากัด

- ผู้บริ หารระดับสูง รุ่น 5 สถาบัน

พ.ค. 2555 -ปัจจุบนั เลขาธิ การ

สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย

2557 – 2559

ประธานกรรมการ

บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

2557 – 2559

กรรมการบริ หาร

บริ ษัท กรุงเทพธนาคม จากัด

วิทยาการตลาดทุน
- Director Certification Program
2005 (DCP)
- Director Accreditation Program
2004 (DAP)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 125

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
ดร. สาธิ ต วิทยากร
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
และประธานคณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

56

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA)
Golden Gate University,
San Francisco, USA.
- ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจ
Joint Program of Bangkok
University and University of
Nebraska-Lincoln, USA.
- Senior Executive Program
(Sasin, Graduate Institute of
Business Administration of
Chulalongkorn University)
- Executive Education,
Harvard Business School

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
ในบริ ษัท
ระหว่ าง
24.86
บุตร นพ.พงษ์ เม.ย. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วิทยากร

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ ง
2547

2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั

อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program
2015 (DCP)

2560 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.001%) บริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.001%) บริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.001%) บริ ษัท บ้ านฉาง บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.001%) บริ ษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
กรรมการ
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.001%) บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )
กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.001%) บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 126

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริ ษัท

ระหว่ าง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ดร. สาธิ ต วิทยากร

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
และประธานคณะกรรมการ

2559 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.001%) บริ ษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด (บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด)
กรรมการ
บริ ษัท เซอร์ วิส สเตชัน่ จากัด
(ผู้ถอื หุ้น 99.998%)

บริ หารความเสีย่ ง

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการและ
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท พิษณุเวช จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ
ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด (บริ ษัทย่อยของบมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริ ษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จากัด (บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด )

ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด -(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด )

ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ
ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษัท วี 33 จากัด (บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด )
บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จากัด (บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด )

ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.002%) บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด (บริ ษัทย่อยของบมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
เม.ย. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.001%) บริ ษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริ หารโรงพยาบาล จากัด
ต.ค. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด (บริ ษัทย่อยของบมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 127

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว

71

- ปริ ญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

ช่ วงเวลา
เม.ย. 2556 –ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

- ปริ ญญาโท การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร
สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Chief Financial Officer

ไม่มี

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program
2018 (DCP 252/2018)
- Directors Accreditation Program

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551 – ปัจจุบนั

เมษายน 2016 (DAP)

ที่ปรึกษากรรมการบริ หารด้ าน บริ ษัทกลุม่ รี เจ้ นท์
บัญชีและการเงิน

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 128

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

43

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
Pine Manor College, USA
- ปริ ญญาโท Financial Economics
Boston University, USA

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริ ษัท
ระหว่ าง
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
เม.ย. 2557 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

- ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อบรมหลักสูตร

- Advance Audit Committee
Program 2016 (AACP)
- Risk Corporate Leader (RCL)
- Directors Accreditation Program

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2554 - ปัจจุบนั

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program
2017 (DCP 248/2017)

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ

ต.ค. 2551 – ปัจจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถอื หุ้น 0.40%
เลขานุการบริ ษัท
ผู้ถอื หุ้น 0.40%

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2558 - ปัจบุ นั

2012 (DAP)
- Company Secretary Program
2009 (CSP)

กรรมการ
ผู้ถอื หุ้น 15.00%

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 129

บริ ษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

59

-ปริ ญญาตรี การบัญชี

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ในบริ ษัท ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี
2559 – ปัจจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี

กรรมการ, กรรมการบริ หาร, บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
และประธานเจ้ าหน้ าที่

กรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริ หาร
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อบรมหลักสูตร

- ไม่มี -

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

บริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบนั

-Director Certification Program
2005 (DCP)

2561 – ปัจจุบนั

- การบริ หารจัดการระดับสูง
- การพัฒนาสาหรับผู้บริ หาร (EDP)

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด

ผู้ถอื หุ้น 0.001%

(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

กรรมการ

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด

ผู้ถอื หุ้น 0.001%

(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

กรรมการ

บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด

- การบริ หารความเสีย่ ง Allianz
Management Institute

(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )
2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พิษณุเวช จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 130

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริ ษัท
ระหว่ าง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)
2561 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ

2561 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท บ้ านฉาง บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด

ผู้ถอื หุ้น 0.001%

(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )

กรรมการ
ผู้ถอื หุ้น 0.001%
กรรมการ

บริ ษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))

ต.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ
ต.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ
ต.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ
ต.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ
ต.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
บริ ษัท วี 33 จากัด
(บริ ษัทย่อยของ วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )

ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ
พ.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ
พ.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 131

บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา
กรรมการ, กรรมการบริ หาร,
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร –
Health Care

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

65

- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิทยาศาสตร์ การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริ ญญาตรี แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริ ญญาโท สาธารณสุขศาสตร์
(Urban Health) มหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุมตั ิบตั รเวชศาสตร์ ปอ้ งกัน
แพทยสภา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการ
ปกครองเปรี ยบเทียบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
- ประกาศนียบัตร Mini MBA
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- Advanced Management Program

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ในบริ ษัท
ระหว่ าง
ไม่มี
ไม่มี
2560 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ

กรรมการ, กรรมการบริ หาร, บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร - Health Care

2552 - 2557
2558 - 2560

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CEO BDMS กลุม่ 4
บริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด(มหาชน)
รองคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

Harvard University
2561 – ปัจจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 132

กรรมการ

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )
บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )
บริ ษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริ ษัท

ระหว่ าง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กรรมการ, กรรมการบริ หาร,

- อบรมหลักสูตร

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด

และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร –
Health Care

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริ ษัท พิษณุเวช จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2017 (DCP 250/2017)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 133

บริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นางสาวศิรดา เทียมประเสริ ฐ
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

43

- Bachelor of Science-Business
Administration, Babson College,

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริ ษัท
ระหว่ าง
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
เม.ย. 2556 - 26 ก.พ.
2562

ตาแหน่ ง
กรรมการ

Wellesley, Massachusetts, USA

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Master of Science-International
Business, Boston University,

ไม่มี

Massachusetts, USA
บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

ส.ค. 2560 - ปั จจุบนั

บริ ษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program

Vice Chairman

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จากัด

ผู้ถอื หุ้น 60.00%
2556 – ส.ค. 2560

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2014 (DCP)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 134

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นางสาวภัทรพร จารุ พฒ
ั น์
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

53

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ในบริ ษัท
ระหว่ าง
ไม่มี
ไม่มี
เม.ย. 2556 - 26 ก.พ.

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

2562

- ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ (MBA)

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

East Texas State University,
Texas USA.

ไม่มี

- ปริ ญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) (Master of
Laws in Business Laws (English
Program)

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ, ผู้ถอื หุ้น

บริ ษัท เดอะจูริส จากัด

- อบรมหลักสูตร

2555 – ปั จจุบนั

ที่ปรึ กษากฎหมาย

อิสระ

2547 – 2554

รองประธานกรรมการฝ่ าย

บริ ษัท มิลนี เนี่ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จากัด

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program

กฎหมายและฝ่ ายบริ หาร

2014 (DCP)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 135

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 136

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 137

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
เลขานุการบริ ษัท,
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

42

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริ ษัท
ไม่มี

ระหว่ าง
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
เลขานุการบริ ษัท

ต.ค.2559 - เม.ย.2561 ผู้อานวยการฝ่ ายกากับ

- เนติบณ
ั ฑิตไทย จากเนติบณ
ั ฑิตยสภา

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท จีแลนด์ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด

ตรวจสอบและบริ หาร
ความเสีย่ ง
ต.ค. 2554 - ก.ย. 2559 ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)

สานักประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
- อบรมหลักสูตร

ม.ค. 2550 - ต.ค. 2554 ผู้ชว่ ยผู้จดั การประจาสานัก บริ ษัท ปริ ญสิริ จากัด (มหาชน)

สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

เลขานุการและกฏหมาย

-หลักสูตรเลขานุการบริ ษัท

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

- Effective Minute Taking
- Board Reporting Program

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Company Reporting Program
-ไม่มี-

หมำยเหตุ : ไม่มีประวัติกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทำโดยสุจริต และไม่มีประวัติกำรทำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค และ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ เป็ นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริษัทตำมที่กำหนดในหนังสือรับรองของกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ (โดยได้ รับแต่งตังจำกที
้
่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562)
2. สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) ข้ อมูล ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562
3. หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทระบุไว้ ใน ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 9.11.4 กำรกำหนดขอบเขตหน้ ำทีข่ องผู้บริหำรระดับสูงและเลขำนุกำรบริษัท

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 138

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย

บจก. พริน้ ซิเพิล อินเวสท์ เมนท์

บจก. คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค

บจก. วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้

บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

บจก. วี 33

บจก. วี เรสซิเดนท์

บจก. กรุ งเทพบริ หาร

บจก. บ้ านฉาง บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. อุดร บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์

บจก.โรงพยาบาลปากนา้ โพ

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล

บจก. พิษณุเวช

บจก. สหแพทย์ พจิ ิตร

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -อุทัย

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -ลาพูน

บริ ษัทย่ อย (บริ ษัทฯ ถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50)

นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วิ ทยากร

C, D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D

D

D

D

-

-

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

Id, Ca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ดร. สาธิ ต วิ ทยากร

D, Ce, Cr, IR

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

นายวี ระ ศรี ชนะชัยโขค

D, Ed, Rd, E

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

-

D

D

D

D

D

D

นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา

D, Ed, E, Rd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D, E

D

D

D

D

D

D

D

D

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

Id, Ad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

Id, Ad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวศิรดา เทียมประเสิรฐ

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวภัทรพร จารุ พฒ
ั น์

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rd, E

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ed, Rd, E

D

-

D

D

D

D

D

D

D

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cs, Rd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายชื่อ

นายศิริชยั โตวิ ริยะเวช
นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์ วิ ทยะ
นางสาวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช

บริ ษัทฯ

เอกสำรแนบ 2 หน้ ำ 139

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

บจก. พริน้ ซิเพิล อินเวสท์ เมนท์

บจก. คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค

บจก. วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้

บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

บจก. วี 33

บจก. วี เรสซิเดนท์

บจก. กรุ งเทพบริ หาร

บจก. บ้ านฉาง บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. อุดร บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์

บจก.โรงพยาบาลปากนา้ โพ

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล

บจก. พิษณุเวช

บจก. สหแพทย์ พจิ ิตร

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -อุทัย

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -ลาพูน

บริ ษัทย่ อย (บริ ษัทฯ ถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50)

นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี

Rd

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D, E

-

-

-

-

-

-

D

D

นายศุภวัส พงษ์ ศิริพานิช

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นางเสมอแข สัทธาพงศ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสุกนิษฐ์ มหานุกลู

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวแพร โฮ่วรังกูร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวณภัทร์ พร รอดซะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวจันทร์ เพ็ญ จงจีรังทรัพย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นายนฤพล พันธุ์ศุภมงคล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นางเตือนใจ แก้ ววรรณา

Rd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นายแพทย์กอ่ พงศ์ รุ กขพันธ์

Rd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

D

-

-

-

-

-

-

นายแพทย์อธิ วัฒน์ น้ อยประสิทธิ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

E

-

E

-

-

-

นายแพทย์อาทิตย์ เปี่ ยมคล้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พฒ
ั นะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D, E

-

-

-

-

-

-

-

รายชื่อ

บริ ษัทฯ

เอกสำรแนบ 2 หน้ ำ 140

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

บจก. พริน้ ซิเพิล อินเวสท์ เมนท์

บจก. คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค

บจก. วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้

บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

บจก. วี 33

บจก. วี เรสซิเดนท์

บจก. กรุ งเทพบริ หาร

บจก. บ้ านฉาง บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. อุดร บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์

บจก.โรงพยาบาลปากนา้ โพ

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล

บจก. พิษณุเวช

บจก. สหแพทย์ พจิ ิตร

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -อุทัย

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -ลาพูน

บริ ษัทย่ อย (บริ ษัทฯ ถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50)

นางสาวพิมพ์ญดา บุญเต็ม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นางวรรณี โรจนโอฬารรัตน์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นายแพทย์สรุ ศักดิ์ อามาตย์โยธิ น

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายสุรศักดิ์ ผุสดีโสภณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นายสมชาย เส็งสมวงษ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวอติยา อาวัชนาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวบุษกร แก้ วบุญธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นายบุญชนะ เพชรพลอยงาม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริ ญ

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายอภิรัฐ นุชทอง

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวสาธิ ตา วิ ทยากร

-

-

-

D

D

D

D

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายชื่อ

บริ ษัทฯ

เอกสำรแนบ 2 หน้ ำ 141

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

บจก. พริน้ ซิเพิล อินเวสท์ เมนท์

บจก. คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค

บจก. วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้

บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

บจก. วี 33

บจก. วี เรสซิเดนท์

บจก. กรุ งเทพบริ หาร

บจก. บ้ านฉาง บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. อุดร บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์

บจก.โรงพยาบาลปากนา้ โพ

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล

บจก. พิษณุเวช

บจก. สหแพทย์ พจิ ิตร

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -อุทัย

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -ลาพูน

บริ ษัทย่ อย (บริ ษัทฯ ถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50)

นางนิภาพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

-

-

นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

-

-

นางสาวคงชนก ธี รวรากานต์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

นายสิทธิ ชยั วงศ์ ณิชชากุล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

นายสาธิ ต นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายโชติ นิสงู

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

รายชื่อ

ตำแหน่ง :

บริ ษัทฯ

C – ประธำนคณะกรรมกำร
D – กรรมกำร
Cs – เลขำนุกำรบริษัท
E – ผู้บริหำร

Ca - ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Ad – กรรมกำรตรวจสอบ
Id - กรรมกำรอิสระ
IR – นักลงทุนสัมพันธ์

Ce – ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
Ed – กรรมกำรบริหำร
Cr – ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
Rd – กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

เอกสำรแนบ 2 หน้ ำ 142

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริ ษัทได้ แต่ งตัง้ บริ ษัท อีซิ แอคเคาท์ ตงิ ้
จากัด เพื่อทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน
โดยมี รายละเอียดผู้ตรวจสอบดังต่ อไปนี ้
น.ส.กานติมา คงสมยุติ
ผู้ตรวจสอบภายใน

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

38

- ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง

สัดส่ วนการ ความสัม พันธ์
ถือหุ้นใน ทางครอบครั ว
บริ ษัท (%)* ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2554 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ

ผู้ตรวจสอบภายใน บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

- ปริ ญญาโท การเงินและการธนาคาร
มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
- หลักสูตรโครงการอบรมเพือ่ รับวุฒิบตั รด้ าน

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 7 ของสภาวิ ชาชีพ

ไม่มี

บัญชี
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริ ตในองค์ กร รุ่นที่
9 ของสภาวิ ชาชีพบัญชี
- Risk Based Audit ของสมาคม

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Certified Tax Accountant
Program (นักตรวจสอบภาษี ขั ้นสูง)

2556 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษัท 24 อินเตอร์ เซอร์ วิ สเซส จากัด

2556 – 2558

กรรมการ

บริ ษัท เอคลิก ออดิท จากัด

2552 – 2557

กรรมการ

บริ ษัท อีซิ แอคเคาท์ติ ้ง จากัด

รุ่นที่ 2 ของโรงเรี ยนภาษี
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพือ่
เตรี ยมตัวเป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
สากล Pre-CIA รุ่นที่ 24
- การตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ (systematic
audit)
- การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้
กรอบการควบคุมภายในที่เป็ นสากล รุ่นที่ 1/60

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 143

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์ สิน
ไม่ มีข้อมูล

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำ 144

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
ไม่ มีข้อมูล

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 145

