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ÊÒÃ¨Ò¡
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
àÃÕÂ¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒà»š¹ÍÕ¡Ë¹Öè§»‚·ÕèºÃÔÉÑ· ¾ÃÔé¹«Ôà¾ÔÅ á¤»µÍÅ ¨íÒ¡Ñ´
(ÁËÒª¹) (“ºÃÔÉÑ·Ï”) ä´ŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ·ÕèÊ‹§¼Åµ‹Í·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ÏÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞà¾×èÍãËŒÊÍ´ÃÑº¡ÑºÀÒÇÐ
àÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèáÁŒ¨Ðà»š¹ª‹Ç§¿„œ¹µÑÇáµ‹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂÑ§µŒÍ§¾Ñ²¹Ò
¡ÅÂØ · ¸ à ¾×è Í ÃÑ º Á× Í ¡Ñ º ¡ÒÃá¢‹ § ¢Ñ ¹ ·Õè ÊÙ § ¢Öé ¹ áÅÐ»˜ ¨ ¨Ñ Â áÇ´ÅŒ Í Á·Õè
à»ÅÕèÂ¹á»Å§ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ â´ÂàÈÃÉ°¡Ô¨ä·Âã¹»‚ 2560ÂÑ§¤§ÍÂÙ‹ã¹á¹Çâ¹ŒÁ¢Ò¢Öé¹ ¼ÅÔµÀÑ³±ÁÇÅÃÇÁ»ÃÐà·È (GDP) ¢ÂÒÂµÑÇ
ÃŒÍÂÅÐ 3.9 »ÃÑºµÑÇ´Õ¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇÃŒÍÂÅÐ 3.3 ã¹»‚ 2559áÅÐ 3.0 ã¹»‚ 2558 ã¹¢³Ð·Õè¸ØÃ¡Ô¨âÃ§áÃÁáÅÐÀÑµµÒ¤ÒÃ¢ÂÒÂ
µÑÇÃŒÍÂÅÐ 8.5 µ‹Íà¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇÃŒÍÂÅÐ 9.9 ã¹»‚¡‹Í¹Ë¹ŒÒâ´ÂÁÕ»˜¨¨ÑÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ä´Œá¡‹ (1) á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃ¢ÂÒÂ
µÑÇä´Œ´Õ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡ (2) ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ÁÒµÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ´Õ¢Öé¹ÍÂ‹Ò§µ‹Í
à¹×èÍ§¢Í§àÊ¶ÕÂÃÀÒ¾·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ã¹»ÃÐà·È (3) »ÃÐà·Èä·ÂÂÑ§¤§ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑ¹´ÑºáÅÐÂ¡Â‹Í§ãËŒà»š¹¨Ø´ËÁÒÂÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¹Ñ¡·‹Í§
à·ÕèÂÇ¨Ò¡·ÑèÇâÅ¡ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ (4) ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹µŒ¹·Ø¹µèíÒ·Õèà´Ô¹·Ò§ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹ÃÐÂÐã¡ÅŒ áÅÐ (5) ¡ÒÃ¢ÂÒÂ
Ê¹ÒÁºÔ¹ËÅÑ¡·ÕèÊíÒ¤ÑÞà¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑºà·ÕèÂÇºÔ¹áÅÐ¨íÒ¹Ç¹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇä´ŒÁÒ¡¢Öé¹ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ÀÒ¤ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ§Ò¹
ÊÑ§¤ÁÊ§à¤ÃÒÐËÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇà¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»‚¡‹Í¹Ë¹ŒÒàª‹¹¡Ñ¹ â´Âã¹»‚ 2560 ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇÍÂÙ‹·ÕèÃŒÍÂÅÐ 3.1 áµ‹ËÒ¡à»š¹¢Í§
ÀÒ¤àÍ¡ª¹áÅŒÇ¹Ñé¹ ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÊÙ§¡Ç‹ÒµÑÇàÅ¢´Ñ§¡Å‹ÒÇ â´ÂÁÕ»˜¨¨ÑÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ËÅÒÂ»ÃÐ¡ÒÃ ÍÑ¹ä´Œá¡‹ ¡ÒÃ¢ÂÒÂ
µÑÇ¢Í§ªØÁª¹àÁ×Í§ ¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹ÊÑ§¤Á¢Í§¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¨Ò¡âÃ¤äÁ‹µÔ´µ‹ÍÃŒÒÂáÃ§ (Non-CommunicableDiseases:
NCD) ÃÇÁ¶Ö§¹âÂºÒÂ¡ÒÃà»š¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§·Ò§¡ÒÃá¾·ÂáÅÐ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§ÊØ¢ÀÒ¾ ·ÕèÃÑ°ºÒÅ»ÃÐ¡ÒÈÁÒµÑé§áµ‹»‚ 2546
´ŒÇÂ»˜¨¨ÑÂ´Ñ§·Õè¡Å‹ÒÇÁÒ ¡Í»Ã¡Ñº¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ·ÕèÁÕã¹¸ØÃ¡Ô¨âÃ§¾ÂÒºÒÅ ·íÒãËŒ
ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒâ´Âã¹à´×Í¹¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2560 ºÃÔÉÑ·Ï ä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
¤ÃÑé§·Õè 1/2560 ã¹¡ÒÃà¢ŒÒ«×éÍ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· ÍÅÔÍÑ¹« àÁ´Ô¤ÍÅ àÍàªÕÂ ¨íÒ¡Ñ´ (ºÃÔÉÑ· ÍÅÔÍÑ¹« àÁ´Ô¤ÍÅ àÍàªÕÂ ¨íÒ¡Ñ´ ä´Œ
à»ÅÕèÂ¹ª×èÍà»š¹ ºÃÔÉÑ· ¾ÃÔé¹«Ôà¾ÔÅ àÎÅ·á¤Ã ¨íÒ¡Ñ´ áÅÐª×èÍÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¤×Í “Principal Healthcare Company Limited” àÁ×èÍ
ÇÑ¹·Õè 25 Á¡ÃÒ¤Á 2561) «Öè§Ê‹§¼ÅãËŒºÃÔÉÑ·Ï ä´ŒÁÒ«Öè§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ·Õè Principal Healthcare ¶×ÍËØŒ¹·Ò§µÃ§ËÃ×Í·Ò§ÍŒÍÁ¨íÒ¹Ç¹ 6
ºÃÔÉÑ· ÍÑ¹»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ (1) ºÃÔÉÑ· ¾ÔÉ³ØàÇª ¨íÒ¡Ñ´ (2) ºÃÔÉÑ· âÃ§¾ÂÒºÒÅ»Ò¡¹éíÒâ¾ ¨íÒ¡Ñ´ (3) ºÃÔÉÑ· ÊËá¾·Â¾Ô¨ÔµÃ ¨íÒ¡Ñ´
(4) ºÃÔÉÑ· âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÔÉ³ØàÇªÍØµÃ´Ôµ¶ ¨íÒ¡Ñ´ (5) ºÃÔÉÑ· ¾ÔÉ³ØàÇª¾Ñ²¹Ò ¨íÒ¡Ñ´ áÅÐ (6) ºÃÔÉÑ· ¾Õ.àÍç¹.¾Õ ÎÍÊ »·ÍÅ
¨íÒ¡Ñ´ â´ÂºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ·Ñé§ 6 áË‹§¹Õé ÁÕâÃ§¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹·Õèà»´´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÙ‹áÅŒÇ¨íÒ¹Ç¹ 4 áË‹§ áÅÐÁÕÃÒÂä´ŒÃÇÁÊíÒËÃÑº»‚ 2560
ÍÂÙ‹·Õè1,690.4 ÅŒÒ¹ºÒ· «Öè§¡ÒÃà¢ŒÒ«×éÍ¡Ô¨¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ·íÒãËŒÃÒÂä´ŒÃÇÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ÍÂÙ‹·Õè 2,237.8 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÍÑµÃÒ¡ÒÃà¾ÔèÁ
¢Öé¹·ÕèÃŒÍÂÅÐ 8 áÅÐ·íÒãËŒâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·à»ÅÕèÂ¹ä» ¡Å‹ÒÇ¤×Í áµ‹à´ÔÁÃÒÂä´Œ¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â¤Ô´à»š¹
ÊÑ´Ê‹Ç¹¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 80 ¢Í§ÃÒÂä´Œ·Ñé§ËÁ´ áµ‹ã¹»‚ 2560 ¹Õé ÃÒÂä´Œ¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 75 ÁÒ¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨âÃ§¾ÂÒºÒÅ ã¹¢³Ð·ÕèÃÒÂä´Œ¨Ò¡
¸ØÃ¡Ô¨¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â¤Ô´à»š¹ÊÑ´Ê‹Ç¹ÃÒÇÃŒÍÂÅÐ 20 à·‹Ò¹Ñé¹
·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·Ï¨Ö§ä´Œ·íÒ¡ÒÃ»ÃÑºÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§´Ñ§¡Å‹ÒÇà¾×èÍ¨Ð·íÒãËŒ·ÔÈ·Ò§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐºÃÔËÒÃÍ§¤¡Ã
à»š¹ä»ÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ÁÒ¡¢Öé¹ â´ÂºÃÔÉÑ·Ï¨Ðà»š¹Í§¤¡Ã·ÕèÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃã¹¸ØÃ¡Ô¨´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾·Ñé§¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â
·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃà»š¹Í§¤¡Ã·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑºã¹´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨âÃ§¾ÂÒºÒÅâ´ÂãËŒ¤ÇÒÁ
ÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃ¹íÒà·¤â¹âÅÂÕÁÒÂ¡ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¨ÐàËç ¹ä´é Çè ÒâÃ§¾ÂÒºÒÅã¹¡ÅØèÁ ºÃÔÉ Ñ·Ï
ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¹Ñé¹µÑé§ÍÂÙ‹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÃÍ§ äÁ‹ãª‹¨Ñ§ËÇÑ´ËÅÑ¡ËÃ×ÍáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂã¹µ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´¹Ñé¹ äÁ‹ä´Œà¹Œ¹µÅÒ´
¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§ÊØ¢ÀÒ¾ áµ‹à¹Œ¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾á¡‹»ÃÐªÒª¹ã¹ªØÁª¹¹Ñé¹æ ãËŒÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â·ÕèÁÕ
¤Ø³ÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ã¹ÃÐ´ÑºÃÒ¤Ò·ÕèàËÁÒÐÊÁâ´ÂºÃÔÉÑ·Ï µÑé§à»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¸ØÃ¡Ô¨ãËŒÁÕâÃ§¾ÂÒºÒÅã¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ 10
áË‹§à»š¹¨Ø´àÃÔèÁµŒ¹ áÅÐÁÕâÃ§¾ÂÒºÒÅËÅÑ¡·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãËŒºÃÔ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅã¹ÃÐ´ÑºµµÔÂÀÙÁÔä´Œã¹¡ÃØ§à·¾Ï à¾×èÍãËŒà¡Ô´âÁà´Å¢Í§
Hub and Spoke ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

4
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¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂÑ§ä´ŒàÃÔèÁ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃãËŒ Principal Healthcare à»š¹¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ Shared service á¡‹¡ÅØ‹ÁâÃ§¾ÂÒºÒÅâ´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍ
ãËŒà¡Ô´ÁÒµÃ°Ò¹¡ÅÒ§áÅÐãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ÊÙ§ÊØ´ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¡Ô¨¡ÒÃã¹Í¹Ò¤µ â´ÂäÁ‹¨íÒà»š¹µŒÍ§à¾ÔèÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãã¹
ÊÑ´Ê‹Ç¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹â´ÂºÃÔ¡ÒÃ·Ñé§ËÁ´¤ÃÍº¤ÅØÁ¶Ö§ 1) ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹ºÑÞªÕ 2) ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ 3) ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§
´ŒÒ¹¨Ñ´«×éÍ¨Ñ´¨ŒÒ§ 4)¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔ¹¤ŒÒ¤§¤ÅÑ§ 5) ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ 6) ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
·Ò§´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ 7) ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹¡ÅÂØ·¸áÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË
ÊíÒËÃÑº¡Ô¨¡ÒÃáÅÐ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ã¹Ê‹Ç¹¸ØÃ¡Ô¨¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·Ï¨ÐÂÑ§¤§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ÊÙ§ÊØ´ ·Ñé§¨Ò¡¡ÒÃ
¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â·Õèà»´´íÒà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇà»š¹µŒ¹Ç‹Ò â¤Ã§¡ÒÃáÁÃÔÍÍ· àÍç¤à«ç¤¤ÔÇ·Õ¿ Í¾ÒÃ·àÁŒ¹· ÊÒ·Ã ÇÔÊµŒÒ – ¡ÃØ§à·¾Ïâ¤Ã§¡ÒÃ
«ÑÁàÁÍÃà«ç· àÍ¡ÁÑÂ áº§¤çÍ¡ «Öè§ÂÑ§ÁÕ¡ÒÃàµÔºâµ·Õè´Õ ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â·Õèà»š¹·Õè´Ô¹à»Å‹Ò áÅÐ¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹·ÃÑ¾ÂºÒ§Ê‹Ç¹
ËÒ¡ä´ŒÁÙÅ¤‹Ò·ÕèàËÁÒÐÊÁ àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â¢Í§ºÃÔÉÑ· ¡ÃØ§à·¾ºÃÔËÒÃ ¨íÒ¡Ñ´ «Öè§à»š¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ ·ÕèºÃÔàÇ³ÊØ¢ØÁÇÔ· «ÍÂ 27 ã¹
»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ à¾×èÍ¹íÒà§Ô¹ÁÒÅ§·Ø¹ã¹¡ÒÃ«×éÍ¡Ô¨¡ÒÃ¡ÅØ‹Á Principal Healthcare à¹×èÍ§¨Ò¡ãËŒ¼ÅµÍºá·¹·Õè´Õ¡Ç‹Òã¹ÃÐÂÐÂÒÇ
ã¹Ê‹Ç¹àÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â»‚ 2561 ¤Ò´Ç‹Ò¨Ð¢ÂÒÂµÑÇµ‹Íà¹×èÍ§ â´ÂÁÕ»˜¨¨ÑÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ´Õ¢Öé¹¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡áÃ§¢Ñºà¤Å×èÍ¹¨Ò¡
¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂÀÒ¤ÃÑ°ºÒÅ·ÕèÂÑ§ÍÂÙ‹ã¹à¡³±´ÕáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤ÃÑ°·ÕèÁÕá¹Çâ¹ŒÁàÃ‹§µÑÇ¢Öé¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ´Õ¢Öé¹¢Í§¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹áÅÐ°Ò¹ÃÒÂä´Œ
¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨ áÁŒ¡ÃÐ¹Ñé¹¡çµÒÁ ÂÑ§¤§ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃà§Ô¹âÅ¡·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹
¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑº·ÔÈ·Ò§¹âÂºÒÂ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒ¢Í§»ÃÐà·ÈËÅÑ¡æ àª‹¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐ¨Õ¹áÅÐ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¤×Í¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ
àª×èÍÁÑè¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ ¤ÇÒÁµ‹Íà¹×èÍ§¢Í§â¤Ã§¡ÒÃáÅÐ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÊíÒ¤ÑÞËÅÑ§¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ÀÒÂã¹»ÃÐà·È áµ‹
·Ñé§¹Õé·Ñé§¹Ñé¹ ¸ØÃ¡Ô¨âÃ§¾ÂÒºÒÅÂÑ§ÁÕá¹Çâ¹ŒÁ¢ÂÒÂµÑÇµ‹Íà¹×èÍ§ â´Âà©¾ÒÐ¡ÅØ‹ÁâÃ§¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÊÒÁÒÃ¶¢ÂÒÂµÑÇã¹ÍÑµÃÒ
·ÕèÊÙ§¡Ç‹ÒµÅÒ´ä´Œ
áµ‹ÍÑµÃÒ¡íÒäÃÍÒ¨ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·ÕèÊÙ§¢Öé¹ä»´ŒÇÂà¹×èÍ§¨Ò¡¡ÅØ‹Á·Ø¹à¢ŒÒÁÒÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨¹ÕéÁÒ¡¢Öé¹ÃÇÁ
¶Ö§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒâÃ§¾ÂÒºÒÅ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇãËŒã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡ÑºâÃ§¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹ºÃÔÉÑ·Ï
¨Ö§ÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÒÃà¾ÔèÁ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ·Ñé§ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ÃÐºº§Ò¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ áÅÐÃÐººÊ‹Ç¹§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ ·Ñé§§Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å§Ò¹ºÑÞªÕ áÅÐ§Ò¹¨Ñ´
«×éÍ â´Â·Ø¡Ê‹Ç¹¨ÐÍÂÙ‹º¹à·¤â¹âÅÂÕ Cloud «Öè§àÍ×éÍµ‹Í¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹·Õèà»š¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ à¾×èÍãËŒà»š¹ÃÒ¡°Ò¹·ÕèÁÑè¹¤§ ã¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¸ØÃ¡Ô¨µ‹Íä»
ã¹ÀÒÂË¹ŒÒ ÊØ´·ŒÒÂ¹Õé ¢Í¢Íº¤Ø³·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ·Ø¡·‹Ò¹·ÕèÂÑ§¤§àª×èÍÁÑè¹áÅÐãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ºÃÔÉÑ·Ï ´ŒÇÂ´ÕàÊÁÍÁÒ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃä´Œ´ÙáÅºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃã¹àÃ×èÍ§¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ ÃÇÁ
¶Ö§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ áÅÐ ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ¢Í§Í§¤¡Ã à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨·Õèâ»Ã‹§ãÊ ÂØµÔ¸ÃÃÁàÊÁÍÁÒ áÅÐÂÑ§
¤§ÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨Ð¹íÒ¾ÒºÃÔÉÑ·ÏãËŒà¨ÃÔÞ¡ŒÒÇË¹ŒÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ã¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÁÕ¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞ â´ÂÂÖ´ËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ à¾×èÍãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ÊÙ§ÊØ´µ‹Í
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ·Ñé§ËÁ´
ã¹¹ÒÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ ºÃÔÉÑ· ¾ÃÔé¹«Ôà¾ÔÅ á¤»µÍÅ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

(¹ÒÂá¾·Â¾§ÉÈÑ¡´Ôì ÇÔ·ÂÒ¡Ã)
»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

(´Ã.ÊÒ¸Ôµ ÇÔ·ÂÒ¡Ã)
»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
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ÊÒÃ¨Ò¡
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
àÃÕÂ¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ã¹»‚ 2560 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´Œ»¯ÔºµÑ ËÔ ¹ŒÒ·Õµè ÒÁ¢Íºà¢µË¹ŒÒ·Õáè ÅÐ¤ÇÒÁÃÑº
¼Ô´ªÍº·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ÍÂ‹Ò§à»š¹ÍÔÊÃÐ«Öè§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¢ŒÍ¡íÒË¹´
áÅÐá¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔ·èÕ´Õ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â
µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â áÅÐä´Œ»ÃÑº¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§¢Í§
¡ÒÃ·íÒ¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÃ‹ÇÁ¡Ñº¼ÙºŒ ÃÔËÒÃ ¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕÃºÑ
Í¹ØÞÒµáÅÐ¼ÙµŒ ÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ ¨Ñ´¢Ö¹é ÃÇÁ 7 ¤ÃÑ§é ã¹»‚ 2560 â´Â·Õ¡è ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·Ø¡·‹Ò¹
ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¤Ãº·Ø¡¤ÃÑ§é ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·Ø¡·‹Ò¹ä´Œ¾¨Ô ÒÃ³Ò»ÃÐà´ç¹»˜ÞËÒ áÅ¡à»ÅÕÂè ¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ÃÑº¿˜§¤íÒªÕáé ¨§
ÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅ µÅÍ´¨¹ãËŒ¢ÍŒ àÊ¹Íá¹Ð·Õàè »š¹»ÃÐâÂª¹µÍ‹ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï â´ÂÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ´Ñ§¹Õé
1. ÊÍº·Ò¹ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÃÒÂäµÃÁÒÊ áÅÐÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2560 â´ÂÊÍº¶ÒÁ»ÃÐà´ç¹»˜ÞËÒÃÑº¿˜§¤íÒªÕáé ¨§
áÅÐÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕÃºÑ Í¹ØÞÒµã¹àÃ×Íè §¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§¤Ãº¶ŒÇ¹à¾ÕÂ§¾ÍáÅÐàª×Íè ¶×Íä´Œ¢Í§ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï µÅÍ´
¨¹¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ·ÕÁè ÊÕ ÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ ÃÇÁ·Ñ§é ÃÒÂ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ËÅÑ¡à¡³±·Ò§ºÑÞªÕ·ÁèÕ ÊÕ ÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ ÃÇÁ¶Ö§ÃÒÂ¡ÒÃ·Õàè ¡ÕÂè ÇâÂ§¡Ñ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé
ã¹»‚ 2560 ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕÃºÑ Í¹ØÞÒµ»ÃÐ¨íÒ»‚Á¡Õ ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹ÃÙ»áººãËÁ‹µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§
ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃà¢ÕÂ¹àÃ×Íè §·ÕÊè Òí ¤ÑÞã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº(Key Audit Matters)à¾×Íè ãËŒà»š¹»ÃÐâÂª¹µÍ‹ ¼ÙŒ
ãªŒ§º¡ÒÃà§Ô¹ÊÙ§ÊØ´ ·Ñ§é ¹Õäé ´ŒÁ¡Õ ÒÃ»ÃÐªØÁÃ‹ÇÁ¡Ñº¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕÃºÑ Í¹ØÞÒµâ´ÂäÁ‹Á½Õ Ò† Â¨Ñ´¡ÒÃà¾×Íè »ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÍÔÊÃÐ¶Ö§ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞµ‹Ò§æ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÁÕ¤ÇÒÁàËç¹Ç‹ÒÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï ¶Ù¡µŒÍ§¤Ãº¶ŒÇ¹à¾ÕÂ§¾ÍµÒÁ·Õ¤è ÇÃã¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ áÅÐà»š¹ä»µÒÁ
ËÅÑ¡¡ÒÃºÑÞªÕ·ÃèÕ ºÑ ÃÍ§·ÑÇè ä» «Ö§è ¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕÃºÑ Í¹ØÞÒµàÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹áººäÁ‹ÁàÕ §×Íè ¹ä¢
2. ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊÍº·Ò¹ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹áÅÐ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÃÐºº¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹áÅÐ
ÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁàÊÕÂè §ã¹ÃÐºº§Ò¹µ‹Ò§æ·ÕÊè Òí ¤ÑÞÃÒÂ¡ÒÃ·Õàè ¡ÕÂè ÇâÂ§¡Ñ¹ áÅÐ ä´ŒÁ¡Õ ÒÃ»ÃÐªØÁÃ‹ÇÁ¡Ñº¼ÙµŒ ÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ÁÕ¤ÇÒÁàËç¹Ç‹ÒºÃÔÉ·Ñ Ï
ÁÕÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õàè ¾ÕÂ§¾ÍàËÁÒÐÊÁáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å áÅÐËÒ¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´Œ¾¨Ô ÒÃ³ÒàËç¹Ç‹ÒÁÕ¨´Ø ·ÕÊè ÒÁÒÃ¶»ÃÑº»ÃØ§
ËÃ×Íà¾ÔÁè àµÔÁÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ãËŒÁ»Õ ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ËÃ×Í»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅÁÒ¡¢Ö¹é ¡çä´ŒãËŒ¤Òí á¹Ð¹íÒ¡Ñº½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï «Ö§è ¡çä´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁ
Ã‹ÇÁÁ×Íà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ ÃÇÁ¶Ö§ä´Œ¾¨Ô ÒÃ³ÒÇ‹Ò¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ´ŒÒ¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï ä´Œ´Òí à¹Ô¹¡ÒÃµÒÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â áÅÐÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ ÁØ§‹ à¹Œ¹¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ à·ÕÂè §¸ÃÃÁ áÅÐà»š¹¡
ÅÒ§ áÅÐä´Œ¾¨Ô ÒÃ³Ò áÅÐÍ¹ØÁµÑ áÔ ¼¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹»ÃÐ¨íÒ»‚ â´Âà¹Œ¹ãËŒÁ¡Õ ÒÃ·íÒá¼¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹·Ñ§é ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï áÅÐºÃÔÉ·Ñ
Â‹ÍÂãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÃÐºº¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁàÊÕÂè §¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ã¹´ŒÒ¹
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè §¢Í§Í§¤¡Ã «Ö§è ã¹»‚ 2560 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´ŒãËŒ¼µŒÙ ÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹à¾ÔÁè àµÔÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·Õàè ¡ÕÂè Ç¡ÑºÃÐºº
à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¹âÂºÒÂ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃÃ»Ñ ªÑ¹è à¾ÔÁè àµÔÁà¾×Íè ãËŒÁ¹èÑ ã¨Ç‹ÒÃÐºº¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï ÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å
áÅÐ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ´ŒÇÂ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ
3. ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊÍº·Ò¹ÃÒÂ¡ÒÃ·Õàè ¡ÕÂè ÇâÂ§¡Ñ¹ ÃÒÂ¡ÒÃä´ŒÁÒáÅÐ¨íÒË¹‹ÒÂä»áÅÐÃÒÂ¡ÒÃ·ÕÍè Ò¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´Œ¾Ô¨ÒÃ³ÒËÃ×ÍÊÍº·Ò¹ÃÒÂ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇâÂ§¡Ñ¹áÅÐÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹à¾×èÍãËŒÁÕ¤ÇÒÁ
àËÁÒÐÊÁã¹¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃáÅÐà»š¹ä»µÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐ¡®ÃÐàºÕÂº·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§ «Ö§è ã¹»‚ 2560 ºÃÔÉ·Ñ Ï ä´Œ¢ÂÒÂ¢Íºà¢µ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¢Í
§ºÃÔÉ·Ñ Ï ä»ÂÑ§¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐàÀ· âÃ§¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹ áÅÐ ¡ÒÃºÃÔËÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹ à¾×Íè àÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃàµÔºâµãËŒ¡ºÑ ºÃÔÉ·Ñ Ï
â´Âà¢ŒÒ«×Íé ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§¡ÅØÁ‹ ºÃÔÉ·Ñ ¾ÃÔ¹é «Ôà¾ÔÅ àÎÅ·á¤Ã ¨íÒ¡Ñ´ (“¾ÃÔ¹é «Ôà¾ÔÅ àÎÅ·á¤Ã”)«Ö§è à»š¹ÃÒÂ¡ÒÃ·Õàè ¡ÕÂè ÇâÂ§¡Ñ¹ (à´ÔÁª×Íè ºÃÔÉ·Ñ ÍÅÔÍ¹Ñ «
àÁ´Ô¤ÍÅ àÍàªÕÂ ¨íÒ¡Ñ´)¡ÒÃÅ§·Ø¹´Ñ§¡Å‹ÒÇÊ‹§¼ÅãËŒºÃÔÉ·Ñ Ï ä´ŒÁÒ«Ö§è ºÃÔÉ·Ñ Â‹ÍÂ·Õè ¾ÃÔ¹é «Ôà¾ÔÅ àÎÅ·á¤Ã ¶×ÍËØ¹Œ ·Ò§µÃ§ËÃ×Í·Ò§ÍŒÍÁ¨íÒ¹Ç¹ 6
ºÃÔÉ·Ñ ÍÑ¹»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ (1) ºÃÔÉ·Ñ ¾ÔÉ³ØàÇª ¨íÒ¡Ñ´ (2) ºÃÔÉ·Ñ âÃ§¾ÂÒºÒÅ»Ò¡¹éÒí â¾ ¨íÒ¡Ñ´ (3) ºÃÔÉ·Ñ ÊËá¾·Â¾¨Ô µÔ Ã ¨íÒ¡Ñ´ (4) ºÃÔÉ·Ñ
âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÔÉ³ØàÇªÍØµÃ´Ôµ¶ ¨íÒ¡Ñ´ (5) ºÃÔÉ·Ñ ¾ÔÉ³ØàÇª¾Ñ²¹Ò ¨íÒ¡Ñ´ áÅÐ (6) ºÃÔÉ·Ñ ¾Õ.àÍç¹.¾Õ ÎÍÊ»·ÍÅ ¨íÒ¡Ñ´ «Ö§è ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍºä´Œ¾¨Ô ÒÃ³ÒáÅÐÁÕ¤ÇÒÁàËç¹·Õäè Á‹¢´Ñ áÂŒ§¡Ñº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉ·Ñ áÅÐ ·Õ»è ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÍÔÊÃÐ
4. ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºµÑ µÔ ÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â¢ÍŒ ¡íÒË¹´¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáÅÐ
µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â áÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â áÅÐ¡®ËÁÒÂ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ÏÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»¯ÔºµÑ µÔ ÒÁÃÐàºÕÂº¢ŒÍºÑ§¤Ñº
¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï à¾×Íè ãËŒÁ¹èÑ ã¨Ç‹ÒºÃÔÉ·Ñ Ï ÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐ¡®ÃÐàºÕÂº·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§
6
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5. ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè §«Ö§è ºÃÔÉ·Ñ Ïä´Œ¨´Ñ ·íÒ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè §áÅÐ¨Ñ´µÑ§é ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè § â´Âä´Œ¾¨Ô ÒÃ³ÒáÅÐãËŒ¤ÇÒÁàËç¹µ‹Í¡®ºÑµÃ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè §áÅÐá¼¹§Ò¹·Õ¨è Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊÍº·Ò¹
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè §·ÕÊè Òí ¤ÑÞ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ÏÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁàÊÕÂè §´ŒÒ¹·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃÃ»Ñ ªÑ¹è ÃÇÁ¶Ö§ãËŒà¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨àÃ×Íè §¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè §ãËŒ¼àŒÙ ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§·ÕÊè Òí ¤ÑÞ ä´Œá¡‹ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉ·Ñ ¼ÙºŒ ÃÔËÒÃ áÅÐ¼ÙÃŒ ºÑ ¼Ô´ªÍºàÃ×Íè §¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè §¢Í§áµ‹ÅÐ
Ë¹‹ÇÂ¸ØÃ¡Ô¨
6. ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐàÊ¹Íáµ‹§µÑ§é ¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕÃºÑ Í¹ØÞÒµáÅÐ¤‹ÒÊÍººÑÞªÕ»ÃÐ¨íÒ»‚ 2561¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´Œ¾¨Ô ÒÃ³Ò¼Å
¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹¢Í§¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕÃºÑ Í¹ØÞÒµáË‹§ºÃÔÉ·Ñ ä¾ÃŒ«ÇÍàµÍÃàÎÒÊ¤àÙ »ÍÃÊ àÍºÕàÍàÍÊ ¨íÒ¡Ñ´ ÁÕ¤ÇÒÁàËç¹Ç‹Òà»š¹¼ÙÁŒ ¤Õ ÇÒÁàªÕÂè ÇªÒÞ
ã¹ÇÔªÒªÕ¾ ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ »¯ÔºµÑ ËÔ ¹ŒÒ·Õäè ´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒâ´ÂµÅÍ´ ¨Ö§¹íÒàÊ¹Íµ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉ·Ñ à¾×Íè àÊ¹Í¢Í
Í¹ØÁµÑ ¨Ô Ò¡·Õ»è ÃÐªØÁ ÊÒÁÑÞ¼Ù¶Œ Í× ËØ¹Œ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2561 áµ‹§µÑ§é ãËŒ ¹ÒÂªÒÞªÑÂ ªÑÂ»ÃÐÊÔ·¸Ôì ¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕÃºÑ Í¹ØÞÒµàÅ¢·Õè 3760 áÅÐ ¹ÒÂ
ä¾ºÙÅ µÑ¹¡ÙÅ ¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕÃºÑ Í¹ØÞÒµ àÅ¢·Õè 4298 áÅÐ ¹ÒÂ¾ÔÊ°Ô ·Ò§¸¹¡ØÅ ¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕÃºÑ Í¹ØÞÒµ àÅ¢·Õè 4095 ã¹¹ÒÁºÃÔÉ·Ñ ä¾ÃŒ«ÇÍ
àµÍÃàÎÒÊ¤àÙ »ÍÃÊ àÍºÕàÍàÍÊ ¨íÒ¡Ñ´ à»š¹¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕÃºÑ Í¹ØÞÒµ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï â´ÂãËŒ¤¹ã´¤¹Ë¹Ö§è à»š¹¼Ù·Œ Òí ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐáÊ´§¤ÇÒÁ
àËç¹µ‹Í§º¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï áÅÐã¹¡Ã³Õ·¼èÕ ÊŒÙ ÍººÑÞªÕÃºÑ Í¹ØÞÒµ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¢ŒÒ§µŒ¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶»®ÔºµÑ §Ô Ò¹ä´Œ ãËŒºÃÔÉ·Ñ ä¾ÃŒ«ÇÍàµÍÃàÎÒÊ¤Ù
à»ÍÃÊ àÍºÕàÍàÍÊ ¨íÒ¡Ñ´ ¨Ñ´ËÒ¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕÃºÑ Í¹ØÞÒµÍ×¹è ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ä¾ÃŒ«ÇÍàµÍÃàÎÒÊ¤àÙ »ÍÃÊ àÍºÕàÍàÍÊ ¨íÒ¡Ñ´ á·¹ä´Œ·§éÑ ¹Õé ¼ÙÊŒ Íº
ºÑÞªÕ·àèÕ Ê¹Íáµ‹§µÑ§é ´Ñ§¡Å‹ÒÇ äÁ‹Á¤Õ ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ËÃ×ÍÁÕÊÇ‹ ¹ä´ŒàÊÕÂ¡ÑººÃÔÉ·Ñ ËÃ×Í¼ÙºŒ ÃÔËÒÃ ËÃ×Í¼Ù¶Œ Í× ËØ¹Œ ËÃ×Í¼Ù·Œ àèÕ ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§ã¹ÅÑ¡É³Ð·Õ¨è Ð
ÁÕ¼Å¡ÃÐ·º¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔºµÑ ËÔ ¹ŒÒ·ÕÍè Â‹Ò§à»š¹ÍÔÊÃÐ
¡ÒÃ»¯ÔºµÑ ËÔ ¹ŒÒ·Õ¢è Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºâ´ÂÊÃØ»ÊÒÁÒÃ¶»¯ÔºµÑ äÔ ´ŒÍÂ‹Ò§ÍÔÊÃÐáÅÐÊÒÁÒÃ¶áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ä´ŒÍÂ‹Ò§àµçÁ
·Õàè ¾×Íè »ÃÐâÂª¹¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï â´Âä´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¨Ò¡¼ÙºŒ ÃÔËÒÃáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ¢è Í§ºÃÔÉ·Ñ ÏáÅÐäÁ‹Á¢Õ ÍŒ ¨íÒ¡Ñ´ã¹¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¢ŒÍÁÙÅ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÁÕ¤ÇÒÁàËç¹Ç‹ÒºÃÔÉ·Ñ ÏÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅÍÂ‹Ò§à¾ÕÂ§¾Íà»š¹ä»µÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ÁÕÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè §áÅÐÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õàè ¾ÕÂ§¾ÍÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å µÅÍ´¨¹ÁÕÃÐºº¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ
¡Ô¨¡ÒÃ·Õ´è Õ

(¹ÒÂÞÒ³ÈÑ¡´Ôì Áâ¹ÁÑÂ¾ÔºÙÅÂ)
»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มห�ชน) 10
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จุดเด่นทางการเงิน
บริษัท�พริ้นซิเพิล�แคปิตอล�จำ�กัด�(มหาชน)

ขข้ อมูลสําคัคัญ
ญทางการเงิ
ทางการเงินนประจํ
ประจําาปีป2558-2560
2558-2560
ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงินประจำ�ปี 2557-2559

สรุ ปข้ อมูลสําคัญทางการเงิน
สรุปข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
หน
หน่ววย :ลล้าานนบาท
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม
หนี
หนี้สิ้สนินรวม
รวม
นของเจ้าาของ
ส่ส่ววนของเจ้
รายได้จจากการขายและให้
ากการขายและให้บบริกริ การาร
รายได้
รายได้รวม
รายได้
รวม
กำาไรขั้นต้น
กํกำาาไรขั
นต้
้ น าเนินงาน
ไรจากการดำ
ไรสุทธิ าเนินงาน
กํกำาาไรจากการดํ
กําไรสุทธิ
อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร
ราส่ววนกำ
าไรขั้นต้น
อัอัตตราส่
นแสดงความสามารถในการหากํ
าไร
ราส่ววนกํ
นกำาาไรขั
ไรจากการดำ
อัอัตตราส่
นต้
้ น าเนินงาน
อัตราส่วนกำาไรสุทธิ
อัอัตตราส่
วนกําไรสุทธิ้ถือหุ้น
ราผลตอบแทนผู
อัอัตตราผลตอบแทนผู
ราส่วนสภาพคล่้ อถงือหุ้น
ราส่วนสภาพคล่
ององ
อัอัตตราส่
นสภาพคล่
ราส่ววนสภาพคล่
นสภาพคล่อองหมุ
อัอัตตราส่
ง นเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัอัตตราส่
วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
อัอัตตราส่
วนแสดงประสินททรัธิภพย์าพในการดําเนินงาน
ราผลตอบแทนจากสิ
ราผลตอบแทนจากสิ
นทรั้การค้
พย์ถาาวร
อัอัตตราหมุ
นเวียนของลูกหนี
ราการหมุ
เวียนของสิ
พย์ราวม
อัอัตตราหมุ
นเวียนนของเจ้
าหนีนทรั
้การค้
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัอัตตราการหมุ
นเวียนของสิานระดอกเบี
ทรัพย์รวม้ย
ราส่วนความสามารถชำ

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น
10
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หน่วย

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2558
2559
2560
ป 2558
ป 2559
ป 2560
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
6,441.27
14,449.81
13,088.21
2,039.97
2,087.29
9,578.28
1,364.11 101.473.154.141,747.60 4,164.11
83.38
1,956.60
1,982.84 1,985.827,825.347,830.67 8,246.29
364.11
1,761.26 424.672,071.67 354.85 2,237.77
373.76
433.02
363.26
1,804.48
2,116.47
2,395.97
151.97
174.79
132.59
569.84 16.64 634.24 (52.04) 510.05
10.67
12.96
122.32 17.53 72.46 (51.30) (138.19)
80.45
18.79
(371.61)

หน่วย
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
หน่
2559
2560
หนววยย
ป 25582558
ป 2559
ป 2560
ร้อยละ
ร้อยละร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละร้ อยละ

ร้ อยละ

เท่า
เท่า เท่า
เท่า

เท่า

ร้อยละ
ร้อยละ เท่า
เท่า เท่า

ร้ อยละ

เท่า
เท่า เท่า

เท่า
เท่า
บาท
บาท

41.74
41.16
37.37
2.93 32.35 3.92 30.61(14.67) 22.79
3.56
4.13
(14.46)
0.83
(2.59)
0.66
0.88
(0.66) (15.42)

0.74

(1.09)

10.59
10.53
10.41 2.38 10.40
(0.12)
1.55

2.29

0.64
4.03 52.09
0.18175.39

2.88

0.89

0.62
0.55

0.85
(0.88)
4.15 21.44 0.35
0.21 19.02 0.06

0.04
0.05
4.12 0.43 70.38

0.69
4.68
0.015
2.07

1.37
1.11 1.10
0.02

(4.29)

15.70
10.121
0.69
(1.00)
0.22
0.20 56.22
0.17

0.40
2.47
(0.036)
2.42

0.50
(2.00)
(0.107)
2.55
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ลัลักกษณะและนโยบายการประกอบธุ
ษณะและนโยบายการประกอบธุ
รกิจ
รกิจ
รางวั
ลแห่ลงแห
ความภาคภู
มิใจ
รางวั
งความภาคภู
มิใจ
ธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
• บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลพระราชทานผลงานสถาปั ตยกรรมดีเด่นจากโครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ประเภทอาคาร
พักอาศัยรวม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคให้ เป็ นผู้ประกอบการธุรกิจธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ที่ดีประจํา ปี พ.ศ. 2550 – 2551
• โรงแรมแมริ
อพาร์ทเม
ทเม้นทนสท์าทรวิ
สาทรสตวิาส–กรุ
ต้ าง–กรุ
งเทพฯรับได้
รับลรางวั
ที่พกั ยอาศั
ที ี่สดุ าประจํ
พ.ศ.
โรงแรมแมริอออท
อทเอ็เอ็คคเซ็เซ็คคคิคิววทีทีฟฟอพาร
เทพฯได
รางวั
ที่พักลอาศั
ที่ดีทยี่สทีุด่ดประจํ
ปพ.ศ.าปี2557
2557
ในฐานะโรงแรมในกรุ
่ได้ รับดการจั
สูงสุด่รางวั
โดยที
อันดับโรงแรมชั
า เกืแหอบง
ในฐานะโรงแรมในกรุ
งเทพฯงเทพฯ
ที่ไดรับทีการจั
อันดัดบอัสูนงสุดัดบโดยที
ลดั่รางวั
งกลลาดัวนีงกล่
้ไดจาวนี
ัดอัน้ ได้ดัจบดั โรงแรมชั
้นนําเกือนนํ
บ้ 400
จากสถานที
ยมตางๆย่ โดยผลการจั
ดอันดับขึ้นอยูกดับอัขนอดัความแสดงความคิ
ดเห็นของลูกคาออรดบเห็ทิ นซของลู
แ ละกได
บั รางวั
400
แห่ง ่ยอดนิ
จากสถานที
อดนิยมต่างๆโดยผลการจั
บขึ ้นอยูก่ บั ข้ อความแสดงความคิ
ค้ ารออร์
บิทลซ์
และ ได้ รับรางวัล Trip Advisors 2014 Certificate of Excellence Award Winner และ World Travel Award 2014
• โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ ได้ รับรางวัลจากหลายหน่วยงาน ดังต่อไปนี ้
1. รางวัลชนะเลิศในฐานะเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์หรูระดับทวีปประจํา ปี 2558 (World Luxury Hotel Awards 2015
as Continent’s Luxury Serviced Apartments)
2. 2015 Award Winner จาก Booking.com (ได้ คะแนน 9.1 จากคะแนนเต็ม 10)
3. ประกาศนียบัตรยอดเยี่ยมประจําปี 2558 โดย TripAdvisor.com (Certificate of Excellence)
4. รางวัลโครงการกรุงเทพสะอาดและราบรื่ นจากกรุงเทพมหานคร (Clean and Green Award by Bangkok
Metropolitan Administration)
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
• โรงพยาบาลพิ ษ ณุเ วช ได้ รั บ การรั บ รอง JCI ในเดื อ นธัน วาคม 2555 และได้ รั บ การ reaccreditation ในเดือน
ธันวาคม 2558
• โรงพยาบาลพิษณุเวชได้ รับรางวัลจากหลายหน่วยงาน ดังต่อไปนี ้
1. รางวัลสถานประกอบกิจการต้ นแบบด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการ กระทรวงแรงงาน ปี ที่ 2
2. รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นจากกรมส่งเสริ มธุรกิ จและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริ ต
แห่งชาติ (ปปช.)
3. ห้ อ งอาหารได้ รั บ การรั บ รอง Good Manufacturing Practice (GMP) และรางวัล ดี เ ลิศ จากสํา นัก งาน
สาธารณสุขจังหวัด
4. รางวัลมาตรฐานระบบ IT ขันที
้ ่ 2 จาก 3 ขัน้ จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) 2559
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โครงสรางการถื
างการถื
นของกลุ
โครงสร้
อหุอ้ นหุของกลุ
่ มบริมษบริัทษัท

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) สามารถแบ่งธุรกิจของบริ ษัทฯ ออกเป็ น 4 ประเภท คือ ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจให้ บริ การระบบสารสนเทศ และธุรกิจที่
ปรึกษาด้ านการลงทุน โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561 เป็ นดังนี ้

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 3,240.64 ลานบาท
ทุนเรียกชำระแลว 3,240.09 ลานบาท

กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

99.99%
บจก. วี
บริลเลี่ยน กรุป โฮลดิ้ง

กลุมธุรกิจใหบริการระบบสารสนเทศ

99.99%
บจก. แบงค็อก
เซนเตอร ดิสคริค

99.99%

บจก. วี อินเทลลิเจนซ

99.99%

บจก. วี 33

99.99%

บจก. วี เรสซิเดนซ

99.99%

บจก. กรุงเทพบริหาร

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและ
การบริหารการจัดการโรงพยาบาลเอกชน

99.99%

กลุมธุรกิจที่ปรึกษาดานลงทุน

99.99%

บจก. คอนเวอรเจนซ
ซิสเทมส

99.99%

บจก. พริ้นซิเพิล
เฮลท แคร

60.00%
บจก. พิษณุเวช

99.99%

บจก. สหแพทยพิจิตร

99.99%

บจก. โรงพยาบาล
พิษณุเวช อุตรดิตถ

99.99%

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

บจก. พริ้นซิเพิล
เอินเวสทเมนท

90.92%
บจก. โรงพยาบาลปากน้ำโพ

99.99%

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปทอล

ลักลัษณะการประกอบธุ
รกิจ รกิจ
กษณะการประกอบธุ

บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่าทังในรู
้ ปแบบของโรงแรม/เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
อีกทังยั
้ งมีธุรกิจการบริ หารทรัพย์สินแบบครบวงจร ทังในด้
้ านการบริ หารอาคาร งานขาย งานธุรการ งานการเงินและการ
บัญชี งานจัดซื ้อ และงานดูแลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการได้ เข้ าลงทุนบริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด ซึง่ ดําเนินธุรกิจให้ บริ การและให้
คําปรึกษาในการติดตังและวางระบบงานโปรแกรมสํ
้
าเร็ จรูป และบํารุงรักษา ดูแลระบบสารสนเทศ จากการเข้ าลงทุนในกลุม่ วี
วี บริ
ลเลี่ยนกรุ
่ยนกรุ๊ ปปโฮลดิ
โฮลดิ้งในปี
้งในป 2559
2559ทําทํให้
าใหบบริ ษริษัทัทฯฯได้ได
ินทรัพพย์ยซซึ่งึ่งเป็เปนนทีที่ด่ดินินเปล่
เปลาาในต่
ในตาางจั
และโครงการที่ม่มีศีศักกั ยภาพในการ
บริ
ลเลี
สินสทรั
งจังงหวั
หวัดด และโครงการที
ยภาพในการ
ายไดจจากอาคารสํ
านักางานให
เชาและในอนาคตจะมี
โครงการพัฒนาอสั
งหาริมทรัฒพนา
ย
สร้ างรายได้ ใ นกรุ ง เทพฯ ซึ่ ง จะทํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯมีมีรรายได้
ากอาคารสํ
นัก งานให้
เ ช่ า และในอนาคตจะมี
โ ครงการพั
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายอีกด้ วย
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ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการดูแล
สุขภาพ โดยการเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด (เดิมชื่อบริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด) เนื่องจาก
เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจการให้ บริ การทางการแพทย์ซงึ่ มีแนวโน้ มในการเติบโตดี ความเสี่ยงตํ่า และไม่คอ่ ย
ได้ รับผลกระทบจากภาวะแวดล้ อมทางเศรษฐกิจมากนัก ส่งผลให้ ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ บริ การจากธุรกิจ
โรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นอีกทางหนึง่
โครงสร
างรายได
โครงสร้
างรายได้
ประเภทรายได้

ดําเนินการโดย

ประเภทรายได

ดําเนินการโดย

ธุรกิจพัฒนาและให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจอื่นๆ
รายได้
รายไดรรวม
วม

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

2560
2560

ล้ านบาท
ล
นบาท

476.4

1,690.4
71.0
2,237.8
2,237.8

ร้รออยละ
ยละ

21.3

75.5
3.2
100.0
100.0

2559
2559

นบาท
ลล้าานบาท

286.9

1,716.8
68.0
2,071.7
2,071.7

รร้ อยละ
ยละ

13.8

82.9
3.3
100.0

2558
2558

นบาท
ลล้าานบาท

257.1

175.9
433.3
433.3

รร้ออยละ

59.4

40.6
100.0
100.0

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริ การ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จดั แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ นกลุม่ ตามประเภทธุรกิจแต่ละประเภท ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ก) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า
•

ธุรกิจโรงแรม/เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์

1. โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5
ดาว จํานวน 187 ห้ อง ภายใต้ การบริ หารงานของผู้บริ หารในกลุม่ แมริ ออท เพื่อให้ บริ การที่พกั อาศัยแก่ลกู ค้ า ชาวต่างประเทศ
ที่เข้ ามาทํางานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องการเช่าที่พกั อาศัยในระยะสันและระยะยาว
้
โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ครบครัน ตังอยู
้ ใ่ นย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มีศกั ยภาพ ถนนสีลม สาทร และยังมีนโยบายการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ มีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมแมริ
ท์ สาทร
สาทร วิวิสสตต้าา -–กรุ
กรุงงเทพฯ
เทพฯ
โรงแรมแมริอออท
อท เอ็
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์
อพารทเม้
เมนส
ประเภท
โรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5 ดาวจํานวน 1 อาคาร
ที่ตัง้ โครงการ
ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
ห้ องพัก
ประเภท
จํานวน (ห้ อง)
1 Bedroom Suite
55
1 Bedroom Executive Suite
50
2 Bedroom Suite
58
16
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โรงแรมแมริ
อพาร์ ทเม้
ท์ สาทร
สาทรวิวิสสตต้าา-–กรุกรุงงเทพฯ
เทพฯ
โรงแรมแมริอออท
อท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร
เมนส
3 Bedroom Suite
11
3 Bedroom Executive Suite
10
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ)
Pool Bar
ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา
ชื่อห้ อง
Board Room
บริการอื่นๆ
สปา
เริ่มเปิ ดดําเนินการ
เดือนมีนาคม 2552
2. ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เป็ นโรงแรมและเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท วี
วีเรสซิ
เรสซิเดนซ์
เ ดนซ์จําจํกัาดกั ดภายใต้
ภายใตกการบริ
ารบริหหารงานของผู
ารงานของผูบ้ บริริหหารในกลุ
ารในกลุมม่ แอสคอท
แอสคอททีที่ม่มีชีชื่อื่อเสีเสียยงและประสบการณ์
งและประสบการณ์ใในการบริ
นการบริหหารงานโรงแรม
ารงานโรงแรม
ในระดับสากล โครงการนี ้ให้ บริ การที่พกั อาศัยแก่ลกู ค้ าชาวต่างประเทศที่เข้ ามาทํางานในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้ องการเช่าที่พกั อาศัยในระยะยาว โดยคํานึงถึงการให้ บริ การและสิง่ อํานวยความ
สะดวกต่างๆภายในห้ องพักอาศัย โครงการตังอยู
้ ใ่ นทําเลย่านธุรกิจบริ เวณสุขมุ วิท และ เอกมัย
โครงการซั
โครงการซัมมเมอร์
เมอรเซ็
เซ็ทท เอกมั
เอกมัยย แบงค็อก
ประเภท
โรงแรมและเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์ให้ เช่า จํานวน 262 ห้ อง ระดับ 5 ดาว ภายใต้ การบริ หารใน
กลุม่ แอสคอท รวมทังหมด
้
3 อาคาร ประกอบด้ วยอาคารโรงแรม 15 ชัน้ อาคารอพาร์ ทเม้ นท์
14 ชัน้ และอาคาร อพาร์ ทเม้ นท์ 19 ชัน้ พร้ อมด้ วยห้ องจัดเลี ้ยง
ที่ตัง้ โครงการ
ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ห้ องพัก

ประเภท
1. Studio Executive
2. Studio Executive Twin
3. 1-Bedroom Classic
4. 1-Bedroom Executive
5. 1-Bedroom Premier
6. 2-Bedroom Executive
7. 2-Bedroom Premier
8. 1-Bedroom Deluxe
9. 2-Bedroom Deluxe

จํานวน (ห้ อง)
26
13
13
13
39
13
13
12
13

Tower AIM (A)

Tower Balance (B)
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โครงการซัมมเมอร์
เมอรเซ็
เซ็ทท เอกมั
เอกมัยย แบงค็อก
โครงการซั
10. 3-Bedroom Executive
11. 3-Bedroom Deluxe
12. 3-Bedroom Premier
13. Studio Standard
14. Studio Deluxe

ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา
มูลค่ าการลงทุน
เริ่มเปิ ดดําเนินการ

26
20
10
9
42

Tower Cheer (C)

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

• ธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่ า
บริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด เป็ นผู้ให้ บริ การพื ้นที่สาํ นักงานให้ เช่าในอาคารบางกอก
บิสซิเนสเซ็นเตอร์ แก่ลกู ค้ าบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทังบริ
้ ษัทสัญชาติไทยและต่างประเทศ โดยทําเลที่ตงของโครงการ
ั้
ดังกล่าวอยูใ่ นย่านเอกมัยซึง่ เป็ นย่านธุรกิจ มีสงิ่ อํานวยความสะดวกด้ านสาธารณูปโภคและการสือ่ สารโทรคมนาคมอย่างครบ
ครัน
อาคารสําานันักกงานบางกอกบิ
งานบางกอกบิ
เนสเซ็นนเตอร์
เตอร
อาคารสํ
สสซิเซินสเซ็
ถนนเอกมัย (ซอยสุขมุ วิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ที่ตัง้ โครงการ
พืน้ ที่โครงการ
1-3-9 ไร่ (709 ตารางวา)
พืน้ ที่อาคาร
37,770.61 ตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
อาคารสํานักงาน 30 ชันพร้
้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้
จุดเด่ นของโครงการ
อาคารสํานักงานเกรดเอ ย่านเอกมัย มีการตกแต่งที่ทนั สมัย สิ่งอํานวยความสะดวก
ส่วนกลาง ศูนย์ อาหารและห้ องประชุมที่ได้ มาตรฐานจํ านวน 7 ห้ อง ห้ องอบรม
สัมมนาขนาด 50 ที่นงั่ 1 ห้ อง มีพลาซ่าและร้ านค้ าต่างๆ
จํานวนหน่ วยพืน้ ที่เช่ า
88 ยูนิต
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการพื ้นที่อาคารสํานักงานในย่าน
สุขมุ วิท และเอกมัย ระหว่าง 100 – 900 ตารางเมตร
มูลค่ าทางบัญชี
510.70 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

18
232

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ รี อการพัฒนา
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจไปสูก่ ารพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่รอการพัฒนา โดยการเข้ าลงทุนในกลุม่
วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ สินทรัพย์เป็ นที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างในกรุงเทพฯ ที่รอการพัฒนา และ ที่ดินรอการ
พัฒนา ซึง่ มีทําเลที่ตงในต่
ั ้ างจังหวัดรวม 5 แปลงดังต่อไปนี ้
โครงการในกรุ
โครงการในกรุ
งเทพฯงเทพ
พรออมสิ
มสิ่ ง่งปลู
ปลูกกสร้
สราางงซอยสุ
ซอยสุขขุมุมวิวิทท29
29
ทีที่ ด่ดนิ ินพร้
บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จํากัด
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ดินจํานวน 9 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 1-2-51 ไร่ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคารโรงแรมสูง
2 ชัน้ อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จํานวน 4 คูหา
ที่ตงั ้
ซอยสุขมุ วิท 29 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
มูลค่าทางบัญชี
1,040.18 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ราคาประเมิน
1,106.70 ล้ านบาท ประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด
แผนพัฒนาโครงการ
บริ ษัทฯ จะพัฒนาโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม
เริ่ มพัฒนาโครงการ
ปี 2562
รับรู้รายได้
ปี 2564-2565
มูลค่าโครงการ
4,000 ล้ านบาท
มูลค่าการลงทุน
2,200 ล้ านบาท
ความคืบหน้ าของโครงการ
อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ

โครงการในต
งจั
โครงการในต่
างจังาหวั
ดงหวัด

1)1) ทีที่ด่ ดินนิ จัจังงหวั
หวัดดสระบุ
สระบุรรี ี
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่าทางบัญชี
ราคาประเมิน
แผนพัฒนาโครงการ
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ

บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํากัด
ที่ดินเปล่าจํานวน 2 แปลง เนื ้อที่ดิน 10-0-0 ไร่
ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
30.0 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
30.0 ล้ านบาทประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จํ ากัด โดยวิธีเปรี ยบเที ย บ
ราคาตลาด
บริ ษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็ นโครงการบ้ านแฝด
280 ล้ านบาท
ปี 2561- 2563
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1)1) ทีที่ด่ ดินนิ จัจังงหวั
หวัดดสระบุ
สระบุรรี ี
ความคืบหน้ าของโครงการ
ความเป็ นไปได้ และความเสีย่ ง

2)2) ทีที่ด่ ดินนิ จัจังงหวั
หวัดดออ่าางทอง
งทอง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่าทางบัญชี
ราคาประเมิน
แผนพัฒนาโครงการ
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ความคืบหน้ าของโครงการ
ความเป็ นไปได้ และความเสีย่ ง

3)3) ทีที่ด่ ดินนิ จัจังงหวั
หวัดดเชีเชียยงใหม
งใหม่
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่าทางบัญชี
ราคาประเมิน
แผนพัฒนาโครงการ
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
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อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ก่ อ นการพัฒนาโครงการในเชิ งพาณิ ชย์ บริ ษั ท ฯ จะศึก ษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการโดยละเอียด สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หากปั จจัยดังกล่าวไม่เอือ้ อํานวยให้ พฒ
ั นาโครงการ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ขายคืนที่ดิน
ให้ แก่ผ้ ขู ายได้ ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่ได้ มา

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

บริ ษัท วี 33 จํากัด
ที่ดินเปล่า 1 แปลง เนื ้อที่ดิน 30-0-3 ไร่
ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
150.0 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
150.04 ล้ านบาท ประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จํ ากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด
บริ ษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็ นโครงการบ้ านเดีย่ ว
700 ล้ านบาท
ปี 2560-2564
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3)3) ทีที่ด่ ดินนิ จัจังงหวั
หวัดดเชีเชียยงใหม
งใหม่
ความคืบหน้ าของโครงการ
ความเป็ นไปได้ และความเสีย่ ง

4)4) ทีที่ด่ ดินนิ จัจังงหวั
หวัดดระยอง
ระยอง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่าทางบัญชี
ราคาประเมิน
แผนพัฒนาโครงการ
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ความคืบหน้ าของโครงการ
ความเป็ นไปได้ และความเสีย่ ง

5)5) ทีที่ด่ ดินนิ จัจังงหวั
หวัดดอุอุดดรธนี
รธานี
ผู้ถือกรรมสิทธิ์1/
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่าทางบัญชี
ราคาประเมิน
แผนพัฒนาโครงการ
มูลค่าโครงการ

อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ก่อนการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์ บริ ษัทฯ จะศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
โดยละเอียด สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หากปั จจัย
ดังกล่าวไม่เอื ้ออํานวยให้ พฒ
ั นาโครงการ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ขายคืนที่ดินให้ แก่ผ้ ขู ายได้
ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่ได้ มา

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

บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จํากัด
ที่ดินเปล่า จํานวน 17 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่
ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
118.07 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
128.44 ล้ านบาท ประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคา
ตลาด
บริ ษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม
1,050 ล้ านบาท
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5)5) ทีที่ด่ ดินนิ จัจังงหวั
หวัดดอุอุดดรธนี
รธานี
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ความคืบหน้ าของโครงการ
ความเป็ นไปได้ และความเสีย่ ง

ปี 2562-2566
อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ก่อนการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์ บริ ษัทฯ จะศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
โดยละเอียด สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หากปั จจัย
ดังกล่าวไม่เอือ้ อํานวยให้ พฒ
ั นาโครงการ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ขายคืนที่ดินให้ แก่ผ้ ขู ายได้
ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่ได้ มา

ข) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
 โรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพและปริมณฑล
เมื่ อ วัน ที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ 2561 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น กิ จการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลพริ น้ ซ์
ฮอสพิทอล (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมชื่ อ “โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ”) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซือ้ และรั บโอน
กิ จการสถานพยาบาลของบริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชั่น จํ ากัด (“THM”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชน ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิ ยะมินทร์ อีก 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร
โดยบริ ษัทฯ จะรับโอนมาซึง่ กิจการสถานพยาบาลของ THM รวมถึงทรัพย์สนิ หนี ้สิน ใบอนุญาตต่างๆ ที่จําเป็ นต่อการประกอบ
กิจการของสถานพยาบาล พนักงานทังหมดที
้
่ประสงค์จะทํางานกับบริ ษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ หน้ าที่และภาระผูกพันตาม
สัญญาที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนกิจการระหว่างบริ ษัทฯ กับ THM
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ฮอสพิ ท อล มี ข นาด 200 เตี ย ง และมี ศัก ยภาพรองรั บ ผู้ป่ วยนอกได้ วัน ละ 600 คนต่ อ วัน
โรงพยาบาลเปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีการจัดตังคลิ
้ นิกโดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี ้
−
−
−
−
−
−

คลินกิ อายุรกรรม
สูตินารี เวช
กุมารเวช
ศูนย์เวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ
ศูนย์ทางเดินอาหาร
ศูนย์มะเร็ ง

−
−
−
−
−
−

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

นอกจากนี ้ ยังเปิ ดให้ บริ การคลินกิ เวชกรรม 3 สาขาคือ คลินิกเวชกรรมพริ น้ ซ์ ฮอสพิทอลสาขาราม 2 คลินิกเวชกรรม
พริ น้ ซ์ ฮอสพิทอลอุดมสุข และคลินิกเวชกรรมพริ น้ ซ์ ฮอสพิทอลสาขาวัดกลํา่
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 โรงพยาบาลเอกชนในต่ างจังหวัด
บริ ษัทฯ ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดผ่านบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด (PHC) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 โดย PHC เข้ าลงทุนในกลุม่ บริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลทังหมด
้
4 แห่ง ใน 3 จังหวัด
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โรงพยาบาลพิษณุเวช
นโรงพยาบาลขนาด
ตังอยู
ลกดใหเปิบดริให้
บริ การมาแล้
วเป็ นระยะเวลา
ปี
เป็ น
เปเป็
นโรงพยาบาลขนาด
150150
เตียเตี
ง ตัย้งงอยู
ใ้ นจั่ใงนจั
หวัดงหวั
พิษดณุพิโษลกณุโเป
การมาแล
วเปนระยะเวลา
35 ป เป35
นสถานพยาบาล
สถานพยาบาลขั
้ ง ตดํิยาเนิ
ภูมนิรงานโดยบริ
ะดับสูง ดําษเนิทั นพิงานโดยบริ
เวชบริจํกาารรั
กัดกษาพยาบาลทั
เปิ ดให้ บริ การรั
งผู
้ ้ ป่วยในและผู
วย
ขัน้ ทุตยิ ภูมริ ะดับสูนทุ
ษณุเวช จํษากััทดพิษเปณุดให
ง้ ผูป กว ษาพยาบาลทั
ยในและผูป ว ยนอกตลอด
24 ชั้ ปว่ ่ โมง
นอกตลอด
24บชัรองมาตรฐานสากล
ว่ โมง โดยได้ รับการรัJCI
บรองมาตรฐานสากล
(Joint Commission
การจั
งคลิ
้ นิกโดย
โดยไดรบั การรั
(Joint CommissionJCI
International)
โดยมีการจัInternational)
ดตัง้ คลินกิ โดยมีโดยมี
แพทย
ผูเชีด่ยตัวชาญเฉพาะ
มีทางดั
แพทย์
ชี่ยวชาญเฉพาะทางดั
งต่อไปนี ้
งตผอ้ เู ไปนี
้
− คลินกิ อายุรกรรม
− คลินิกกุมารเวช
− คลินิกสูตินรี เวช
− คลินิกศัลยกรรม
− ศูนย์สขุ ภาพรักษ์ ชีวติ
− คลินิกจิตเวช
− คลินิกส่งเสริ มพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
− คลินิกตา
− คลินิก หู คอ จมูก
− ศูนย์ทนั ตกรรม
นอกจากนี ้ยังมีการให้ บริ การด้ านต่างๆ เช่น การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางหัวใจ การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
และศัลยกรรม
โรงพยาบาลสหเวช
ดําเนินงานโดยบริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด เปิ ดให้ บริ การเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 เป็ นโรงพยาบาลขนาด 90
เตียง ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดพิจิตร ให้ บริ การรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะ
โรคดังต่อไปนี ้
−
−
−
−
−
−

ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้ อ
ศูนย์ตรวจสุขภาพทัว่ ไป
ศูนย์ไตเทียม
คลินกิ อายุรกรรม
ศูนย์กายภาพบําบัด
คลินิกสูตินรี เวช

−
−
−
−
−

ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉิน
ศูนย์โรคนิ่ว ทางเดินปั สสาวะ
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
คลินิกศัลยกรรมทัว่ ไป
ศูนย์กมุ ารเวชกรรม
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โรงพยาบาลปากนํ้าโพ และโรงพยาบาลปากนํ้าโพ 2
โรงพยาบาลทัง้ 2 แห่งตังอยู
้ ่ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดําเนินงานโดยบริ ษัท โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษัท เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จํากัด) โดยแต่ละแห่งเป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และยังเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่
ได้ รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โดยให้ บริ การเฉพาะผู้ป่วยที่
เป็ นลูกค้ าเงินสดและประกันสุขภาพ เป็ นสถานพยาบาลขันทุ
้ ติยภูมิระดับสูง ให้ บริ การรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วย
นอกตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปนี ้
− ศูนย์อบุ ตั ิเหตุและฉุกเฉิน

− คลินกิ กุมารเวชกรรม

− คลินกิ ทันตกรรม
− คลินกิ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

− ศูนย์รังสีวินจิ ฉัย
− คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด

− หอผู้ป่วยวิกฤต

− คลินิกโรคติดเชื ้อ

− คลินกิ อายุรกรรม

− ห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์

− คลินกิ โรคสมองและระบบประสาท

− คลินิกกระดูกและข้ อ

− แผนกกายภาพบําบัด

− คลินิกศัลยกรรมทัว่ ไป

− ศูนย์โรคทางเดินปั สสาวะ

− คลินิกสุภาพสตรี

− ศูนย์ตรวจสุขภาพ

− คลินิกหู คอ จมูก

• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์
ศักยภาพในการให้ บริ การกลุ่มลูกค้ าผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจํานวนห้ องตรวจ
รักษาในขณะที่ศกั ยภาพในการให้ บริ การผู้ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมิ
านวนเตี
ยง ย ง ทีที่ ใ่ให้ห้บบริ การ
ประเมินจากจํ
น จากจํ
า นวนเตี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการให้ บริ การทางการแพทย์และมีอตั ราการใช้ บริ การดังนี ้
โรงพยาบาลพิษณุเวช
กลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)
จํานวนห้ องตรวจ (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด (ครัง้ )
จํานวนผู้ป่วยนอกรับการรักษาจริง (ครัง้ )
อัอัตตราการใช้
บริกบาร
ราการใช
ริก(ร้ารอยละ)
(รอยละ)
กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)
จํานวนเตียงเปิ ดใช้ บริการจริง (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
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2558
ปปี2558

2559
ปปี 2559

2560
ปปี 2560

25

30

35

365
228,125
202,005
88.55
88.55

366
274,500
212,831
77.53
77.53

365
319,375
185,872
58.19
58.19

150
365

150
366

141
365
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2558
ปปี2558

2559
ปปี 2559

2560
ปปี 2560

2558
ปปี2558

2559
ปปี 2559

2560
ปปี 2560

จํานวนห้ องตรวจ (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด (ครัง้ )
จํานวนผู้ป่วยนอกรับการรักษาจริง (ครัง้ )
อัอัตตราการใช้
บริกบารริก(ร้ารอยละ)
ราการใช
(รอยละ)
กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)
จํานวนเตียงเปิ ดใช้ บริการจริง (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด (เตียง)

7
365
76,650
99,275
129.51
129.51

8
366
87,840
98,147
111.74
111.74

9
365
98,550
96,548
97.97
97.97

90
365
32,850

90
366
32,940

90
365
32.850

จํานวนผู้ป่วยในรับการรักษาจริง (เตียง)
อัอัตตราการใช้
บริกบารริก(ร้ารอยละ)
ราการใช
(รอยละ)

22,391
68.16
68.16

21,428
65.05
111.74

15,371
46.79
97.97

2558
ปปี2558

2559
ปปี 2559

2560
ปปี 2560

จํานวนห้ องตรวจ (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด (ครัง้ )
จํานวนผู้ป่วยนอกรับการรักษาจริง (ครัง้ )
อัอัตตราการใช้
บริกบารริก(ร้ารอยละ)
ราการใช
(รอยละ)
กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)

14
365
127,750
83,687
65.50
65.50

14
366
127,775
65,760
51.46
51.46

40
365
292,000
50,770
17.39
17.39

จํานวนเตียงเปิ ดใช้ บริการจริง (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด (เตียง)
จํานวนผู้ป่วยในรับการรักษาจริง (เตียง)
อัอัตตราการใช้
บริกบารริก(ร้ารอยละ)
ราการใช
(รอยละ)

100
365
36,500
22,873
62.66
62.66

100
366
36,600
23,078
63.05
63.05

92
365
33,400
22,776
68.19
68.19

ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด (เตียง)
จํานวนผู้ป่วยในรับการรักษาจริง (เตียง)
อัอัตตราการใช้
บริกบารริก(ร้ารอยละ)
ราการใช
(รอยละ)

54,750
51,263
93.63
93.63

54,900
53,172
96.85
96.85

51,465
42,354
82.29
82.29

โรงพยาบาลสหเวช
กลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)

โรงพยาบาลปากนํา้ โพ
กลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)
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โรงพยาบาลปากนํา้ โพ 2
2558
ปปี2558

2559
ปปี 2559

2560
ปปี 2560

จํานวนห้ องตรวจ (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด (ครัง้ )
จํานวนผู้ป่วยนอกรับการรักษาจริง (ครัง้ )
อัอัตตราการใช้
บริกบารริก(ร้ารอยละ)
ราการใช
(รอยละ)
กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)

13
365
118,625
26,640
22.45
22.45

13
366
118,950
50,035
42.06
42.06

26
365
237,250
50,483
21.27
21.27

จํานวนเตียงเปิ ดใช้ บริการจริง (เฉลี่ย)
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด (เตียง)
จํานวนผู้ป่วยในรับการรักษาจริง (เตียง)
อัอัตตราการใช้
บริกบารริก(ร้าร
อยละ)
ราการใช
(รอยละ)

100
365
36,500
12,565
34.42
34.42

100
366
36,600
23,078
63.05
63.05

100
365
33,400
22,776
68.19
68.19

กลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)

โครงการในอนาคต
บริ ษัท พิษณุเวช จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยได้ ลงทุนซื ้อที่ดินจํานวน 8 แปลง เนื ้อที่รวม 28-1-78.1 ไร่ ตังอยู
้ ต่ ิดถนนสาย
พิษณุโลก-เด่นชัย อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแผนพัฒนาเป็ นโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ซงึ่ จะดําเนินงาน
โดย บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด
ค) ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด ดําเนินธุรกิจ ดังนี ้
1) บริการวางระบบโปรแกรมสําเร็จรูป (Software Implementation Services)
ให้ บริ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบที่สอดคล้ อง และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยแบ่งสายงานตาม
รูปแบบซอฟต์แวร์ ที่ให้ บริ การในปั จจุบนั ได้ แก่
• PeopleSoft
Human Capital
Management
ระบบซอฟต์ระบบซอฟต
แวร์ PeopleSoft
ของออราเคิของออราเคิ
ล (Oracle)ล (Oracle)ซึง่
•
PeopleSoft
Human
Capital Management
แวร PeopleSoft
ให้
บริบการด้
านานHuman
Human Capital
งค์กกรสามารถบู
รสามารถบูรรณาการงานหลั
ณาการงานหลักก(core
(corebusiness
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ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้ แก่ Organization Management, Personal
Administration, Time and Labour, Absence Management Global Payroll และ Traning Administration ให้ เป็ นระบบที่
สัมพันธ์กนั และเชื่อมโยงกันอย่าง real time ทําให้ สามารถบริ หารจัดการองค์กรได้ อย่างเป็ นระบบ
มีประสิทธิภาพ รวมทัง้
ลดกระบวนการทํางานและลดต้ นทุนในการจัดการอีกด้ วย
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• Hospital Information System ระบบซอฟต์แวร์ HIS ซึ่งเป็ นระบบที่ใช้ ในการบริ หารจัดการงานโรงพยาบาลอัน
ได้ แก่ ระบบการนัดหมาย ระบบงานลงทะเบียน ระบบงานลงทะเบียนฉุกเฉิ น ระบบงานประวัติข้อมูล การรั กษาผู้ป่วย
ระบบงานสัง่ รายการ ระบบงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ ระบบงานตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบตั ิการ ระบบงานห้ องปฏิบตั ิการรังสี
วิ ท ยา ระบบงานบริ ห ารจัดการผู้ป่ วยใน ระบบงานห้ อ งผ่าตัด ระบบงานห้ องคลอด ระบบงานบริ ห ารจัดการโภชนาการ
ระบบงานจัดเก็บเวชระเวียนผู้ป่วย และระบบการเงิน
• Business Intelligence ระบบซอฟต์แวร์ QlikView เป็ นระบบที่ใช้ ในงานการนําเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับ
ผู้บริ หารไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลด้ านการตลาด การขาย การบัญชี การบริ หาร บุคลากร งบประมาณและอื่นๆ อันนําไปสูก่ ารวางแผน
กลยุทธ์ การวางแผนการตลาด การวางแผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ โดยการแสดงผลข้ อมูลผ่านทางรูปแบบการนําเสนอที่มีความ
หลากหลาย เช่น ตาราง แผนภูมิ และอัตราส่วนสําคัญต่างๆ นอกจากนี ้ยังสามารถนําเสนอข้ อมูลได้ หลายชุดในเวลาเดียวกัน
ซึง่ ทําให้ ผ้ บู ริ หารสามารถบริ หารจัดการข้ อมูลต่างๆ ภายในองค์กรได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• SAP ระบบซอฟแวร์ เอส เอ พี ของบริ ษัท ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดัก อิน ดาต้ า โปรเซสซิ่ง (SAP) จาก
เยอรมัน ซึ่งให้ บริ การด้ าน Enterprise Resource Planning (ERP) ทําให้ องค์กรสามารถบูรณาการงานหลัก (core business
process) ต่างๆ ในบริ ษัททังหมด
้
ได้ แก่ การจัดซื ้อจัดจ้ าง การวางแผนการผลิต การขายและการจัดจําหน่าย การควบคุม
งบประมาณ การควบคุมโครงการ การควบคุมคุณภาพ การบัญชี การเงิน และการบริ หารบุคคลเข้ าด้ วยกัน ให้ เป็ นระบบที่
สัมพันธ์กนั และเชื่อมโยงกันอย่าง real time ทําให้ สามารถบริ หารองค์กรได้ อย่างเป็ นระบบมีประสิทธิภาพ โดยข้ อมูลส่วนกลาง
ของระบบทุกส่วนจะอยูใ่ นส่วนกลางส่วนเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้ งของข้ อมูลรวมทังลดกระบวน
้
การทํางานและลดต้ นทุน
2) บริการด้ านการบํารุ งรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service)
บริ การบํารุ งรั กษาระบบงานและสนับสนุนทางเทคนิคสําหรั บระบบซอฟต์ แวร์ ขององค์ กร โดยบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ ให้ บริ การตรวจสอบและบํารุ งรักษาระบบตามกําหนดเวลา ซึ่งการบริ การดังกล่าวเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานของระบบ สร้ างความมัน่ ใจว่าผลงานที่จะส่งมอบสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
และลดข้ อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการใช้ งานในอนาคต
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายสําหรับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ คือองค์กรที่มีความต้ องการใช้ บริ การและติดตัง้ พัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ เพื่อการบริ หารจัดการองค์กรทังด้
้ านทรัพยากรบุคคล การวางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจต่างๆ โดยไม่จํากัดกลุม่ ลูกค้ า
เฉพาะอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านัน้ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งลูกค้ าส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็ นธุรกิจ
โรงพยาบาลและกลุม่ บริ การทางการแพทย์
3) บริการให้ คาํ ปรึกษาและแนวทางในการจัดการระบบบริหารงาน
บริ การให้ คําปรึ กษาและวางแผนด้ านการบริ หารจัดการ ระบบบริ หารงานโรงพยาบาล ระบบงานทรัพยากรบุคคล
ระบบงานบัญชีการเงิน สินค้ าคงคลัง จัดซื ้อจัดจ้ าง ระบบนําเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามา
เป็ นตัวหลักในการจัดการตลอดจนให้ คําแนะนําปรึ กษาในการแก้ ปัญหาที่เกิดจากการวางระบบการจัดการด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านระบบซอฟแวร์ อื่นๆ บริ ษัทฯ มีการบริ การที่ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมทางการแพทย์
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อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขยังคงเป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลัก
ง) ธุรกิจให้ คาํ ปรึกษาด้ านการลงทุน
บริ ษัทย่อย ได้ แก่บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด เป็ นผู้ให้ บริ การให้ คําปรึ กษาด้ านการลงทุน ปั จจุบนั อยู่
ในช่วงพักการดําเนินกิจการ
การตลาดและการแขงงขัขันน
การตลาดและการแข่

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวได้ ร้ อยละ 3.9 เพิ่ม ขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าที่ขยายตัวร้ อ ยละ 3.3 โดยได้ รับปั จจัย
สนับสนุนหลักจากการส่งออกสินค้ าและบริ การที่ปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่ งหลังของปี โดยปริ มาณการส่งออก
สินค้ าและบริ การขยายตัวที่ร้อยละ 6.0 ซึ่งเป็ นไปตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสําคัญของไทยและจํานวนนักท่องเที่ย วที่มี
แนวโน้ มขยายตัวขึ ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวอย่างชัดเจนในช่วงปี หลัง โดยคาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ
2.8 โดยเฉพาะการลงทุนด้ านเครื่ องจักรเครื่ องมือในหมวดยานยนต์ ซึ่งสะท้ อนได้ จากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของยอดจําหน่าย
รถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ขยายตัวสูงถึงร้ อยละ 12.8 ในไตรมาสที่ 3 สอดคล้ องกับการบริ โภคภาคเอกชนที่มีการขยายตัวอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไปที่ร้อยละ 3.3 ตามรายได้ ครัวเรื อนในภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ ้น สําหรับ
การบริ โภคภาครัฐขยายตัวเร่ งขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า ส่งผลให้ การบริ โภคภาครัฐมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.4 อย่างไร
ก็ตาม ในส่วนของการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้ มชะลอลงมาขยายตัว ร้อยละ
ที่ร้อ4.3
ยละจากการเบิ
4.3 จากการเบิ
จ่ายลงทุ
นภายใต้
งบเพิ
่มเติม ม
กจ่ากยลงทุ
นภายใต้
งบเพิ
่ ม เติ
ปี 2560 ที่ค่อนข้ างเป็ นไปอย่างล่าช้ า แต่คาดว่าจะสามารถทยอยเบิกจ่ายและเป็ นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจในปี ถดั ไป
ที่มา:

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 และ 2561 โดยกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 122/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

1) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและโรงแรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯ ได้ รับการสนับสนุนจากหลายๆ ปั จจัยนับตังแต่
้ การก่อสร้ างสนามบินสุวรรณ
ภูมิเสร็ จสมบูรณ์ในปี 2549 ทําให้ การเชื่อมต่อการเดินทางจากต่างประเทศมีความสะดวกมากขึ ้น การเติบโตของสายการบิน
ต้ นทุนตํ่าในเอเชี ยและการขยายเส้ นทางการบินของทัง้ สายการบินต้ นทุนตํ่าและสายการบินที่ให้ บริ การเต็มรู ปแบบช่วย
สนับสนุนให้ กรุงเทพฯ เป็ นเมืองที่ได้ รับความนิยมและเป็ นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชีย
นอกจากนีก้ รุ งเทพยังมีจุดยืนในฐานะเป็ นผู้นําศูนย์ สุขภาพในเอเชี ยโดยมีสปาและศูนย์ สุขภาพเป็ นจํ านวนมาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เติบโตและได้ รับอานิสงค์จากการที่มีศูนย์สขุ ภาพที่มีคุณภาพในระดับสากล ซึ่ง
ซึหลายๆ
่งหลายๆแห่
ู้จักาอย่
างขวางในต่
างประเทศ
แห่งเป็งนเป็ทีน่ร้ ูจทีกั ่รอย่
งกว้าางกว้
งขวางในต่
างประเทศ
สถานการณ์ ท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 มีอัตราการเพิ่มขึน้ ของนัก ท่องเที่ ย ว
ต่างชาติเฉลี่ย (CAGR) ร้ อยละ 9.88 ต่อปี สําหรับปี พ.ศ. 2560 มีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 35.38 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นร้ อย 8.6 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559
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ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขณะที่รายได้ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2560 มีมลู ค่าอยูท่ ี่ประมาณ 1.83 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
11.6 จากมูลค่าประมาณ 1.64 ล้ านล้ านบาทในปี 2559 ซึง่ เป็ นการขยายตัวเป็ นบวกเป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน

ที่มา : กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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แผนภูมิด้านล่างแสดงนักท่องเทีย่ ว10 อันดับสูงสุดปี 2560 จําแนกตามสัญชาติ

ที่มา : กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสนามบินหลักของไทยจําแนกตามสัญชาติพบว่า นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน
มีจํานวนสูงสุดในปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 27.63 ของจํานวนนักท่องเที่ยวทังหมด
้
นักท่องเที่ยวจากประเทศ มาเลเซียเป็ นลําดับ
สองคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9.45 ของตลาดตามมาด้ วยนักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีใต้ คิดเป็ นร้ อยละ 4.8
โดยสรุ ป สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยปี พ.ศ. 2560 มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น โดยผลกระทบจากการหดตัวของจํานวน
นักท่องเที่ยวจีนกลุม่ ที่เดินทางมากับกรุ๊ ปทัวร์ ซงึ่ หลังจากการจัดระเบียบทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญในปี 2559 เริ่ มลดลง ประกอบกับการ
ตต่ออายุมาตรการยกเว้
าตรการยกเวนนค่คาาธรรมเนี
ธรรมเนียยมวีมวีซซา่ า และมาตรการปรั
และมาตรการปรั
บลดค
าธรรมเนี
ยมวี
า นตรวจคนเข
อง (Visa
on Arrival)
บลดค่
าธรรมเนี
ยมวี
ซา่ ซทีา ่ดทีา่ ด่นตรวจคนเข้
าเมืาอเมื
ง (Visa
on Arrival)
ให้
ให
องเที
ย่ วชาวต
างชาติรวมรวม2121ประเทศ
ประเทศจนถึ
จนถึ
ง 31
สิงหาคม
2560
ชวยกระตุ
น การท
องเที่ยวให้
ย่ วใหฟืฟน้ ตันวตัขึวขึ้นน้ อีกอีกทัทังยั
ลาด
นักนท่กั อทงเที
่ยวชาวต่
างชาติ
ง 31
สิงหาคม
2560
ช่วยกระตุ
้ นการท่
องเที
้ ง้ ยังงมีมีตตลาด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอื่นๆ ช่วยหนุนภาคการท่องเที่ยว ในปี 2560 ทังชาวอาเซี
้
ยน และ ชาวยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาด
ตลาดนั
กทย่ อวชาวรั
งเทีย่ วชาวรั
น ตัวขึน้ 2559
จากป 2559
นักท่องเที
สเซียทีส่ฟเซี
ื น้ ตัยวทีขึฟ่ ้นจากปี

ภาพรวมธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทในกรุงเทพฯ

ภาพรวมธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ในกรุ งเทพฯ
เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ได้ รับความนิยมจากบริ ษัทต่างชาติในกรุ งเทพฯ ด้ วยจํานวนชาวต่างชาติที่เข้ ามาทํางานในเมือง
และการขยายตัวของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศส่งผลให้ อปุ สงค์ของที่พกั อาศัยระยะยาวเติบโตขึ ้นมากในช่วงหลายปี ที่
ผ่านมา
จากสถิติล่าสุดจากกรมแรงงานพบว่า ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 มีจํานวนชาวต่างชาติที่เข้ ามาทํางานในประเทศ
ไทยจํานวน 151,131 คนโดยจํานวน 87,280 คนอยู่ในกรุ งเทพฯ จํานวนชาวต่างประเทศที่มาทํางานในกรุ งเทพฯมีแนวโน้ ม
เพิ่ ม ขึน้ ตลอดหลายปี ที่ ผ่านมา ชาวต่างชาติที่ อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ มาจากประเทศญี่ ปุ่น (ประมาณ รอร้ ยละ
อยละ2525))
รองลงมาคือ ประเทศในอาเซียน ได้ แก่ ประเทศจีน เกาหลีใต้ ไต้ หวัน มาเลเซีย และประเทศในยุโรป
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แผนภูมิด้านล่างแสดงจํานวนชาวต่างชาติที่ขอใบอนุญาตทํางานในกรุงเทพมหานครเป็ นรายไตรมาส

ทานป
ันเซอรววิสิสอพาร์
อพาร
ทในกรุ
อุอุปปทานปั
จจุจบจุนั บของเซอร์
ทเม้ทนเม
ท์ ในนกรุ
งเทพฯงเทพฯ
ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2560 เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพฯ ทังสิ
้ ้นมีจํานวน 20,142 ยูนิตและมีจํานวนมากกว่า 1,730
ยูนิตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างและจะแล้ วเสร็ จในปี 2561-2562 เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์เกรด เอส
เอ ส่ววนใหญ
นใหญ่ จะอยู่ในย่านลุมพินี
แม้ ว่าเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ตามแนวถนนสุขุมวิทจะเป็ นที่นิยม โดยเซอร์ วิสอพาร์ เม้ นท์ในย่านนี ้คิดเป็ น รอยละ
ร้ อยละ
56 ของ
56 ของ
จํานวนทังหมด
้
ปั จจุบนั พื ้นที่อื่นๆ ก็เป็ นที่สนใจของนักลงทุนเนื่องจากมีรถไฟฟ้าที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง

แผนภูมิตอ่ ไปนี ้แสดงแนวโน้ มอุปทานสะสมของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในช่วง 17 ปี ที่ผา่ นมา และอุปทาน ณ สิ ้นไตรมาส 3/2560

อัตราการเข้ าพักในเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ทกุ พื ้นที่ของกรุ งเทพฯเกินร้ อยละ 74 และบางพื ้นที่มีอตั ราการเข้ าพักร้ อยละ
90 พื ้นที่ในศูนย์กลางธุรกิจ และบริ เวณตามแนวถนนสุขมุ วิทยังคงเป็ นที่นิยม อัตราการเข้ าพักเฉลี่ยเกินร้ อยละ 80 เนื่องจาก
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ความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงการเข้ าถึงรถไฟฟ้า BTS ได้ ง่าย นอกจากนี ้อัตราค่าเช่ายังไม่สงู เท่าบริ เวณใจกลางลุมพินี ที่
ทีมี่มอีอตั ัตราค่
ราคาาเช่เชาาสูสูงงสุสุดดในกรุ
ในกรุงงเทพฯ
เทพฯ
ที่มา : บทวิเคราะห์ตลาดเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพฯ ประจําไตรมาส 3/2560 โดยบริษัท คอลลิเออร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

ภาวะการแข่ งขัน
การแข่งขันในธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์อยูใ่ นระดับที่ค่อนข้ างสูงนอกจากการที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการกิจการ
เซอร
เซอร์วิสอพาร
อพาร์ทเม
เม้นนทท์แแลล้วยัยังงตต้อองแข
งแข่งงขัขันในตลาดเดียวกับผูผูป ้ ประกอบการกิ
ระกอบการกิจจการโรงแรมด้
การโรงแรมด้ วยยเนื
เนื่องจากเซอร
งจากเซอร์วิสอพาร
อพาร์ทเม
เม้นนทท์สสวว่ นน
สใหญ่
วนใหญ
งเทพฯให
ริการห
องพั
กในระยะสั
ในกรุในกรุ
งเทพฯ
ให้ บริ กบารห้
องพั
กในระยะสั
นด้
้ ้นวดยวยซึซึ่งผูป้ ระกอบกิ
ระกอบกิจจการหลายแห
การหลายแห่งงมีมีออัตตั ราค
ราค่าาหห้อองพั
งพักกเฉลี
เฉลี่ย่ยต่ต่ออคืคืนนในระดั
ในระดับบทีที่
ใกล
งกันนจํจําานวนโรงแรมที
นวนโรงแรมที่เปิ่เปดดให้ใหบบริ กริารใหม่
การใหมในระดั
ในระดั
ดาวขึ้นไปก็
้นไปก็
ํานวนเพิ
้นนอกจากนี
้ทางสมาคมโรงแรมไทย
ใกล้ เเคีคียยงกั
บ บ3-43-4ดาวขึ
มีจมําีจนวนเพิ
่มขึ่ม้นขึนอกจากนี
้ทางสมาคมโรงแรมไทย
ยัง
ยัพยายามกดดั
งพยายามกดดั
ภาครั
าหนดใหเซอร์
เซอรวิสวิสอพาร์
อพารททเม้เมนนท์ทตต้ อองมี
งมีใใบอนุ
บอนุญญาตประกอบกิ
าตประกอบกิจจการโรงแรมด้
การโรงแรมดววยอี
ง่ คือ่งการ
นให้นให
ภาครั
ฐมีฐขมี้ อขกํอากํหนดให้
ย กอีปกจปัจัจยจัหนึ
ยหนึ
คือ
การที่คอนโดมิเนียมระดับหรูหลายแห่งมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้ บริ การบางส่วนมาเป็ นลักษณะของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
เช่นกัน โดยมีอตั ราค่าเช่าที่อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า ทังสองปั
้
จจัยที่กล่าวมาทําให้ การปรับอัตราค่าห้ องพักของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
เป็ นไปได้ ยากยิ่งขึ ้น
กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ดังนี ้
1. ให้ บริ การที่ค้ มุ ค่าเหมาะสมกับราคาขาย สร้ างความประทับใจในการบริ การให้ กบั ลูกค้ าเพื่อให้ ลกู ค้ ากลับมาใช้
บริ การอีก
2. มีระบบการสํารองห้ องพักทีม่ ีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานสากลทังในส่
้ วนของเว็บไซต์ และออนไลน์
3. ส่งเสริ มการขายร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ สว่ นลดแก่ลกู ค้ ากลุม่ บริ ษัทต่างชาติ
4. มุง่ รักษาฐานลูกค้ าเดิมและขยายฐานกลุม่ ลูกค้ าใหม่
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
1. ชาวต่างชาติทเี่ ข้ ามาทํางานในประเทศไทย
2. นักท่องเที่ยว
นโยบายด้ านราคา
การกําหนดราคาห้ องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ ฤดูกาล ราคา
ตลาดของคู่แข่งในระดับเดียวกัน ต้ นทุนการดําเนินงานของโรงแรม เนื่องจากฐานลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ คือนักธุรกิจ
ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พกั อาศัยเป็ นระยะเวลานาน ดังนันปั
้ จจัยเรื่ องฤดูกาลจะไม่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ มากนัก
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ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการใช้ ชอ่ งทางการจัดจําหน่ายหลายรูปแบบ ดังนี ้
• การจําหน่ายตรงผ่านเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริ ษัทฯ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายจะเสนอราคาสินค้ าให้ แก่ลูก ค้ า
โดยตรงโดยมุง่ เน้ นรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
• การจํ า หน่ า ยผ่ า นตัว แทนจํ า หน่ า ย บริ ษั ท ท่ อ งเที่ ย ว และเว็ บ ไซต์ ใ ห้ บริ ก ารด้ านการจองห้ องพัก เช่ น
Agoda.com, Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ
• การจําหน่ายผ่านระบบสํารองห้ องพักผ่านทางอินเตอร์ เนต โดยสามารถสํารองห้ องพักผ่านเว็บไซต์ของกลุม่
แมริ อ อทคื อ www.marriott.com ซึ่ ง การจองผ่ า นเว็ บ ไซต์ ส ามารถอํ า นวยความสะดวกให้ ลูก ค้ า ชาว
ต่างประเทศที่ต้องการเข้ าพักทําให้ ช่องทางนี ้ได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้น
2) ภาพรวมธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่ า
ความต้ องการพื ้นที่อาคารสํานักงานในกรุ งเทพมหานครยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุปทานยังมีอยูอ่ ย่างจํากัด
ฝ่ ายวิจยั บริ ษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย เปิ ดเผยถึงภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในเขตพื ้นที่กรุงเทพฯ
ว่า พืน้ ที่อาคารสํานักงานรวม ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 8.535 ล้ านตารางเมตร (ตร.ม.) และยังมีอีกประมาณ
150,430 ตร.ม. มีกําหนดแล้ วเสร็ จในปี 2560 ซึ่งจะทําให้ สิ ้นปี 2560 กรุ งเทพฯ จะมีพื ้นที่อาคารสํานักงานรวม 8.685 ล้ าน ตร.
และยั
งมีงพมีื้นพทีื ้นที่อีก่อีก633,560ตร.ม.
งและมีกกําําหนดแล้
หนดแลวเสร็
วเสร็
จในปปี2561-2564
ม. และยั
633,560 ตร.ม.อยู
อยูรร่ ะหว
ะหว่าางการก
งการก่อสร
สร้ างและมี
จใน
2561-2564
สําหรับอาคารสํานักงานที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างและมีกําหนดแล้ วเสร็ จในอนาคตได้ แก่
1. โครงการ 548 เพลินจิต เป็ นอาคารสํานักงานใหม่ที่พฒ
ั นาโดยบริ ษัท ไรมอนแลนด์ จํากัด (มหาชน) พื ้นที่
ขนาด 100,000 ตารางเมตร อยูต่ รงข้ ามเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ย่านเพลินจิต
2. โครงการ“วัน แบงค็อก” โครงการมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่ในประเทศไทยของบริ ษัท ทีซีซี แอสเส็ท (ประเทศไทย)
จํากัด และเฟรเซอร์ เซ็นเตอร์ พอ็ ยท์ บนถนนพระราม 4
3. โครงการ“ที-วัน” พื ้นที่ 30,000 ตารางเมตร ตังอยู
้ ่บนทางแยกของถนนสุขมุ วิทและสุขมุ วิท ซอย 40 พัฒนาโดย
บริ ษัท ตัน อิง แอสเส็ท จํากัด เจ้ าของเครื่ องดื่มชาเขียว “อิชิตนั ”
4. โครงการ“Whizdom วิซดอม101” พื ้นที่อาคารสํานักงาน 30,000 ตารางเมตร โครงการมิกซ์-ยูส บนถนนสุขมุ วิท
ใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ปุณณวิถี ซึ่งพัฒนาโดยบริ ษัท แมกโนเลีย ควอลิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ คอร์ ปอเรชั่น
จํากัด
อาคารสํานักงานใหม่ส่วนใหญ่ที่มีกําหนดแล้ วเสร็ จในช่วงปี 2561 – 2563 ตัง้ อยู่นอกพืน้ ที่ศูนย์ กลางเขตธุรกิจ
เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาอาคารสํานักงานในพื ้นที่ที่มีราคาที่ดินไม่สงู เกินไป แต่วา่ ที่ดินเช่าบางแปลงใน
พื ้นที่ศนู ย์กลางเขตธุรกิจอยูร่ ะหว่างการพัฒนาและมีกําหนดแล้ วเสร็ จหลังจากปี 2563 เป็ นต้ นไป พื ้นที่อาคารสํานักงานรวมที่
มีกําหนดสร้ างเสร็ จในปี 2564 จะมีพื ้นที่รวมมากกว่าปี ก่อน ส่วนอาคารสํานักงานใหม่ในพื ้นที่ศนู ย์ กลางเขตธุรกิจส่วนใหญ่
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จะเป็ นอาคารที่เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่ที่อยูบ่ นที่ดินเช่าระยะยาวและบางโครงการยังมีรายละเอียดที่ไม่
ชัดเจนและกําหนดการแล้ วเสร็ จก็เป็ นการคาดการณ์เท่านัน้
ในปี 2559 พื ้นที่ที่ถกู ครอบครองในอาคารสํานักงานใหม่ประมาณ 187,000 ตร.ม. และคาดว่าอัตราการครอบครอบง
พื ้นที่ในปี 2560 ใกล้ เคียงกับปี 2559 โดยในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2560 พื ้นที่อาคารสํานักงานถูกครอบครองประมาณ 95,000
ตร.ม. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มเติบโตดี ตลาดอาคารสํานักงานยังคงเติบโตต่อเนื่องในปี 2560-2562
อัตราการครอบครองพื ้นที่ตลาดอาคารสํานักงานโดยเฉลี่ยยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2560 แม้ ว่าการอัตราการ
เติบโตจะช้ ากว่าเมื่อ 2 ปี ก่อน อย่างไรก็ดีความต้ องการใช้ พื ้นที่จากบริ ษัทไทยและบริ ษัทต่างชาติทําให้ อตั ราการครอบครอง
พื ้นที่เพิ่มขึ ้น โดยอาคารสํานักงานใหม่ในพื ้นที่ชนในและพื
ั้
้นที่ตามแนวรถไฟฟ้า BTS และ MRT ถูกครอบครองเต็มพื ้นที่และ
ไม่มีพื ้นที่สาํ นักงานขนาดใหญ่วา่ งเหลือให้ เช่า
ค่า เช่ามีก ารปรั บ เพิ่ มขึน้ ต่อเนื่ องในปี 2560 แม้ ว่า จะมีการปรั บ เพิ่มขึน้ ไม่มากนักในช่วง 1-2 ปี ท่ี ผ่า นมา อาคาร
สํานักงานเกรดเอ และ เกรดบี ส่วนใหญ่ในพื ้นที่ศนู ย์กลางเขตธุรกิจปรับเพิ่มค่าเช่า เนื่องจากอัตราการเช่าสูงและมีพื ้นที่อาคาร
สํานักงานใหม่ไม่มากเข้ าสู่ตลาดรวมไปถึงความต้ องการพื ้นที่สํานักงานที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา แม้ ว่า
อาคารสํานักงานเกรดเอ บางอาคารในกรุ งเทพมหานครจะมีคา่ เช่ามากกว่า 1,200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เนื่องจากเป็ น
อาคารที่ใหม่กว่า ทันสมัยกว่า ติดรถไฟฟ้ามากกว่า แต่อาคารเกรดเอ อาคารอื่นๆ ในทําเลเดียวกันมีคา่ เช่าที่ตํ่ากว่า 1,000 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารเกรดเอ ในพื ้นที่ศนู ย์กลางเขตธุรกิจอยูท่ ี่ประมาณ 970 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน
อาคารสํานักงานทัว่ กรุ งเทพฯ มีพื ้นที่ว่างเหลือเช่าเฉลี่ยโดยรวม 9.7% ในขณะที่อาคารสํานักงานเกรดเอมีพื ้นที่วา่ ง
เหลือเช่าเฉลีย่ เพียง 7% สะท้ อนให้ เห็นความต้ องการที่มีอยูส่ งู สําหรับอาคารคุณภาพดี
ที่มา: บทวิเคราะห์ตลาดอาคารสํานักงานประจําไตรมาส 3/2560 โดยบริษัท คอลลิเออร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

กลยุทธ์ ทางการตลาด
• ทําเลที่ตงของอาคารสํ
ั้
านักงานให้ เช่าของบริ ษัทฯ อยูใ่ นย่านธุรกิจ เดินทางสะดวก
• บริ ษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้ มาตรฐาน อีกทังมี
้ ทีมช่างที่มีประสบการณ์และความชํานาญใน
การควบคุมดูแลอาคารและระบบงานต่างๆ ภายในอาคาร
• บริ ษัทฯ มีทีมงานที่เป็ นมืออาชีพซึง่ มีประสบการณ์ในการบริ หารอาคารสํานักงานให้ เช่า
ลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้าหมาย ได้ แ ก่ บริ ษั ท ไทยและต่า งชาติข นาดกลางและบริ ษัท ขนาดใหญ่ ที่ต้ อ งการใช้ พื น้ ที่ อาคาร
สํานักงานในย่านสุขมุ วิท เอกมัย
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นโยบายด้ านราคา
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาให้ เหมาะสมและอยูใ่ นระดับที่สามารถแข่งขันได้
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีช่องทางการจัดจําหน่ายโดยการขายผ่านตัวแทน เนื่องจากตัวแทนมีเครื อข่ายและฐาน
ลูกค้ า นอกจากการขายผ่านตัวแทนแล้ วลูกค้ าสามารถติดต่อเช่าพื ้นที่โดยตรงกับพนักงานขายในพื ้นที่อาคารสํานักงานได้
3) ภาพรวมธุรกิจให้ บริการด้ านสุขภาพในประเทศไทย
ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจให้ บริ การทางการแพทย์มีการเติบโตแบบก้ าวกระโดด เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงมีการ
ใช้ ชีวิตเร่งรี บ มีความเครี ยดเพิ่มขึ ้น การไม่ออกกําลังกาย เป็ นสาเหตุให้ อตั ราการเจ็บป่ วยเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ความ ต้ องการบริ การ
ด้ านสุขภาพเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

ได้ แก่

ระบบสวัสดิการสังคมด้ านสุขภาพในประเทศไทย
ภาครัฐได้ จัดระบบสวัสดิการสังคมด้ านสุขภาพให้ แก่ประชาชนทุกภาคส่วนได้ เข้ ารับบริ การ โดยระบบบริ การหลัก
− ระบบประกันสุข ภาพถ้ วนหน้ า ให้ การดูแลด้ านสุขภาพแก่ ผ้ ูที่ ไม่มี สิท ธิ ในสวัสดิการสังคมด้ านสุข ภาพอื่ น ๆ
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้ น้อย รู้ จักกันในนามโครงการ 30 บาทรั กษาทุกโรค เน้ นการดูแลรั กษาอาการ
เจ็บป่ วยทัว่ ไปเป็ นหลัก หน่วยงานที่ดแู ลได้ แก่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
− ระบบประกันสังคม ให้ การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาคเอกชน ครอบคลุมเรื่ อการเจ็บป่ วยทุพพลภาพ รวมถึงการ
คลอดบุตร สงเคราะห์บตุ ร ชราภาพ และการว่างงาน ระบบประกันสังคมดูแลโดยสํานักงานประกันสังคม
− ระบบสวัสดิการข้ าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาครัฐ ได้ แก่ ข้ าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมถึงคู่สมรส บิดามารดา บุตรธิดาที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ หน่วยงานที่ดแู ลระบบนี ้
ได้ แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แม้ ว่าประเทศไทยจะมีระบบสวัสดิการสังคมที่ภาครัฐจัดให้ แต่เนื่องจากงบประมาณด้ านสุขภาพในการสนับสนุน
ระบบสวัสดิการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ นอกจากนี ้ประเทศไทยยังประสบปั ญหาขาดแคลนบุคลากรทางการ แพทย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐในต่างจังหวัด ตามรายงานสถิติด้านสุขอนามัย โดยองค์การอนามัยโลก
พบว่า จํานวนแพทย์ตอ่ คนไข้ ในประเทศไทยตํ่ากว่าประเทศอื่นๆในเอเซีย โดยคนไข้ ทกุ 10,000 คน ประเทศไทยมีแพทย์เพียง
3 คน เทียบกับประเทศสิงคโปร์ ที่มีแพทย์ 18.3 คน มาเลเซียมีแพทย์ 9.4 คน ฟิ ลปิ ปิ นส์มี 11.5 คน ส่งผลให้ ความต้ องการด้ าน
การบริ การทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนที่มีคณ
ุ ภาพในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ ้น
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โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
• ประชากรสูงอายุท่ ีต้องการการดูแลและรั กษาพยาบาลมีจํานวนเพิ่มขึน้ มาก ในระยะยาว สังคมผู้สงู อายุ (Ageing
Society) จะเป็ นปั จจัยหนุนความต้ องการ ใช้ บริ การทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งมากขึ ้น จากสัดส่วน
ผู้สงู อายุ (วัย 65 ปี ขึ ้นไป) ที่ยงั คงเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุม่ ประชากรอายุมากกว่า 85 ปี ที่จะมี จํานวนเพิ่มขึ ้นมาก
จะมีความต้ องการบริ การด้ านสุขภาพเพิ่มขึ ้นมากอย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มีอตั ราของการเจ็บป่ วยสูงและเป็ น
กลุ่มที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ จึงต้ องการการดูแลเป็ นพิเศษ ทัง้ นี ้ จากการคาดการณ์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า จํานวนผู้สงู วัยอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มขึ ้นจาก 9.1 ล้ านคนใน
ปั จจุบันเป็ น 10.3 ล้ านคนในปี 2562 ขณะที่ค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ ้นจาก 6.3 หมื่นล้ านบาทในปี
ในป 2553
(2.1%
GDP)เป็เปนน22.8
22.8หมื
หมื่น่นล้ลาานบาท
นบาท (2.8%
ในปในปี
25652565
2553
(2.1%
ของของ
GDP)
(2.8%ของ
ของGDP)
GDP)

แนวโน้ มจํานวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ในประเทศไทย
• การเปิ ดเสรี ทางการค้ าหรื อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean Economic Community) จากการศึกษาของ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพอาเซียน เรื่ อง "ความคืบหน้ าของระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ในภูมิภาคอาเซียน" ชี ้
ชีว่้วาาความครอบคลุมของการให้ บริ การสุขภาพของรั ฐในกลุ่มประเทศ CLMV ยังอยู่ในระดับตํ่า (ลาวอยู่ที่ระดับ 15%
กัมพูชา 24% เวียดนาม 65% และไม่มีข้อมูลของประเทศเมียนมาร์ ) หรื ออาจกล่าวในอีกนัยหนึง่ ว่า โครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
การดูแลรั กษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV ยังไม่เพียงพอและยังมีช่องว่างอีกมาก ดังนัน้ ผลจากการสร้ างความ
ร่ วมมือตามกรอบการเปิ ดเสรี ทางการค้ าหรื อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean Economic Community) และ
การเปิ ดให้ มีการเดินทางข้ ามพรมแดนที่เสรี มากขึ ้น จะเอื ้อให้ กลุม่ ลูกค้ าผู้ป่วยจาก CLMV สามารถเข้ าถึงการรักษาทาง
การแพทย์ในไทยได้ สะดวกและง่ายขึ ้น จึงเป็ นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่สาํ คัญแก่โรงพยาบาลไทย
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• นโยบายรั ฐ หนุ นการแพทย์ ค รบวงจรเป็ นหนึ่ ง ในคลัส เตอร์ ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิ เศษและเป็ นกลุ่ ม
อุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้ สูง ใน 4 กลุ่มกิจการได้ แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสมุนไพร เครื่ องมือแพทย์ และ
บริ การทางการแพทย์ โดยภาครัฐให้ สิทธิ ประโยชน์ปรับลดอัตราภาษี ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากการที่
โรงพยาบาลไทยมีต้นทุนลดลง จูงใจให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การทางการแพทย์มากขึ ้น
• การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยเป็ น Medical Hub ของเอเชี ย โดยกํ า หนดและดํ าเนิ น การตาม
แผนพัฒนาประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668) ไทยได้ รับการยอมรับว่า
เป็ นหนึง่ ในประเทศศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก เนื่องจากโรงพยาบาลของไทยมีความ ก้ าวหน้ าและมีความ
พร้ อมของศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะการรักษาโรคเรื อ้ รัง (อาทิ โรคหัวใจ กระดูก มะเร็ ง เป็ นต้ น) รวมทังศู
้ นย์
ดูแลและบริ บาลผู้ป่วยสูงอายุ นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนไทยยังเป็ นที่ยอมรับในเรื่ องคุณภาพการรักษา การบริ การ
และค่ารักษาพยาบาลทีถ่ กู กว่าประเทศอื่นๆ และยังได้ รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ถึง
58 แห่งมากกว่าทุกประเทศในภูมิภาคนี ้

จํานวนโรงพยาบาลที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI
• อัตราการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตจากโรคร้ ายแรงของคนไทยมีมากขึน้ จํานวนผู้ป่วยและการเสียชีวิตจากโรค ไม่
ร้ า ยแรง
(Non-Communicable
Diseases:
NCD)
โรคหั
โรคหลอดเลื
อ ดสมองโรคมะเร็
โรคมะเร็
ง โรคเบาหวานโรค
ติไม่ดตต่ิ ดอร้ต่าอยแรง
(Non-Communicable
Diseases:
NCD)
อาทิอาทิโรคหั
วใจว ใจโรคหลอดเลื
อดสมอง
ง โรคเบาหวาน
โรคปอดบวม
มี แ นวโน้
ม ขึ ้ น ในไทยและประเทศอาเซี
ซึ ่ ง ในส่
ว นของผู
้ ป ่ ว ยในประเทศไทยมี
ฤติกกรรมเสี
รรมเสีย่ ่ ยงของการ
งของการ
ปอดบวม
มีแนวโน้
มเพิม่มเพิขึ ่้นในไทยและประเทศอาเซี
ยนอืย นอื
่นๆ่ นซึๆง่ ในส่
วนของผู
้ ป่วยในประเทศไทย
มีพพฤติ
เกิดโรค อาทิ มีอตั ราการสูบบุหรี่ ค่อนข้ างสูง อัตราการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่สงู ถึง 6.5 ลิตรต่อคนต่อปี การบริ โภค
นํ ้าตาลสูงสุดในอาเซียน เป็ นต้ น ทําให้ คาดว่าความต้ องการใช้ บริ การทางการแพทย์จะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
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จํานวนผู้ป่วยในประเทศไทยแบ่งตามอาการป่ วย
• สัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของไทยยังตํ่ากว่ าค่ าเฉลี่ย จากการเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยสรุ ปข้ อมูลของประเทศต่างๆ พบว่าประเทศไทยมีสดั ส่วนดังกล่าวร้ อยละ 6.53 ซึ่งยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
โลกซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 6.78 โดยนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้ ประชาชนเข้ าถึงบริ การด้ านสาธารณสุขเพิ่มขึ ้น รวมถึง
กระแสการดูแลสุขภาพ เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะส่งผลให้ อัตราการใช้ จ่ายด้ านสุขภาพมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ในอนาคต ทัง้ นี ้
ในกลุ่ มม่ อาเซี
อาเซียน
ประเทศไทยถือได้ วา่ เป็ นหนึง่ ในประเทศผู้นําด้ านธุรกิจการให้ บริ การด้ านสุขภาพ ในกลุ
ปั จจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่ อการเติบโตของธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
• ภาวะการแข่ งขันที่รุนแรง โดยนอกเหนือจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้ ว ยังมีกลุ่มทุน
ขนาดใหญ่จากธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสูธ่ ุรกิจโรงพยาบาล อาทิ กลุม่ พฤกษา โฮลดิ ้ง (โรงพยาบาลวิมตุ ติ คาดว่าจะเปิ ดปี
2563) กลุม่ อาร์ เอสยู (RSU International Hospital ปี 2563) กลุม่ อื่นๆ ได้ แก่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (CP Group) และ
เครื อไทยเจริ ญ คอร์ ปอเรชั่น (TCC Group) ทําให้ มีจํานวนโรงพยาบาลและจํานวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้ มที่
ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนต้ องแข่งขันสูงขึ ้น ทังด้
้ านราคา และบริ การ รวมทังการ
้ แย่
แย่งงชิชิงงบุบุคลากรทางการแพทย์
ลากรทางการแพทย์
นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนยังต้ องแข่งขันกับกลุม่ คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลในเครื อโรงเรี ยน
แพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิ ยมหาราชการุ ณย์ ในเครื อศิริราช และศูนย์ การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ของโรงพยาบาล
รามาธิบดี) ที่มีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ทังแง่
้ ของชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแข่งขันจากการรุ กเข้ าสูธ่ ุรกิจของทุนอาเซียนที่
ได้ รับประโยชน์จาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุ้นโรงพยาบาลในไทยได้ ในสัดส่วนถึง 70% โดยเฉพาะนักลงทุนจากแหล่ง
ทุนประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียที่มีประสบการณ์ ในการเข้ าซื ้อธุรกิจนี ้ในต่างประเทศหลายแห่ง นอกจากนี ้ยังมีคแู่ ข่ง
จากโรงพยาบาลในต่างประเทศ หลายประเทศ
หลายประเทศในเอเชียวางสถานะเป็ นศูนย์กลางการแพทย์หรื อมีกลุม่ เป้าหมายเดียวกับ
ไทย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ส่วนประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็ นลูกค้ าหลักของโรงพยาบาลชันนํ
้ าในไทย เช่น
กาตาร์ เปิ ด Medical City ขนาดใหญ่ขนาด 559 เตียง มูลค่า 23,000 ล้ านบาทปลายปี 2560 ส่วนคูเวต เปิ ด Hospital
Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลค่า 35,000 ล้ านบาท และรั ฐบาลสาธารณรั ฐอาหรั บเอมิเรต เปลี่ยนเงื่ อนไขประกัน
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สุขภาพเป็ นเน้ นการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้ บริ การต่างประเทศ เป็ นต้ น จากสภาพการแข่งขันข้ างต้ นจะเป็ น
แรงกดดัน ต่ อ ผลการดํ า เนิ น งาน ทางด้ า นการเงิ น ของโรงพยาบาลเอกชนให้ มี อัต รากํ า ไรชะลอลง อย่ า งไรก็ ต าม
โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครื อข่ายสาขาอาจมีกําไรลดลง
ที่มา: แนวโน้ มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2561 - 2563 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยศูนย์วิจยั กรุงศรี
Industry Update ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 โดยศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก
ธนาคารออมสิน

ภาวะการแข่ งขัน
โรงพยาบาลของบริ ษัทในเครื อตังอยู
้ ่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและ 3 จังหวัดในภาคเหนือได้ แก่ จังหวัดพิจิตร
พิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ โอกาสการเติบโตของกิจการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในจังหวัดดังกล่าวยังมีอยูม่ าก
เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีประชากรอยูม่ าก เมื่อพิจารณาทีมบุคลากรทางการแพทย์ จํานวนเตียงที่ให้ บริ การ ตลอดจนชื่อเสียงของ
โรงพยาบาลเอกชนของบริ ษัทในเครื อ ถือว่าเป็ นโรงพยาบาลเอกชนชันนํ
้ ้าในพื ้นที่ โรงพยาบาลของกลุม่ บริ ษัทฯ ประสบกับการ
แข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง โดยคูแ่ ข่งในแต่ละพื ้นที่ได้ แก่
โรงพยาบาลของกลุ
มบริ่ ม
ษบริ
ัท ษัท
โรงพยาบาลของกลุ

โรงพยาบาลเอกชนใกลเคีเคี
ยง
โรงพยาบาลเอกชนใกล้
ยง
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค
โรงพยาบาลบางนา 5
โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากนํ ้า
โรงพยาบาลสําโรงการแพทย์
โรงพยาบาลสหเวช
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ
โรงพยาบาลศรีสโุ ข
โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
โรงพยาบาลรวมแพทย์
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ และปากนํ ้าโพ 2
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
โรงพยาบาลร่มฉัตร
โรงพยาบาลรวมแพทย์
หมายเหตุ : 1/ เดิมชื่อโรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการดําเนินการเปลี่ยนชื่อ
1/

ทีที่ต่ตงั ้ ัง
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

โรงพยาบาลเอกชนของกลุม่ บริษัทฯ มีจดุ เด่นและข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งหลายประการ ดังนี ้
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ฮอสพิทอล เป็ นโรงพยาบาลที่มีทาํ เลที่ตงดี
ั ้ ใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้ ห้างเมกาบางนา มี
มีโครงการอสั
งหาริ
มทรั
ขนาดใหญ
มาเป
ดใกล
โรงพยาบาล ชุมชนที่อยูอ่ าศัยระดับกลางและสูงรอบๆโรงพยาบาลเป็ นจํานวน
โครงการอสั
งหาริ
มทรั
พย์พขยนาดใหญ่
มาเปิ
ดใกล้
โรงพยาบาล
มาก มีโครงสร้ างที่พร้ อมจะพัฒนาเป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tietiary Care)
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โรงพยาบาลสหเวช เป็ น โรงพยาบาลเอกชนแห่ง แรกของจัง หวัด พิ จิ ต รที่ เ ปิ ด ดํ า เนิ น การมาเป็ น เวลา 26 ปี
โรงพยาบาลมีความได้ เปรี ยบคู่แข่งในหลายๆ ด้ าน ได้ แก่ มีบคุ ลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในแผนก
เฉพาะทางสําคัญมีการลงทุนในเครื่ องมือแพทย์ ที่ทันสมัยครบถ้ วน มีระบบการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิ ภาพ ทําให้
สามารถควบคุมต้ นทุนการรักษาได้ ดี อัตราค่ารักษาพยาบาลอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ ของประชาชนที่เป็ นกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมาย นอกจากนี ้มีโรงพยาบาลในกลุม่ ที่มีศกั ยภาพในการรักษาขันสู
้ งสร้ างความมัน่ ใจในการส่งต่อการรักษาเฉพาะโรค
โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็ นโรงพยาบาลที่ได้ รับรองมาตรฐาน JCI มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มี เครื่ องมือและ
บริ การทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและมีศนู ย์รังสีที่มเี ทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง นอกจากนี ้ผู้บริ หารของโรงพยาบาล มีประสบการณ์บริ หาร
โรงพยาบาลมากกว่า 40 ปี และมีบคุ ลากรทางการแพทย์ พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพครบถ้ วนในทุกสาขา พร้ อมให้ บริ การ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลปากนํา้ โพ และโรงพยาบาลปากนํา้ โพ 2 ทัง้ 2 โรงพยาบาลเป็ นต้ นแบบของโรงพยาบาลที่ใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบ smart system และได้ รับการรับรองมาตรฐาน HIMSS Analytics EMRAM Stage 6 และ
เป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่ได้ รับมาตรฐานระดับสูงในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริ การดูแลผู้ป่วย มีเครื อข่าย
โรงพยาบาลซึง่ มีบคุ ลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา
ลักษณะลูกค้ า
กลุม่ ลูกค้ าของโรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถจําแนกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ ลูกค้ าเงินสด ได้ แก่ ลูกค้ าที่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลด้ วยตนเอง กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ แก่
ประชาชนที่มีที่อยูอ่ าศัยหรื อสถานที่ทํางานในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับที่ตงของโรงพยาบาล
ั้
2. กลุม่ ลูกค้ าคูส่ ญ
ั ญา ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ าที่เข้ ารับการรักษาพยาบาลที่องค์กรต้ นสังกัดได้ ทําสัญญาข้ อตกลงไว้ กบั ทาง
โรงพยาบาล ซึ่งองค์กรต้ นสังกัดจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ ้น หรื อเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีกรมธรรม์ประกัน
สุขภาพโดยทางโรงพยาบาลจะเรี ยกเก็บค่ารักษากับองค์กรต้ นสังกัด หรื อบริ ษัทประกัน หรื อสํานักงานประกันสังคม
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้ าที่มีเศรษฐี ฐานะระดับกลางถึงระดับสูง ในแต่ละพืน้ ที่ รวมทัง้ กลุ่มลูกค้ าที่มี
กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กลุม่ ลูกค้ าที่ประสบอุบตั ิเหตุจราจร และกลุม่ ลูกค้ าชาวต่างประเทศ
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นโยบายด้ านราคา
โรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดราคาให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม สอดคล้ องกับอาการของโรคและ
วิธีการรักษา ซึ่งราคาในการรักษาต่างๆ สามารถเทียบเคียงได้ กบั คู่แข่งในระดับเดียวกันในพื ้นที่ใกล้ เคียง และอยู่ในระดับที่
สามารถแข่งขันได้ โดยอิงจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทาเลเดียวกันหรื อใกล้ เคียง
1) ภาพรวมและแนวโน้ มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การเติบโตของอุตสากรรมซอฟต์ แวร์ มีความสัมพันธ์ กับการขยายตัวทางเศรษฐกิ จและสัดส่วนการใช้ จ่ายด้ าน
สารสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจบริ การที่มีการใช้ ระบบไอทีในสัดส่วนที่สงู เช่น ธุรกิจการเงิน
ประกันภัย การแพทย์และสาธารณสุข ค้ าปลีก ฯลฯ สานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรื อ
ซิป้า เปิ ดเผยว่าโดยภาพรวมของตลาดซอฟต์แวร์ และบริ การซอฟต์แวร์ ของไทย มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 4.4 ในปี 2559 และ
คาดการณ์ ว่าในปี 2560 จะมีอัตราการเติบโตร้ อยละ 4.3 และมีมูลค่ารวม 57,257 ล้ านบาท โดยปั จจัยหลักที่ทาให้
อุตสาหกรรมซอฟแวร์ และบริ การซอฟแวร์ เติบโตคือ การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ ภาคการเงินจากโครงการพร้ อมเพย์ (Promptpay)
ทาให้ มีการลงทุนเพิ่มขึ ้นทังด้
้ านซอฟต์แวร์ ระบบและซอฟต์แวร์ ด้านความปลอดภัยของข้ อมูล นอกจากนี ้ภาคโทรคมนาคมเกิด
โครงการขยายเครื อข่ายสือ่ สารไร้ สาย เทคโนโลยี 4G ที่ได้ รับใบอนุญาตไปแล้ ว และโครงการขยายโครงข่ายบริ การบรอดแบนด์
ทัว่ ประเทศ อย่างไรก็ดีจากการสารวจตลาดซอฟแวร์ พบว่า พฤติกรรมการใช้ ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรูปมีการเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารใช้
SaaS (Software as a Service) มากขึ ้น และเทคโนโลยี Cloud Technology และ SaaS ได้ เข้ ามาเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจ ทาให้
แนวโน้ มการย้ ายไปสู่การใช้ บริ การซอฟต์แวร์ บนเทคโนโลยีคลาวด์ แทนการติดตังซอฟต์
้
แวร์ สาเร็ จรู ปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์
มากขึ ้น
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แนวโน้ มและทิศทางของการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศที่จะมาแรงในอนาคต ที่ Gartner บริ ษัทวิจยั ด้ านเทคโนโลยีได้
กล่าวถึงจะมี 10 เรื่ องดังนี ้
1. Artificial Intelligence Foundation
2. Intelligent Apps and Analytics
3. Intelligent Things
4. Digital Twin
5. Cloud to the Edge
6. Conversational Platforms
7. Immersive Experience
8. Blockchain
9. Event Driven
Continuous
Adaptive
10. 10.
Continuous
Adaptive
RiskRisk
andand
TrustTrust
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จากแนวโน้ มและทิศทางของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวที่จะมาแรงในอนาคต รวมถึงการขยายตัวของ
เศรษฐกิจดิจิทลั ในประเทศไทยและการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะสามารถเป็ นแรงผลักดันอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ไทยให้ สามารถขยายตัวและเพิ่มมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ ให้ ได้ มากขึ ้น
ภาวะการแข่ งขัน
บริ ษัทฯ ดําเนินการในลักษณะงานโครงการ โดยมุง่ เน้ นไปที่การวางระบบซอฟต์แวร์ กลุม่ ประยุกต์ใช้ ในองค์กร และให้
การสนับสนุนผู้ใช้ งานแบบต่อเนื่อง บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการติดตัง้ และพัฒนาระบบบริ หารจัดการงานโรงพยาบาล
(Hospital Information System) ระบบงานบัญชี การเงิ น สินค้ าคงคลัง และจัดซือ้ จัดจ้ าง (Oracle PeopleSoft Enterprise
Financial & Supply Chain Management) ระบบงานบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Oracle PeopleSoft Enterprise Human
Capital Management) และระบบวิเคราะห์ ข้อมูล (QlikView Business Intelligence) รวมถึงสามารถให้ บริ การติดตัง้ และ
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล
ในส่วนของการให้ บริ การติดตังและพั
้
ฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล ภาวะการ
แข่งขันในตลาดกับผู้ให้ บริ การติดตังและพั
้
ฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรจะมีไม่มากนัก รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลส่วน
ใหญ่มีความต้ องการที่จะปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนันจึ
้ งมีโอกาสในการขยายตลาด
ในธุรกิจส่วนนี ้สูงมาก
ในส่วนของการให้ บริ การติดตังและพั
้
ฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจทัว่ ไป ภาวะการแข่งขันใน
ตลาดจะเริ่ มสูงมากขึ ้น แต่จํานวนคู่แข่งในระดับเดียวกันยังมีไม่มากนัก และความต้ องการในท้ องตลาดในส่วนของการติดตัง้
ระบบซอฟต์ แวร์ สําเร็ จรู ประบบการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ยังมีเพิ่มขึ ้น เนื่องจากแต่ละบริ ษัทมีความต้ องการที่จะพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศของตนเองให้ รองรั บกับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรก็ ดีการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 นอกจากจะส่งผลให้ เกิดการไหลเข้ าของเงินทุนปริ มาณมหาศาลจากต่างชาติแล้ ว ยังอาจ
เกิดภาวะการแข่งขันที่สงู ขึ ้นในระดับภูมิภาค ดังนัน้ ในระยะต่อไป แนวโน้ มการควบรวมกิจการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจเกิดเพิ่มขึ ้น เพื่อเป็ นการสร้ างการเติบโตอย่างก้ าวกระโดดและมีศกั ยภาพในการแข่งขันที่สงู ขึ ้น
สภาวการณ์ แข่งขันในส่วนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐค่อนข้ างสูง และมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในปั จจุบันเป็ นอย่างมากทัง้ ในเรื่ อง Big Data, Internet of Things (IoT), AI และ Machine Learning กํ าลังเป็ น
แนวโน้ ม ที่ สํา คัญ ในการแข่ง ขัน ในอุต สาหกรรมการศึก ษา เนื่ อ งจากจํ า นวนนัก ศึก ษามี แ นวโน้ ม ที่ ล ดลง ดัง นัน้ แต่ล ะ
มหาวิทยาลัยมีความจําเป็ นอย่างยิ่งจะต้ องปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่สงู ขึ ้นต่อไปในอนาคต โดยต้ องมีระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการทํางานที่ถกู ต้ อง รวดเร็ ว และครบถ้ วน และระบบ SAP ก็เป็ นระบบที่มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของ
รัฐบาลได้ นําไปใช้ งานแล้ วเกิดประสิทธิภาพอย่างมากในการบริ หารงานภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นต้ น ดังนันโอกาสทางการตลาดของกลุ
้
ม่ ธุรกิจนี ้มีอีกมาก
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กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. มีผ้ ูบริ หารและทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ ตรงในฐานะผู้ออกแบบ วางแผนที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจ
ให้ บริ การซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ ด้านการบริ หารโรงพยาบาลและอื่นๆ
2. ซอฟต์แวร์ ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายเป็ นซอฟแวร์ ที่มาจากบริ ษัทผู้ผลิตที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียง ระดับโลก
โดยซอฟต์แวร์ บางตัว เช่น HealhObject หรื อ HO บริ ษัทฯ เป็ นผู้วางระบบแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และเพียงไม่กี่เจ้ าใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งขันในการให้ บริ การด้ านนี ้ (ระบบบริ หารจัดการงานโรงพยาบาล
ทัง้ Front Office และ Back Office)
3. บริ ษัทฯ เน้ นการให้ บริ การแบบครบวงจร โดยบริ ษัทฯ มีการให้ บริ การติดตัง้ และพัฒนาระบบที่หลากหลายเพื่อ
รองรั บ ความต้ อ งการของลูก ค้ า แบบครบวงจรรวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาและสนับ สนุน การใช้ ง านระบบ (System
Maintenance & Support) นอกจากนี ้ยังมีโครงการจะเปิ ดให้ บริ การเพิ่มเติม เช่น IT Outsourcing เป็ นต้ น เพื่อรักษาฐานลูกค้ า
เดิม ขยายฐานลูกค้ า และทําให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ อย่างต่อเนื่อง (Retention Revenue)
4. มุง่ เน้ นการทํางานที่เป็ นมืออาชีพและมีความเป็ นเลิศทางด้ านเทคโนโลยี ด้ านบริ หารจัดการโดยทางบริ ษัทฯ จะทํา
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ ทนั กับเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง เพื่อให้ ทีมงาน
มีความสามารถในการตอบสนองการให้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว อีกทังสามารถวิ
้
เคราะห์ ออกแบบ และทําให้
ระบบที่มคี วามซับซ้ อนกลายเป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้ งาน
5. สร้ างพันธมิตรทางธุรกิ จ (Strategic Partnership) ทางบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นในการทําธุรกิจในรู ปแบบพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับคู่ค้าไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่าย ลูกค้ า หรื อผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อเอื ้อ
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จร่วมกัน (Win-Win Situation)
ลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ คือองค์กรที่มีความต้ องการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการภายในให้ เป็ น
ระบบและสอดคล้ องกับความเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็ วในยุคปั จจุบนั ซึง่ เวลาและการตัดสินใจทางธุรกิจเป็ นสิง่ สําคัญ ทังนี
้ ้ระบบ
ซอฟแวร์ เพื่อการบริ หารจัดการงานโรงพยาบาล งานการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจ สามารถตอบสนองความต้ องการดังกล่าวได้ อย่างครบถ้ วน นอกจากนี ้ยังมีกลุ่มลูกค้ าที่ต้องการรับคําปรึ กษาเพื่อให้
เข้ าใจถึงรู ปแบบการทํางานในปั จจุบนั โดยลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ อยูใ่ นธุรกิจการแพทย์ การเงิน รวมทังภาคการผลิ
้
ตใน
อุตสาหกรรมต่างๆ บริ ษัทฯ คาดว่า ความต้ องการใช้ ระบบซอฟต์แวร์ จะเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะการจัดการระบบทรัพยากร
บุคคลและระบบการเงินซึง่ เป็ นหัวใจสําคัญของทุกอุตสาหกรรม
ในส่วนของระบบ SAP กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายคือ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมถึงกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น อุตสาหกรรมผลิตสินค้ าอุปโภค บริ โภค และอุตสาหกรรมอื่นๆ
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นโยบายด้ านราคา
เนื่องจากซอฟต์แวร์ ที่ทางบริ ษัทฯ ให้ บริ การติดตังพั
้ ฒนาเป็ นซอฟแวร์ ที่เป็ นที่ยอมรับกันในตลาดในประเทศไทยและ
ตลาดแถบ AEC และมีต้นทุนราคาไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ คแู่ ข่งในระดับเดียวกัน ทางบริ ษัทฯ ได้ ใช้ นโยบายการตัง้
ราคาโดยยึดความต้ องการของตลาดและการแข่งขันเป็ นเกณฑ์ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับปั จจัยภายนอกอื่นๆ ด้ วย เช่น อุปสงค์ (demand)
สภาพการแข่งขัน สภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั และงบประมาณของลูกค้ า
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ช่องทางการจําหน่ายหลักผ่านตัวแทนฝ่ ายการตลาดของบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นการนําเสนอตัวซอฟแวร์ และการต่างๆ
แก่องค์ กรต่างๆ ที่สนใจโดยตรง ซึ่งลูกค้ าส่วนใหญ่ ปัจจุบนั เป็ นธุรกิจโรงพยาบาล และกลุ่มบริ การทางการแพทย์ท่ีมีความ
ซับซ้ อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตารางการทํางาน

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า
เพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานการให้ บริ การ สําหรับลูกค้ าระดับบน บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาการจัดการกับกลุม่ แมริ ออท
ซึง่ เป็ นกลุม่ โรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงเพื่อว่าจ้ างให้ บริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของบริ ษัทฯ โรงแรม แมริ ออท เอ็คเซ็ค
คิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาการจัดการกับกลุม่ แอสคอทซึง่ เป็ นกลุม่ โรงแรมที่
มีชื่อเสียงในระดับสากลเพื่อว่าจ้ างให้ บริ หารอาคารทีพ่ กั อาศัยในโครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
• การจัดหายาและเวชภัณฑ์
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื ้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่ายในประเทศหลายรายเพื่อป้องกันความ
เสีย่ งจากการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ บริ ษัทฯ วางแผนจะนําระบบจัดซื ้อกลาง สําหรับโรงพยาบาลทุกแห่งในเครื อ โดยฝ่ าย
จัดซื ้อจะรวบรวมคําสัง่ ซื ้อจากทุกโรงพยาบาลในกลุม่ และสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จําหน่ายเป็ นคราวๆ ไป
• เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการจัดซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เนื่องจากเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการ
แพทย์เป็ นปั จจัยสําคัญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนันบริ
้ ษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ ได้ มาตรฐาน มีความทันสมัยและมีประสิทธิ ภาพจากผู้ผลิตหรื อผู้แทนจําหน่ายในประเทศที่เชื่อถือได้ และมีบริ การ
หลังการขายที่ดี
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• บุคลากรทางการแพทย์
เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์อนั ได้ แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแพทย์ผ้ ูเชียวชาญในแต่ละโรค เพื่อสามารถให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วยได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยมีการ
คัดเลือกแพทย์ที่ความสามารถจากมหาวิทยาลัยแพทย์ และวิทยาลัยพยาบาลที่มีชื่อเสียง นอกจากนี ้ยังจัดให้ มีการอบรม
สําหรับแพทย์และพยาบาลเพื่อพัฒนาความรู้และวิทยาการทางการแพทย์ให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจบริ การให้ คําปรึ กษา พัฒนา และให้ บริ การซอฟต์แวร์ ต้ องมีการคัดเลือกและจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ าที่มี
คุณภาพจากผู้ผลิตที่บริ ษัทฯ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจําหน่าย โดยบุคลากรของบริ ษัทฯ จะต้ องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และมีความมัน่ ใจในคุณภาพของซอฟต์แวร์ ตา่ งๆ โดยรายชื่อผู้ผลิตสินค้ าหรื อผู้ให้ บริ การที่เป็ นคูค่ ้ าหลักในปี 2560 ได้ แก่
• บริ ษัท Oracle Corporation (Thailand) จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายซอฟต์แวร์ Oracle Peoplesoft Enterprise
• บริ ษัท Incarnus จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายซอฟต์แวร์ ARCUS Hospital Information System
• บริ ษัท QlikTech จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายซอฟต์แวร์ QlikView เป็ นต้ น
• บริ ษัท ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดัก อิน ดาต้ า โปรเซสซิ่ง (SAP) จากเยอรมัน ผู้ผลิตและจําหน่ายซอฟแวร์
SAP
งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่ม-ี
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ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ความเสีย่ งจากการแข่งขันสูง
ปั จจุบนั ธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์มีการแข่งขันในระดับค่อนข้ างสูง เนื่องจากให้ บริ การที่พกั อาศัยในระยะสันด้
้ วย จึง
ต้ องแข่งขันกับผู้ประกอบการโรงแรม นอกจากนี ้ยังมีผ้ ปู ระกอบการคอนโดระดับหรูที่เปลีย่ นมาให้ เช่าในระยะสัน้ ทาให้ อตั ราค่า
เช่าของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ไม่สามารถปรับเพิ่มขึ ้นได้ มากนัก
ความเสีย่ งจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจากการทีผ่ ลประกอบการของโครงการทีไ่ ด้มาไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ในการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่ม วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ปในปี 2559 ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ สินทรัพย์เป็ นที่ดินเปล่าในต่างจังหวัด 5
แห่ง และที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างในกรุ งเทพฯ ที่สขุ ุมวิท 29 โครงการอาคารสานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ และ
โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย ในส่วนของที่ดินเปล่าในต่างจังหวัดและที่ดินของโครงการสุขมุ วิท 29 ซึ่งราคาซื ้อเป็ นราคาเต็ม
มูลค่าราคาประเมินทรัพย์สิน โดยที่ไม่มีสว่ นลด ดังนันหากเกิ
้
ดเหตุการณ์ใดๆ ในอนาคตที่อาจจะทาให้ ผลประกอบการของ
โครงการต่างๆ ได้ แก่ โครงการอาคารสานักงานบางกอกบิสซิเสเซ็นเตอร์ และโครงการซัมเมอร์ เซ็ท
เอกมัย ต่ากว่าที่
คาดการณ์ ไว้ หรื อหากเกิดเหตุการณ์ ใดๆ ที่สง่ ผลกระทบโดยตรงทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินลดลง อาจจะทาให้ บริ ษัท ฯ ต้ องมีการ
บันทึกการด้ อยค่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ความเสีย่ งจากข้อจากัดการใช้ประโยชน์ทีด่ ิ นเพือ่ พัฒนาโครงการในต่างจังหวัด
ในการเข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ สินทรัพย์เป็ นที่ดินเปล่าในต่างจังหวัด 5 แห่ง ที่ดินแต่
ละแห่งมีข้อจากัดของการใช้ ประโยชน์ ที่ดินแตกต่างกัน ไป ที่ดินบางแปลงอาจติดข้ อจากัดในการใช้ ประโยชน์ ที่ดินตาม
กฎหมาย ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ให้ เช่า หรื อโครงการในเชิ งพาณิ ชย์ ได้ หรื อไม่
สามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบที่ให้ ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนได้ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ซื ้อขายหุ้นภายใต้
สัญญาซื ้อขายหุ้น ถ้ าบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ตดั สินใจที่จะพัฒนาโครงการบนที่ดินในต่างจังหวัด จานวน 5 แปลง บริ ษัทฯ มีสิทธิที่จะ
ขายคืนที่ดินในต่างจังหวัดแปลงใดแปลงหนึ่ง หรื อทัง้ 5 แปลง ให้ แก่ผ้ ขู ายในราคาต้ นทุนพร้ อมกับได้ รับต้ นทุนในการถือครอง
ในอัตราร้ อยละ 1.75 ต่อปี โดยผู้ขายจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการโอน ค่าภาษี ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการขายที่ดินแต่
เพียงผู้เดียว ซึง่ เงื่อนไขดังกล่าวช่วยลดความเสีย่ งจากข้ อจากัดการใช้ ประโยชน์ที่ดินลงได้
ความเสีย่ งจากต้นทุนการพัฒนาโครงการสูงกว่าประมาณการ หรื อการพัฒนาโครงการล่าช้ากว่าแผนทีก่ าหนด
บริ ษัทฯ มีแผนเริ่ มพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม สุขมุ วิท 29 ในระหว่างปี 2561 - 2562 บริ ษัทฯ อาจมีความเสี่ยง
จากแนวโน้ มต้ นทุนการก่อสร้ างที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดูจากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างของปี 2557-2560 โดยรวมปรับตัวสูงขึ ้น
ซึง่ อาจทาให้ ต้นทุนในการก่อสร้ างเพิ่มขึ ้นมากกว่าประมาณการที่กาหนดไว้
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อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการว่าจ้ างที่ปรึ กษาโครงการซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญในตลาด
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการว่าจ้ างที่ปรึ กษาโครงการซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญในตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมาช่วยกําหนดรู ปแบบและประเมินต้ นทุนที่ต้องใช้ ในการพัฒนาโครงการในเบื ้องต้ น และประเมิน
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมาช่วยกําหนดรู ปแบบและประเมินต้ นทุนที่ต้องใช้ ในการพัฒนาโครงการในเบื ้องต้ น และประเมิน
ความเป็ นไปได้ ของโครงการ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ สํารองค่าใช้ จ่ายเผื่อเหลือเผื่อขาดเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 5 ของมูลค่าก่อสร้ าง
ความเป็ นไปได้ ของโครงการ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ สํารองค่าใช้ จ่ายเผื่อเหลือเผื่อขาดเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 5 ของมูลค่าก่อสร้ าง
โครงการ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนโครงการที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ วางแผนเข้ าทําสัญญารับเหมา
โครงการ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนโครงการที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ วางแผนเข้ าทําสัญญารับเหมา
ก่อสร้ างแบบเบ็ดเสร็ จ ซึ่งจะกําหนดมูลค่างานและระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาที่ชดั เจน ซึ่งช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถ
ก่อสร้ างแบบเบ็ดเสร็ จ ซึ่งจะกําหนดมูลค่างานและระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาที่ชดั เจน ซึ่งช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถ
คาดการณ์ต้นทุนที่จะเกิดขึ ้นและพัฒนาโครงการได้ แล้ วเสร็ จตามเป้าหมาย
คาดการณ์ต้นทุนที่จะเกิดขึ ้นและพัฒนาโครงการได้ แล้ วเสร็ จตามเป้าหมาย
ความเสี
ย่ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี
ทีด่ ทิ นี่ดและสิ
่ งปลู่งกปลู
สร้กาสร
ง าง
ความเสี
่ยงจากการดเปลี
นแปลงนโยบายภาษี
ินและสิ
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายภาษี ทีด่ ิ นและสิ่ งปลูกสร้าง
จากที่กระทรวงการคลังได้ นําพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง และได้ ผ่านความเห็นชอบจาก
จากที่กระทรวงการคลังได้ นําพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง และได้ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยกระทรวงการคลังจะบังคับใช้ ในปี 2562 การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก
คณะรัฐมนตรี เป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยกระทรวงการคลังจะบังคับใช้ ในปี 2562 การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ างอาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษี ที่ดินเพิ่มขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
สร้ างอาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษี ที่ดินเพิ่มขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่มีมูลค่าสูงเกิน 50 ล้ านบาท จากการที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าวตังอยู
้ ่ในศูนย์กลาง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่มีมูลค่าสูงเกิน 50 ล้ านบาท จากการที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าวตังอยู
้ ่ในศูนย์กลาง
ธุรกิจ ซึง่ เดิมเสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 12.5 ของรายได้ คา่ เช่า การเปลีย่ นนโยบายภาษี ดงั กล่าวจะทําให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ธุรกิจ ซึง่ เดิมเสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 12.5 ของรายได้ คา่ เช่า การเปลีย่ นนโยบายภาษี ดงั กล่าวจะทําให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ต้ องเสียภาษี ตามมูลค่าของสินทรัพย์แทน ซึง่ อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายทางภาษี เพิ่มขึ ้น
ต้ องเสียภาษี ตามมูลค่าของสินทรัพย์แทน ซึง่ อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายทางภาษี เพิ่มขึ ้น
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริ
หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
รกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริ
ดการโรงพยาบาลเอกชน
ธุรกิจธุโรงพยาบาลเอกชนและการบริ
หารจัหดารจั
การโรงพยาบาลเอกชน
ความเสีย่ งจากการแข่งขันเพิ่ มขึ้น
ความเสีย่ งจากการแข่งขันเพิ่ มขึ้น
แม้ วา่ ธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดี แต่ก็มีการแข่งขันที่รุนแรงทังการแข่
้
งขันกับสถานพยาบาลของรัฐที่
แม้ วา่ ธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดี แต่ก็มีการแข่งขันที่รุนแรงทังการแข่
้
งขันกับสถานพยาบาลของรัฐที่
ปรับตัวโดยเปิ ดให้ บริ การโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน หรื อการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ
ปรับตัวโดยเปิ ดให้ บริ การโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน หรื อการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ
จากนโยบายเปิ ดเสรี ทางการแพทย์ ซึง่ ผู้ประกอบการจากต่างประเทศมีความได้ เปรี ยบในเรื่ องของเทคโนโลยีที่ทนั สมัยกว่า หรื อ
จากนโยบายเปิ ดเสรี ทางการแพทย์ ซึง่ ผู้ประกอบการจากต่างประเทศมีความได้ เปรี ยบในเรื่ องของเทคโนโลยีที่ทนั สมัยกว่า หรื อ
ขนาดของกลุม่ โรงพยาบาลเครื อข่ายมีขนาดใหญ่กว่า และภาพลักษณ์ความเป็ นโรงพยาบาลระดับนานาชาติ
ขนาดของกลุม่ โรงพยาบาลเครื อข่ายมีขนาดใหญ่กว่า และภาพลักษณ์ความเป็ นโรงพยาบาลระดับนานาชาติ
โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง ทังจากการขยายการลงทุ
้
นของธุรกิจโรงพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง ทังจากการขยายการลงทุ
้
นของธุรกิจโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยในช่ ว งที่ ผ่า นมา ทํ า ให้ มี จํ า นวนโรงพยาบาลและจํ า นวนเตี ย งผู้ป่ วยเพิ่ ม ขึ น้ จึ ง มี แ นวโน้ ม ที่ ผ้ ูป ระกอบการ
ประเทศไทยในช่ ว งที่ ผ่า นมา ทํ า ให้ มี จํ า นวนโรงพยาบาลและจํ า นวนเตี ย งผู้ป่ วยเพิ่ ม ขึ น้ จึ ง มี แ นวโน้ ม ที่ ผ้ ูป ระกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนต้ องแข่งขันสูงขึ ้น ทังด้
้ านราคา การมีแพคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาลเฉพาะ รวมทังการแย่
้
ง
โรงพยาบาลเอกชนต้ องแข่งขันสูงขึ ้น ทังด้
้ านราคา การมีแพคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาลเฉพาะ รวมทังการแย่
้
ง
ชิ งบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนยังต้ องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรั ฐและ
ชิ งบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนยังต้ องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรั ฐและ
โรงพยาบาลในเครื อโรงเรี ยนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิ ยมหาราชการุณย์ในเครื อศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
โรงพยาบาลในเครื อโรงเรี ยนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิ ยมหาราชการุณย์ในเครื อศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ของโรงพยาบาลรามาธิบดี) ที่มีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ทังด้
้ านชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ของโรงพยาบาลรามาธิบดี) ที่มีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ทังด้
้ านชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงอาจจะมีปัจจัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได้
จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงอาจจะมีปัจจัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได้
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั โครงสร้ างคณะกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ มีกรรมการและผู้บริ หารที่เป็ น
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั โครงสร้ างคณะกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ มีกรรมการและผู้บริ หารที่เป็ น
แพทย์ (ได้ แก่ น.พ. พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร และ น.พ. สุนทร ศรี ทา) ซึง่ มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริ หารกิจการ
แพทย์ (ได้ แก่ น.พ. พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร และ น.พ. สุนทร ศรี ทา) ซึง่ มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริ หารกิจการ
โรงพยาบาลอยู่แล้ ว ทําให้ ภายหลังการเข้ าทํารายการ การบริ หารกิจการโรงพยาบาลของกลุม่ บริ ษัท PHC จะดําเนินธุรกิจได้
โรงพยาบาลอยู่แล้ ว ทําให้ ภายหลังการเข้ าทํารายการ การบริ หารกิจการโรงพยาบาลของกลุม่ บริ ษัท PHC จะดําเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่มีความเสีย่ งจากการบริ หารกิจการโรงพยาบาลจากการที่ไม่มีผ้ บู ริ หารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง ไม่มีความเสีย่ งจากการบริ หารกิจการโรงพยาบาลจากการที่ไม่มีผ้ บู ริ หารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงพยาบาล
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การลงทุ
นปรันบปรัปรุ
งโรงพยาบาลปากนํ
้าโพ2
ในป2557
2557
- 2560
เวลาผล
การลงทุ
บปรุ
งโรงพยาบาลปากนํ้า้าโพ
โพ และโรงพยาบาลปากนํ
และโรงพยาบาลปากนํ้าโพ
2 ในปี
- 2560
จะต้จะต
องใช้อเงใช
วลาสร้
างผลการ
การดําเนินงานใหคุมคาตอการลงทุน
ดําเนิ นงานให้คมุ้ ค่าต่อการลงทุน
ในปี 2557 - 2559 โรงพยาบาลปากนํ า้ โพได้ ล งทุน ซื อ้ ที่ ดิ น เพื่ อ รองรั บ การขยายโรงพยาบาล ลงทุน ปรั บ ปรุ ง
โรงพยาบาล ลงทุนในเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงลงทุนในโรงพยาบาลปากนํ ้าโพ 2 เพื่อขยายเครื อข่ายโรงพยาบาล
ด้ วยงบลงทุนที่ผ่านมากว่า 1,000 ล้ านบาท ภาพรวมของตลาดการแพทย์ในจังหวัดนครสวรรค์อาจไม่ได้ เติบโตเร็ วเท่ากับ
จังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้ วยระยะทางที่ใกล้ กรุงเทพฯ เมื่อประชาชนต้ องการรักษาพยาบาลที่มีความซับซ้ อน อาจมีทางเลือกใน
การเดินทางเข้ ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพฯ ดังนัน้ รายได้ ของโรงพยาบาลปากนํ ้าโพอาจจะค่อยๆ เติบโต (อาจจะ
ไม่ได้ เติบโตอย่างรวดเร็ วมากนัก) ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความสําเร็ จในการทําการตลาด คุณภาพแพทย์และจํานวนแพทย์ที่เพียงพอ
คุณภาพในการให้ บริ การ เพื่อดึงดูดให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริ การแทนที่จะลงมาที่กรุงเทพฯ หรื อไปที่โรงพยาบาลอื่นๆ
นอกจากนี ้ จากการลงทุนซื ้อที่ดินที่ผ่านมาเพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลโรงพยาบาลปากนํ ้าโพยังมีท่ีดินเปล่ารอ
การพัฒฒ
นาในอนาคตอี
และได้ โอนที่ดินอีก 1 แปลงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
รอการพั
นาในอนาคตอีกจํกาจํนวนหนึ
านวนหนึ่ง ่งซึซึ่ง่งปัปจจจุจุบบนั ันใช้ใชเป็เปนนทีที่จ่จอดรถ
อดรถและได
มูลค่าประมาณ 72 ล้ านบาท ในขณะที่โรงพยาบาลยังไม่มกี ารสร้ างอาคารใหม่ที่ชดั เจน ณ ปั จจุบนั แต่ด้วยธุรกิจโรงพยาบาล
มี ค วามจํ าเป็ น ต้ องจัดหาที่ ดิน บริ เวณโดยรอบเพื่ อรองรั บการเติบ โตในอนาคต มี ค วามจํ าเป็ น ต้ อ งมีที่ดิน รองรั บไว้ ทํ า ให้
โรงพยาบาลปากนํา้ โพอาจยังไม่ได้ รับผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) หรื ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(Return on Investment) ที่ค้ มุ ค่าในระยะเวลาอันใกล้ ซึง่ จะต้ องใช้ เวลาอีกระยะหนึง่
อย่อยางไรก็
ที่ตทงของโรงพยาบาลปากนํ
ั ้ ี่ตั้งของโรงพยาบาลปากนํ
้าโพ้าโพ
และโรงพยาบาลปากนํ
้าโพ้าโพ
2 จะอยู
ห่ า่ หงกัานงกัประมาณ
างไรก็ตาม
ตามแม้แม
และโรงพยาบาลปากนํ
2 จะอยู
นประมาน3 กิ3โกิลเมตร
โลเมตรแต่
แตการดํ
กิจของ2
โรงพยาบาลจะไม
ีการแข
่องจากแบงแยกการรั
งแยกการรักษาพยาบาลคนไข้
กษาพยาบาลคนไขใในกลุ
นกลุม่  การรักกษาที
การดํ
าเนิานเนิธุรนกิธุจรของ
2 โรงพยาบาลจะไม่
มีกมารแข่
งขันงขักันนกันเนืเนื่องจากแบ่
ษาทีต่ ต่ า งกั
า่ งกันน
โดยโรงพยาบาลปากนํ้า้าโพมี
โพมีที่ตั้งงติ
รงพยาบาลปากนํ้าโพ
้าโพ22มี
โดยโรงพยาบาลปากนํ
้ ติดถนนพหลโยธิ
ถนนพหลโยธินน จะเน
จะเน้นนเป
เป็นศูนยย์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ในขณะที่โรงพยาบาลปากนํ
ี่ตั ้ ั้งอยูใ่ นกลางเมื
ในกลางเมืองนครสวรรค์
องนครสวรรคจะเน้
จะเนนนเป็เปนนศูศูนนย์ยแแม่มแและเด็
ละเด็กก
ทีมี่ตทงอยู
ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล
ความเสีย่ งจากการขยายธุรกิ จโรงพยาบาล
บริ ษัท พิษณุเวช จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มพริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ (PHC) ถือหุ้น บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์ จํากัด (PUH) มีแผนการขยายขอบเขตการให้ บริ การ โดยการก่อสร้ างโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
แบ่งการลงทุนเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ เนื ้อที่ประมาณ 11 ไร่ และการพัฒนาอื่นๆ ให้ เป็ นย่านธุรกิจ
หรื อย่านเศรษฐกิ จใหม่ของจังหวัด เนือ้ ที่ 17 ไร่ งบลงทุนส่วนแรกประมาณ 500 ล้ านบาท (รวมที่ดิน) เป็ นการก่อสร้ าง
โรงพยาบาลแห่งใหม่ 4 ชัน้ ให้ บริ การในระดับทุติยภูมิ รองรับผู้รับบริ การได้ 50 เตียง ตังอยู
้ ่บริ เวณสี่แยกเข้ าเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ นนอยู
ั ้ ่ไม่ไกลจากจังหวัดพิษณุโลก และเป็ น 1 ใน 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่มีการส่งต่อผู้รับบริ การมาที่
โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก ทําให้ สามารถใช้ ทรั พยากรร่ วมกันได้ เช่น ในกรณี มีเคสหนักๆ เกิ นศักยภาพของ
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ ก็จะนําส่งไปที่โรงพยาบาลพิษณุเวช (พิษณุโลก) เพื่อที่จะได้ รับการรักษาขันสู
้ งต่อไป ทําให้
ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกล อีกทังจั
้ งหวัดอุตรดิตถ์ยงั มีดา่ นชายแดนภูดู่ อําเภอบ้ านโคก ซึง่ มีเขตติดกับ สปป.ลาว อาจจะช่วยเพิม่
ศักยภาพของจังหวัด และสามารถเจาะตลาดลูกค้ าบางจังหวัดของ สปป. ลาวได้
ดังนัน้ บริ ษัทฯ อาจมีความเสีย่ งจากการก่อสร้ างโรงพยาบาลแห่งใหม่ เช่น การก่อสร้ างล่าช้ ากว่าแผนที่วางไว้ ต้ นทุน
การก่อสร้ างสูงกว่าที่ประมาณการ หรื อเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่สง่ ผลให้ การก่อสร้ างหยุดชะงักและอาจเกิดความเสียหาย รวมถึง
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ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ก่อนการเริ่ มก่อสร้ างโรงพยาบาลนัน้ บริ ษัทฯ จะ
ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการอีกครัง้ สําหรับในส่วนการก่อสร้ างนัน้ บริ ษัทฯ จะว่าจ้ างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ จ้าง
บริ ษัทที่ปรึ กษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงจะมีการกําหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้ างผู้รับเหมา
หลัก โดยกําหนดค่าปรับการทํางานล่าช้ า ซึ่งทาง PUH จะสามารถเรี ยกเก็บจากผู้รับเหมาหลักได้ ในกรณีที่การก่อสร้ างไม่ได้
แล้ วเสร็ จตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

่ยงจากการขาดแคลนบุ
คลากรทางการแพทย
ความเสีความเสี
ย่ งจากการขาดแคลนบุ
คลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ ได้ แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีสว่ นสําคัญมากต่อการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาล ธุรกิจโรงพยาบาลจะต้ องพึง่ พาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ซึง่ ปั จจุบนั ผลิตได้ ในจํานวนจํากัด และแพทย์
ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐ ทําให้ ต้องใช้ ค่าจ้ างที่สงู ในการดึงตัวมาเป็ นแพทย์ประจําหรื อชัว่ คราว มี
มากขึ
มีโอกาสจะเกิ
โอกาสจะเกิดการแย่
ดการแยงตังวตับุวคบุลากรทางการแพทย์
คลากรทางการแพทย
มากขึ้น ้นนอกจากนี
นอกจากนี้ จากการขยายตั
้ จากการขยายตัวของธุ
วของธุรรกิกิจจโรงพยาบาล
โรงพยาบาล การเตรี ยมความ
พร้ อมเข้ าสู่สงั คมประชากรสูงอายุ (Aging Society) โรงพยาบาลต่างๆ ต้ องเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรั บการขยายตัวใน
อนาคต ทําให้ เกิ ดความต้ องการบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ เข้ าร่ วมงานในองค์กร ซึ่งบุคลากร
ดังกล่าวจะต้ องใช้ ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม อาจทําให้ ได้ รับผลกระทบจากการขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย์ในด้ านต่างๆ ได้ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทในกลุม่ ของ PHC มีสถานที่ตงของโรงพยาบาลใกล้
ั้
กบั มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก) โดย บริ ษัท
พิษณุเวช จํากัด (PSV) มีความร่ วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลหลายแห่งในการผลิตพยาบาล และพัฒนาบุคลากรร่ วมกัน ไม่
เพียงแต่เตรี ยมความพร้ อมด้ านบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน้ ทรัพยากรที่มีอยู่ PSV ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
่ยงจากการเปลี
่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บเครืป่อกรณ์
งมือทและอุ
ปกรณทางการแพทย
ความเสีความเสี
ย่ งจากการเปลี
ย่ นแปลงของเทคโนโลยี
สําหรับเครื ่อสงมืําหรั
อและอุ
างการแพทย์
ความซับซ้ อนและความรุ นแรงของโรคที่เพิ่มมากขึ ้น การรักษาจึงจําเป็ นต้ องใช้ อุปกรณ์ เครื่ องมือทางการแพทย์ที่
ทันสมัย กลุ่มบริ ษัท PHC ให้ ความสําคัญต่อคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการให้ บริ การในการรั กษาแก่คนไข้ ของ
โรงพยาบาลสูงสุด จึงมีการลงทุนซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งอาจทําให้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ บางชนิดมีการ
เปลี่ยนเทคโนโลยีได้ ง่าย รวมทังอาจมี
้
คา่ ใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาสูง ดังนัน้ อาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของการลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัท PHC มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติ ประโยชน์จากการใช้ งาน และความคุ้มค่า
ของเครื่ องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ บริ หารต้ นทุนในเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สงุ สุดต่อโรงพยาบาล
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ความเสี
งรองเรี
งเรียยกค่
กคาาเสีเสียยหายจากการให้
หายจากการให
การทางการแพทย
ความเสี่ยงจากการถู
ย่ งจากการถูกกฟฟ้อองร้
บริบกริารทางการแพทย์
ธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งให้ บริ การทางการแพทย์ มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้ องจากผู้ป่วยหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องของ
ผู้ป่วยไม่พอใจในการรักษาของโรงพยาบาล หรื อผลการรักษาของแพทย์หรื อผู้เชี่ยวชาญไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของกลุม่
บุคคลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัท PHC ได้ พฒ
ั นาคุณภาพการให้ บริ การให้ มีมาตรฐาน มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาช่วยในการ
รักษา มีการประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จากการถูกเรี ยกร้ องค่าเสียหายของ
ผู้ป่วยที่ผลการรักษาไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง โดยประกันคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในการให้ บริ การทางแพทย์ที่
ผิดพลาดโดยไม่ได้ เจตนา และยัง คุ้มครองรวมถึงค่าใช้ จ่า ยในการต่อสู้คดีด้ วย และจากประสบการณ์ ของแพทย์ ประจ า
โรงพยาบาลที่มีมาอย่างยาวนาน มีการประเมินคุณภาพการให้ บริ การ ประเมินผลการรักษาและความพึงพอใจในการเข้ ามารับ
บริ การ ประกอบกับความคุ้นเคยในการให้ บริ การประชาชนในพื ้นที่ บริ ษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ทู ี่เข้ า
มาใช้ บริ การได้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสีย่ งด้านการให้สินเชื ่อ
บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่องกับลูกหนีก้ ารค้ า ฝ่ ายบริ หารควบคุม ความเสี่ยงนีโ้ ดยการ
กาหนดให้ มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนันบริ
้ ษัท จึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายที่เป็ น
สาระสาคัญ จากการให้ สนิ เชื่อ นอกจากนี ้ การให้ สนิ เชื่อของบริ ษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากมีฐานของลูกค้ าที่หลากหลาย
และมีจานวนมากราย จานวนเงินสูงสุดที่บริ ษัทฯ อาจต้ องสูญเสียจากการให้ สนิ เชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี ้ที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ธุรกิจธุให้
ตัง้ และวางระบบสารสนเทศ
รกิบจริใหการติ
บริกดารติ
ดตั้งและวางระบบสารสนเทศ
ความเสีย่ งจากการส่งมอบงาน
ธุรกิ จการให้ บริ การติด ตัง้ และวางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศนัน้ การปิ ดงานและการส่งมอบงานตามกาหนด
ระยะเวลา และคุณภาพของงานรวมถึงเอกสารส่งมอบต่างๆ เป็ นสิง่ สาคัญ ซึง่ โดยเฉลีย่ อายุงานโครงการประมาณ 8 - 24 เดือน
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของแต่ละโครงการ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบโครงการในเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญา บริ ษัทฯ อาจถูก
ปรับจากการส่งงานล่าช้ าได้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และบริ หารความเสี่ยงของโครงการอย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้ สามารถส่งมอบงานและปิ ดโครงการได้ ตรงตามแผนการดาเนินงานโครงการที่กาหนด
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
ธุรกิจการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีการการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว บริ ษัทฯ
มีความเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบจากความล้ าสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ง ผลให้ ความสามารถในการแข่งขัน ลดลง
บริ ษัทฯ จึงให้ ความสาคัญต่อการวางแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง พร้ อมทังการส่
้
งเสริ มให้ พนักงานมีความพร้ อม
ที่จะเรี ยนรู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและรับมือกับนวัตกรรมใหม่อยูต่ ลอดเวลา
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ความเสีย่ งจากการขาดแคลนทรั
พยากรบุ
คคลคคล
ความเสี
งจากการขาดแคลนทรั
พยากรบุ
ธุรกิจบริ การติดตังและวางระบบเทคโนโลยี
้
สารสนเทศเป็ นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาความสามารถและความชํานาญเฉพาะ
ด้ านของบุคลากร บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านเทคนิค การจัดการงานโครงการ งานบริ การและการสื่อสาร รวมถึงมี
การวางแผนกําลังคนอย่างเป็ นระบบเพื่อป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานให้ แก่
ลูกค้ าได้

่ยงดานนการเงิน
ความเสี่ยความเสี
งด้ านการเงิ
ความเสีย่ งทางด้านโครงสร้างเงิ นทุนและสภาพคล่อง
ภายหลังการเข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป บริ ษัทฯ มีภาระหนี ้เพิ่มขึ ้นจากตัว๋ สัญญาใช้ เงินจํานวน 510.51
ล้ านบาท และเมื่อเข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ มีภาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุม่ พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์
จํานวน 1,027.6 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,240.6 ล้ านบาท แต่ไม่มีเงิน
กู้ยืมกรรมการ
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีภาระในการจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่สขุ มุ วิท 29 คาดว่าจะใช้ เงิน
ลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 2,643 ล้ านบาท ซึ่งจะทยอยลงทุนในปี 2561 - 2562 อย่างไรก็ตามอัตราหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯยังอยู่ใน
ระดับตํ่า การก่อหนี ้ดังกล่าวไม่ได้ สง่ ผลให้ มีความเสีย่ งทางการเงินเพิ่มขึ ้นมากนัก
ความเสีย่ งจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบีย้
จากการเข้ าซื ้อกิจการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล ทําให้ บริ ษัทฯ มีภาระหนี ้เพิ่มขึ ้น โดยอัตราดอกเบี ้ย
ปั จจุบนั สําหรับโครงการต่างๆของกลุม่ วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป และกลุม่ พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว การเพิ่มขึ ้น
ของอัตราดอกเบี ้ยจะทําให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่สงู ขึ ้น ซึง่ ดอกเบี ้ยดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อกําไรสุทธิของบริ ษัท
ทัฯ้งนีทังนี
้ ้ ณ้ ณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธันวาคม
งเงินนสิสินนเชืเชื่อ่อจากสถาบั
จากสถาบั
นการเงิ
สิ้นประมาณ
1,400
ลานบาท
วาคม2560
2560กลุ
กลุ่มม่ บริ
บริ ษษัทัทฯฯ มีมีววงเงิ
นการเงิ
นทันงสิ
้ ทั้ง้นประมาณ
1,400
ล้ านบาท
และมีและมี
ภาระ
หนี
ณ วัวันนทีที่ ่ 31
31ธัธันนวาคม
วาคม2560
2560ประมาณ
ประมาณ1,762
1,762ล้ าลนบาท
านบาท
(รวมตั
๋วสัญาใช้
ญญาใช
งินระยะยาวจากบุ
คคลที
่เกีอ่ยงกั
วขนอ)งกัน)
หนี้ ้ ณ
(รวมตั
ว๋ สัญ
เงินเระยะยาวจากบุ
คคลที
่เกี่ยวข้

่ยงดานการบริ
หาร
การจัดการ
ความเสี่ยความเสี
งด้ านการบริ
หาร การจั
ดการ
ความเสีย่ งจากกรณีทีบ่ ริ ษัทฯ มี ผถู้ ือหุน้ ใหญ่มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายในการบริ หารงาน
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มวิทยากร ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ทังหมดเป็
้
นจํานวน 2,890,051,343 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 89.196 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงทําให้ กลุม่ วิทยากรสามารถควบคุมกลุม่ บริ ษัทและ
มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจในทุกเรื่ องที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากการประชุมผู้ถือหุ้นเกือบทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตัง้
กรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ
กําหนดต้ องให้ ได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายย่อย จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบุ
้ คคลภายนอก 3 ท่านเข้ ามาเป็ นกรรมการอิสระและเป็ นกรรมการตรวจสอบจาก
กรรมการทังหมด
้
9 ท่าน จึงเป็ นการถ่วงดุลอํานาจในการบริ หารได้ ในระดับหนึง่ นอกจากนี ้ในกรณีเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงกับ
กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมตั ิรายการดังกล่าว
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สินทรั พย์ หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจซึง่ ได้ แก่ ที่ดิน อาคารมีดงั นี ้
• ธุรกิจโรงแรม/เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์
ชื่ชือ่อและที
โครงการ
และที่ ต
่ตั้งัง้ โครงการ

ลักษณะ
ลักษณะโครงการ

เนื้ออ้ ทีที่ ่
เนื
(ไร่--งาน-ตร.วา)
(ไร
งาน - ตร.วา)

แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร
วิสต้ า -กรุงเทพฯ
แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กทม.
โครงการโรงแรมและ
เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
ซัมเมอร์ เซ็ท
เอกมัย แบงค๊ อก
กทม.

เซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์

เซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์

โครงการ

ถืถืออกรรมสิ
โดย
กรรมสิททธิธืโดย

ภาระผู
ภาระผูกกพัพันน

2-0-34.3

มูมูลลค่คาาตามบั
ตามบัญญชีชีสส
ุทธิุทธิ
ณณ 31
ธ.ค.2560
2560
31 ธ.ค.
(ล
(ล้าานบาท)
นบาท)
1,320.12

บริษัทฯ

-

5-1-94

2,199.16

บจ. วี เรสซิเดนท์

คํ ้าประกันเงิน
กู้ยืมสถาบัน
การเงิน

กรรมสิ
ธืโดย
ถืถืออกรรมสิ
ทธิทโดย

ภาระผู
ภาระผู
กพักนพัน

บจ. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

คํ ้าประกันเงิน
กู้ยืมสถาบัน
การเงิน

กรรมสิ
ธืโดย
ถืถืออกรรมสิ
ทธิทโดย

ภาระผู
ภาระผู
กพักนพัน

บจ. กรุงเทพบริหาร

-

• ธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่ า
่ อและที
่ตัง้
ชื่อชืและที
่ตั้งโครงการ
โครงการ

อาคารบางกอก
บิสซิเนสเซ็นเตอร์
ถนนสุขมุ วิท 63
กทม.

ลักลัษณะโครงการ
กษณะโครงการ

เนืเนื้ออที้ ที
่ ่
(ไร่- -งาน
งาน-ตร.วา)
(ไร
- ตร.วา)

อาคารสํานักงาน
ให้ เช่า

1-3-9

มูมูลลคค่าาตามบั
ตามบัญญ
ชีสชีุทสธิุทธิ
ณ3131ธ.ค.
ธ.ค.2560
2560
ณ
(ล(ล้านบาท)
านบาท)
510.70

• ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างให้ เช่ า
่ อและที
่ตัง้
ชื่อชืและที
่ตั้งโครงการ
โครงการ

โรงแรม RetrOasis
ซอยสุขมุ วิท 29
ถนนสุขมุ วิท กทม.

ลักลัษณะโครงการ
กษณะโครงการ

เนืเนื้ออที้ ที
่ ่
(ไร่- -งาน
งาน-ตร.วา)
(ไร
- ตร.วา)

โรงแรม

1-2-51

มูมูลลคค่าาตามบั
ตามบัญญ
ชีสชีุทสธิุทธิ
ณ3131ธ.ค.
ธ.ค.2560
2560
ณ
(ล(ล้านบาท)
านบาท)
1,040.18
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หมายเหตุ : ปั จจุบนั บจก.กรุงเทพบริหารได้ ให้ บจก. วี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิสเซส (“VMS”) (ซึง่ นางสาวสาธิตาเป็ นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
เช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จํานวน 63 ห้ อง คือ โรงแรม RetrOasis ซึง่ เน้ นกลุม่ ลูกค้ าประเภท
นักท่องเทีย่ วแบบประหยัด ซึง่ สัญญาเช่าจะครบกําหนดในเดือนมิถนุ ายน 2565 พร้ อมทังให้
้ เช่าอาคารพาณิชย์อีกหลายราย ซึง่ บริษัทฯ
ยังคงมีนโยบายดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาโครงการ และในระหว่างนี ้ หากสัญญาเช่าครบกําหนด บริษัทฯ
อาจจะพิจารณาต่อสัญญาเช่าภายใต้ เงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ เมื่อต้ องการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อ
ขาย
•
ลํลําาดัดับบ

ที่ดนิ เปล่ ารอการพัฒนา
ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตงั ้

ประเภททรัพยสิน / ที่ตั้ง

1

ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ 49 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา
ตั ้งอยูท่ ่ี อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

2

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

3
4
5

มูมูลลค่คาาตามบั
ญชีสุทธิ
ตามบัญชีสุทธิ
ณณ 31
ธ.ค.2560
2560
31 ธ.ค.
(ลาานบาท)
(ล้
นบาท)
73.71

ถืถืออกรรมสิ
ทธิ์โดย
กรรมสิทธิโดย

ภาระผู
กพัน
ภาระผูกพัน

บจ. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง

-

30.0

บจ. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง

-

150.0

บจ. วี 33

-

96.93

บจ. กรุงเทพบริหาร

-

118.07

บจ. กรุงเทพบริหาร

-

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
ก) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลในกลุม่
ลําดับ
ลําดับ

1.

ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตงั ้
ประเภททรัพยสิน / ที่ตั้ง

ถือกรรมสิทธิโดย

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

81.93

เป็ นเจ้ าของ

111.00

เป็ นเจ้ าของ

บมจ.ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา
ไม่มี

บริษษัทัทพิพิษษณุณุเวช
เวชจํจําากักัดด (โรงพยาบาลพิ
(โรงพยาบาลพิษษณุณุเเวช)
วช)
บริ
-ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 45.5 ตารางวา
ตั ้งอยูท่ ่ี อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

-ที่ดิน เนื ้อที่ 8 ไร่ 57.5 ตารางวา
ตั ้งอยูท่ ่ี อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
-ที่ดินเปล่า เนื ้อที่ 28 ไร่ 1 งาน 78.1 ตารางวา
ตั ้งอยูท่ ี่ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
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ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณณ 31
ธ.ค.2560
2560
31 ธ.ค.
(ล
(ล้าานบาท)
นบาท)

ภาระผูกพัน
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ลํลําาดัดับบ

ประเภททรั
ประเภททรัพพยย์สสินิน/ /ทีที่ต่ ตั้ง งั ้

มูลมูลค่คาาตามบั
ญชีชีสสุทุทธิธิ
ตามบัญ
ณณ3131 ธ.ค.
2560
ธ.ค. 2560
(ลาานบาท)
(ล้
นบาท)
70.56
142.75

ลัถืกอษณะกรรมสิ
กรรมสิทธิโดยทธิ์

ภาระผู
ภาระผูกกพัพันน

อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
เป็ นเจ้ าของ
ไม่มี
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
เป็ นเจ้ าของ
ไม่มี
2. บริษัท สหแพทย
สหแพทย์พิจิตรร จํจําากักัดด (โรงพยาบาลสหเวช)
(โรงพยาบาลสหเวช)
-ที่ดินเนื ้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา
15.39
เป็ นเจ้ าของ
บมจ. ธนาคากรุงไทย1/
ตั ้งอยูท่ ี่อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
79.61
เป็ นเจ้ าของ
บมจ. ธนาคากรุงไทย2/
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
20.72
เป็ นเจ้ าของ
3. บริษัท โรงพยาบาลปากนํ
โรงพยาบาลปากนํ้าา้ โพ
โพ จํจําากักัดด (โรงพยาบาล
3. ปากนํา้ โพ และโรงพยาบาลปากนํา้ โพ 2)
(โรงพยาบาลปากนํ้าโพและโรงพยาบาลปากนํ้าโพ 2)
-ที่ดินเนื ้อที่ 13 ไร่ 98.4 ตารางวา
348.80
เป็ นเจ้ าของ
บมจ. ธนาคารธนชาต
ตั ้งอยูท่ ี่อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
646.75
เป็ นเจ้ าของ
อาคารระหว่างก่อสร้ าง
374.15
เป็ นเจ้ าของ
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
185.75
เป็ นเจ้ าของ
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชั ้น 3 คูหา
41.00
เป็ นเจ้ าของ
ทาวน์เฮ้ าส์ 2 ชั ้น 1 หลัง
0.38
เป็ นเจ้ าของ
ที่ดินเนื ้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 93.2 ตารางวา
72.00
เป็ นเจ้ าของ
ตั ้งอยูท่ ี่อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
4. บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํจําากักัดด
ที่ดินเนื ้อที่ 2 ไร่ 9 ตารางวา
70.76
เป็ นเจ้ าของ
ตั ้งอยูท่ ่ี อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หมายเหตุ : 1/ น.ส.3 ก.เลขที่ 851 เนื ้อที่ 49 ตารางวาและน.ส.3 ก. เลขที่ 853 เนื ้อที่ 3-3-28 ไร่ มีภาระผูกพันกับบมจ. ธนาคารกรุงไทย
2/ อาคารโรงพยาบาลสูง 4 ชั ้น 1 อาคาร, อาคารโรงพยาบาลสูง 5 ชัน้ 1 อาคาร, อาคารบ้ านพักแพทย์ 2 ชัน้ จํานวน 3 หลัง
อาคารเครื่องปั่ น และส่วนโล่งหลังคาคลุมจอดรถยนต์ 1 หลัง มีภาระผูกพันกับบมจ. ธนาคารกรุงไทย
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ความก
าวหน
จกรรมในรอบป
ความก้
าวหน้
าของกิาจของกิ
การในรอบปี
2561

− บริ ษั ท ฯ ผ่า นการรั บ รอง Anti-Corruption จาก โครงการแนวร่ วมปฏิ บัติข องภาคเอกชนไทย
ในการต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption :
CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
− บริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2561
− บริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนชื่อ “โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ” เป็ น “โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ฮอสพิทอล (PRINC
HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซือ้ และรั บโอนกิ จการสถานพยาบาลของ
บริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชั่น จํากัด (“THM”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ” ซึ่งตังอยู
้ ่ในจังหวัดสมุทรปราการ และ
คลินิกเวชกรรมปิ ยะมินทร์ อีก 3 แห่งในกรุ งเทพมหานคร โดยบริ ษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งกิจการ
สถานพยาบาลของ THM รวมถึงทรัพย์สิน หนี ้สิน ใบอนุญาตต่างๆ ที่จําเป็ นต่อการประกอบ
กิจการของสถานพยาบาล พนักงานทังหมดที
้
่ประสงค์จะทํางานกับบริ ษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ
หน้ าที่และภาระผูกพันตามสัญญาที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญาโอนกิจการระหว่างบริ ษัทฯ กับ THM โดยบริ ษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการ
ข้ างต้ นให้ แก่ THM เป็ นเงิน 900 ล้ านบาท เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กําหนดในสัญญาโอน
กิจการสําเร็ จ การได้ มาซึ่งกิจการของ THM ในครัง้ นี ้จะช่วยขยายเครื อข่ายการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลของกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ ครอบคลุมมากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล จากเดิมที่โรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งจะก่อให้ เกิดเป็ น
Hub และ Spoke System ของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลซึ่ ง จะช่ ว ยเสริ ม สร้ างการเติ บ โตและเพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขัน การรับโอนกิจการจาก THM ดําเนินการแล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2561

2560

− บริ ษัท กรุ งเทพบริ หาร จํ ากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (“บริ ษัทย่อย” หรื อ “ผู้จะขาย”)
ทําการขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3582 และ 3962 รวม 2 แปลงเนื ้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 34.3 ตารางวา
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างประเภทอาคารสูง 34 ชัน้ และที่จอดรถ ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ดิน 2 แปลงดังกล่าว
พร้ อมใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ างเลขที่ 42/2559 ให้ กั บ Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd.
(“ผู้จะซื ้อ”) ในมูลค่า 2,400 ล้ านบาท และภาษี ตลอดจนค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการโอนที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ างอีกจํานวน 100 ล้ านบาท รวมราคาตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูก
สร้ างและใบอนุญาตลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ น 2,500 ล้ านบาท โดยผู้จะ
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ซื ้อตกลงให้ บริ ษัท คาร์ ลตัน โฮเทล แบงคอก จํากัด (“ผู้รับโอน”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของผู้จะซื ้อรับ
โอนที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างรวมถึงใบอนุญาตก่อสร้ างข้ างต้ น
− บริ ษัทฯ เข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ บริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด (“ALN”) โดยการซื ้อหุ้นใน
ALN จํานวนทังสิ
้ ้น 268,374,998 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจํ า หน่ า ยแล้ ว ทัง้ หมดของ ALN จากผู้ถื อ เดิ ม อัน ได้ แ ก่ นางสาวสาธิ ต า วิ ท ยากร
(“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พ้ อยท์ แมเนจเม้ นท์ ลิมิเต็ด (“แวนเทจ พ้ อยท์”) และนายศิ
และนายศิริชริชัยยั โตวิ
โตวิริยระเวช
ิ ยะ
เวช
(“คุศิณร ิ ชศิั ยริช”)ยั ”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกียวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 บาท
(“คุ ณ
คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ บริ ษัทย่อยที่ ALN
ถือหุ้นทางตรงหรื อทางอ้ อมจํานวน 6 บริ ษัท อันประกอบด้ วย (1) บริ ษัท พิษณุเวช จํากัด (2)
บริ ษัทโรงพยาบาลปากนํ ้าโพ จํากัด (3) บริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด (4) บริ ษัท โรงพยาบาล
พิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด (5) บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด และ (6) บริ ษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ
ทอล จํากัด (รวมเรี ยกบริ ษัทตาม (1) – (6) ว่า “บริ ษัทย่อย” และกิจการของบริ ษัทย่อย ทังหมด
้
ด้ วย โดยบริ ษัทฯ จะชําระค่าหุ้นข้ างต้ นให้ แก่คณ
ุ สาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และ คุณศิริชยั ด้ วยเงิน
สด โดยจะชําระจํานวนกึ่งหนึ่งในวันที่ซื ้อขายหุ้น และจะชําระในส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทําสัญญาซื ้อขายหุ้น ทังนี
้ ้หากบริ ษัทฯ ชําระราคาซื ้อขาย
หุ้น ในส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ แก่คณ
ุ สาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ หรื อ คุณศิริชยั ภายหลังวันที่สิ ้นสุด
ระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทําสัญญาซื ้อขายหุ้น บริ ษัทฯ จะต้ องชําระดอกเบี ้ยเป็ นราย
เดือนให้ แก่คณ
ุ สาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และ/หรื อ คุณศิริชยั สําหรับราคาซื ้อขายในส่วนที่ผ้ ซู ื ้อยัง
ไม่ได้ ชําระในอัตราเท่ากับดอกเบี ้ยเงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประเภท MLR ลบ
2 เปอร์ เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วันที่ถดั จากวันสิ ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทําสัญญา
ซื ้อขายหุ้น (“วันเริ่ มต้ นดอกเบี ้ย”) โดยเริ่ มคํานวณตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นดอกเบี ้ยจนถึงวันที่บ ริ ษัทฯ
ชําระราคาซื ้อขายครบถ้ วน (โดยไม่มีการคิดดอกเบี ้ยทบต้ น)
− บริ ษัทฯ ทําการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริ หารจัดการโรงพยาบาล
เอกชน
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โครงสร
นทุอนมูลและข
โครงสร้ างเงิานงเงิ
ทุนและข้
ทั่วไป อมูลทั่วไปของบริษัท
นโยบายการลงทุ
นในบริ
นโยบายการลงทุ
นในบริ
ษัทย่ อษยัทยอย
บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ผ่านการวิเคราะห์ความเป็ นได้ ของโครงการ
และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ ความเสีย่ งที่ยอมรับได้ โดยธุรกิจนันสามารถส่
้
งเสริ มสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ สามารถกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายการบริ หารงานโดยส่งบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการบริ หารเห็นว่ามีความรู้ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยนันๆ
้ และมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา
ทุ ก ไตรมาส นอกจากนี ม้ ี ก ารจัด ให้ ห น่ ว ยงานภายนอกรั บ ผิ ด ชอบการตรวจสอบภายใน พร้ อมทัง้ รายงานผลให้
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ และมีการชี ้แจงนโยบายที่สําคัญของบริ ษัทฯ เป็ นต้ นว่า นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการบริ หารความเสี่ยง นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบายการแจ้ ง
เบาะแส ให้ บริ ษัทย่อยรับทราบและนําไปปฏิบตั ิ

ทังนี
้ ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อบริษัท
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ไทย

นการถืออหุหุน้ น(ร(ร้ออยละ)
สัสัดดส่สววนการถื
ยละ)
2559
2560
2559
2560
99.99
99.99

บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด

ไทย

99.99

99.99

บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด

ให้ บริการเกี่ยวกับการติดตัง้
ระบบสารสนเทศ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด1/

อาคารสํานักงานให้ เช่า

ไทย

99.99

99.99

บริ ษัท วี 33 จํากัด1/

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษัท วี เรสซิเดนท์ จํากัด1/

ให้ บริการที่พกั อาศัยให้ เช่า

ไทย

99.99

99.99

บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จํากัด1/

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์

ไทย

99.99

99.99

ชื่อบริษัท
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรหลังหักภาษี เงินได้
นิติบคุ คล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่ผ่านมา บริ ษัทยังไม่มีการจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากธุรกิจเยังอยู่ใน
แผนการลงทุ
ระหว่างการขยายกิจการ การจ่
ายปัานยปั
ผลจึ
งมีกงารเปลี
่ยนแปลงได้
ขึ ้นอยู่กขบั ึ ้ นผลประกอบการ
แผนการลงทุ
น นสภาพน
การจ่
น ผลจึ
มี ก ารเปลี
่ ย นแปลงได้
อยู ่ ก ั บ ผลประกอบการ
แผนการลงทุ
าเป็ นาและความเหมาะสมอื
่นๆ ่นในอนาคต
คล่
อง ความจํ
สภาพคล
อง ความจํ
เปนและความเหมาะสมอื
ๆ ในอนาคต โดยให้ อํานาจคณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณา โดยการ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
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ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
1) บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

ชื่อภาษาอังกฤษ

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

ชื่อย่ อหลักทรัพย์

PRINC

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริ หารจัดการโรงพยาบาล
เอกชน

ที่ตัง้ สํานักงานใหญ่

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

ที่ตัง้ สาขา

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

เลขทะเบียนบริษัท

0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็ น 0107574700864)

ทุนจดทะเบียน

3,240,638,433.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

3,240,087,520.00 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 3,240,087,520 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ
ละ 1 บาท

เว็บไซต์

http://www.principalcapital.co.th

โทรศัพท์

02-714-2171-3

โทรสาร

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

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Principal Investment Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ที่ตงั ้ สํานักงาน

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

เลขทะเบียนบริษัท

0105556449227

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

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

โทรศัพท์

02-714-2184

โทรสาร

02-714-2185

3) บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์ จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Convergence Systems Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศ
้

ที่ตัง้ สํานักงาน

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

เลขทะเบียนบริษัท

0105551095249

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

50,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ
10 บาท
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โทรศัพท์
โทรสาร

02-714-1378
02-714-3478

4) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bangkok Center District Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ที่ตัง้ สํานักงาน

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

เลขทะเบียนบริษัท

0105558144911

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

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

โทรศัพท์

02-714-2173

โทรสาร

0-2-714-2185

5) บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้ จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

V Brilliant Group Holding Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ที่ตงั ้ สํานักงาน

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

เลขทะเบียนบริษัท

0105556006937

ทุนจดทะเบียน

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

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

โทรศัพท์

02-714-8239

โทรสาร

02-714-2185

6) บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

V Intelligence Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ให้ เช่าอาคารสํานักงาน

ที่ตงั ้ สํานักงาน

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

เลขทะเบียนบริษัท

0105556007033

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

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

โทรศัพท์

02-714-8239

โทรสาร

02-714-2185

7) บริษัท วี 33 จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท วี 33 จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

V 33 Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ที่ตงั ้ สํานักงาน

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

เลขทะเบียนบริษัท

0105557152309
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ทุนจดทะเบียน

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

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

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

โทรศัพท์

02-714-2171

โทรสาร

01-714-2185

8) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

V Residence Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์

ที่ตัง้ สํานักงาน

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

เลขทะเบียนบริษัท

0105556015847

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

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

โทรศัพท์

02-714-2171

โทรสาร

02-714-2185

9) บริษัท กรุ งเทพบริหาร จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bangkok Management Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

ที่ตัง้ สํานักงาน

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

0105535092052

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

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

โทรศัพท์

02-714-2171

โทรสาร

02-714-2185

10) บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Principal Healthcare Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นๆ

ที่ตัง้ สํานักงาน

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

เลขทะเบียนบริษัท

0125557004113

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

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

โทรศัพท์

02-714-2173

โทรสาร

02-714-2185

11) บริษัท พิษณุเวช จํากัด

66
232

ชื่อบริษัท

บริ ษัท พิษณุเวช จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Pitsanuloke Medical Company Limited
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ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล

ที่ตัง้ สํานักงาน

211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เลขทะเบียนบริษัท

0655524000033

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว

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

โทรศัพท์

055-909-000

โทรสาร

055-909-005

12) บริษัท สหแพทย์ พจิ ิตร จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Union Pichit Doctors Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล

ที่ตัง้ สํานักงาน

2/158 ถนนศรี มาลา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เลขทะเบียนบริษัท

0665532000039

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว

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

โทรศัพท์

056-612-791, 056-612-792

โทรสาร

056-612-794-5
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13) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Pitsanuvej Uttaradit Hospital Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล

ที่ตัง้ สํานักงาน

211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เลขทะเบียนบริษัท

0655560001044

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว

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

โทรศัพท์

055-909-000

โทรสาร

055-909-005

14) บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Pitsanuvej Pattana Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล

ที่ตัง้ สํานักงาน

211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เลขทะเบียนบริษัท

0655560001745

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว

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

โทรศัพท์

055-909-000

โทรสาร

055-909-005
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15) บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้ โพ จํากัด
ชื่อบริษัท

บริ ษัท โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Paknampo Hospital Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล

ที่ตัง้ สํานักงาน

96/12 หมูท่ ี่ 9 ถนนสายเอเชีย ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนบริษัท

0605530000155

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว

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

โทรศัพท์

056-000-111

โทรสาร

056-225-505

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

บริ ษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จํากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

P.N.P. Hospital Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล

ที่ตัง้ สํานักงาน

96/12 หมูท่ ี่ 9 ถนนสายเอเชีย ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

เลขทะเบียนบริษัท

0605557000342

ทุนจดทะเบียน

150,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท
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ื ประจาำปี 2560

ทุนที่ชาํ ระแล้ ว
โทรศัพท์

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

โทรสาร

-

6.3 บุคคลอ้ างอิง

70
232

1) นายทะเบียนหุ้น

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

2) ผู้สอบบัญชี

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

Property Development
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ การงานจัดซื ้อ

Purchasing Services

บริ การงานทรัพยากรบุคคล

Human Resources
Services

Legal & Government Relations
งานกฏหมายและประสานงานราชการ

Corporate Accounting Services
บริการงานบัญชีส่วนกลาง

Share Services Operations
ฝ่ ายปฏิบตั ืการส่วนกลาง

CEO Corporate
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
KV
K.Veera
Si h
Srichanachaichok
h i h k

Healthcare Operations
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

Chairman of the Executive Committee
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
Dr.Satit Viddayakorn

Board of Directors
คณะกรรมการบริ ษัท

SEB
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รายชื่อกรรมการ

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ

ค่ าบําเหน็จกรรมการ

รวมทัง้ สิน้

Chairman of the Risk Management
g
Committee
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

Information Technology
งานสารสนเทศโรงพยาบาล

Human Resource
งานบริ หารทรัพยากรบุคคล

Inventory Management
งานบริ หารคลังสินค้ า

Imaging
งานรังสีวินิจฉัย

Biomedical Technology
งานเครื่ องมือแพทย์
Hospital
p Accountingg
งานบัญชีโรงพยาบาล
Healthcare Purchasing
งานจัดซื ้อส่วนโรงพยาบาล

Healthcare Share Services
ฝ่ ายปฏิบตั ิการธุรกิจบริ หารสุขภาพ
Generall Sh
G
Share S
Services
i
ฝ่ ายปฏิบตั ิการร่วม

CEO Healthcare
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารธุรกิจใหม่
Dr Soontorn Srita
Dr.Soontorn

Under Development
p ่ เป็ นตัวเงิน
1) ค่ าตอบแทนที
Project
Engineering Services
IT Services
บริ การงานสารสนเทศ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทั
งหมด
้
10 ครัง้ ได้ จบริ่าการงานวิ
ยค่ศาวกรรมเบี ้ยประชุมให้ กับกรรมการบริ ษัทฯ
MEA
จํานวน 1,085,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ทังนี
้ ้กรรมการบริ หารและ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงทุกท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับค่าเบี ้ยประชุมทังหมดของปี
้
2560 ได้ มีการจ่ายเงินค่าบําเหน็จให้
กรรมการ เป็ นจํานวนเงิน 3,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนทังสิ
้ ้น 4,085,000 บาท

BBC

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

Property Management
การบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
อสงหารมทรพย

Property Operations
การดําเนินการด้ านอสังหาริมทรัพย์

CEO’s Office สํานักประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- Corporate Secretaryเลขานุการบริ ษัท
- Risk & Management
g
& IR บริหารความเสีย่ งและการลงทุนุ

Internal Audit
ผ้ผูตรวจสอบภายใน

Chairman of the Audit Committee
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้ างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โครงสรางการจัดการและคาตอบแทน

โครงสร้ างการจัดการและค่ าตอบแทน

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู
้ บริหบารริหาร
ค
ตอบแทนกรรมการและผู
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทังหมด
้
10 ครัง้ ได้ จ่ายค่าเบี ้ยประชุมให้ กับกรรมการบริ ษัทฯ
จํานวน 1,085,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ทังนี
้ ้กรรมการบริ หารและ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงทุกท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับค่าเบี ้ยประชุมทังหมดของปี
้
2560 ได้ มีการจ่ายเงินค่าบําเหน็จให้
กรรมการ เป็ นจํานวนเงิน 3,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนทังสิ
้ ้น 4,085,000 บาท
รายชื
่ อกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

1. นายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
3. ดร.สาธิต วิทยากร
4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
รายชื่อกรรมการ
5. ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
7. นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
8. น.ส. ศิรดา เทียมประเสริ ฐ
9. น.ส. ภัทรพร จารุพฒ
ั น์
10. น.ส. วิชนัน ศุภจรรยา*
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ

ค่ าคเบี
ย้ ประชุมกรรมการ
าเบี้ยประชุมกรรมการ
บริบริษษัทัท คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริบริหษารและคณะกรรมการ
ัทและ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
120,000
205,000
110,000
135,000
ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ
135,000
บริษัท คณะกรรมการ
100,000
บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 50,000
80,000
100,000
50,000
1,085,000

ค่คาาบํบําาเหน็
จกรรมการ
เหน็จกรรมการ

รวมทัง้ สิน้

450,000
450,000
300,000
300,000
ค่ าบําเหน็จกรรมการ
300,000
300,000
-0300,000
300,000
300,000
3,000,000

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

หมายเหตุ : *นางสาววิชนัน ศุภจรรยา ลาออก ตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560
นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการบริษัทแทน นางสาววิชนัน ศุภจรรยา มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560

ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัสให้ กบั ผู้บริ หารทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยจํานวน 35 ราย (ซึง่ รวมถึงนายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร, ดร.สาธิต วิทยากร, และนางสาวชยาภรณ์ เลือ่ นนภาวรรณ
ด้ วย) เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 49.8 ล้ านบาท
2) ค่ าตอบแทนอื่น

ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าและการชดใช้ คืนให้ กบั บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย (Directora
and Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกัน 300 ล้ านบาท
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ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการบริษัทแทน นางสาววิชนัน ศุภจรรยา มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560

ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัสให้ กบั ผู้บริ หารทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และ
รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
บริ ษัทย่อยจํานวน 35 ราย (ซึง่ รวมถึงนายพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร, ดร.สาธิต วิทยากร, และนางสาวชยาภรณ์ เลือ่ นนภาวรรณ
ด้ วย) เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 49.8 ล้ านบาท
2) ค่ าตอบแทนอื่น

ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าและการชดใช้ คืนให้ กบั บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย (Directora
and Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกัน 300 ล้ านบาท

ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
•

เงินทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2557 บริ ษัท ได้ จดั ตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพแก่พนักงานและผู้บริ หารโดยบริ ษัทฯ จะสมทบ
ในอัตราส่วนร้ อยละ 3 ของเงินเดือน
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจํานวนพนักงาน (รวมผู้บริ หาร) 1,544 คน บริ ษัทฯ ได้ จ่าย
ผลตอบแทนให้ แก่พนักงานเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 170.99 ล้ านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงิน
ประกันสังคมและสวัสดิการพนักงานอื่นๆ เป็ นต้ น
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รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
บริษษัทัท
ชืชื่อ่ อบริ

พนักกงานปฏิ
งานปฏิบบัตัติงิกาน
าร (คน)
(คน)
พนั

พนักกงานบริ
งานบริหหาร
าร (คน)
(คน)
พนั

รวมจํ
านวนพนั
กงาน
รวมจํ
านวนพนั
กงาน(คน)
(คน)

บมจ. พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล
-

สํานักงานใหญ่

34

12

46

-

สาขา

130

13

143

บจ.คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์

52

12

64

บจ. พริ น้ ซิเพิลอินเวสท์เมนท์

-

-

-

บจ. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค

-

-

-

บจ. วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง

1

2

3

บจ. วี เรสซิเดนท์
-

สํานักใหญ่

1

1

2

-

สาขา

30

11

41

บจ. วี 33

-

-

-

บจ. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

-

-

-

บจ. กรุงเทพบริ หาร

-

-

-

บจ. พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์

-

-

-

บจ. พิษณุเวช

614

19

633

บจ. สหแพทย์พิจิตร

181

21

202

บจ. พิษณุเวชพัฒนา

-

-

-

บจ. โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

-

-

-

บจ.โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ

373

38

411

บจ. พี เอ็น พี ฮอส ปิ ทอล

-

-

-

1,416

128

1,544

รวม

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

ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อย 8 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิลอินเวสท์เมนท์ จํากัด บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จํากัด
บริ ษัท วี 33 จํากัด บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จํากัด บริ ษัท กรุ งเทพบริ หาร จํากัด บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด บริ ษัท
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด และบริ ษัท พี.เอ็น.พี. ฮฮส ปิ ทอล จํากัด ยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานใน ปี
ป 2560เนื่อเนืงจากยั
่องจากยั
กงาน
2560
งไม่งไม
มีพมนัีพกนังาน
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เกณฑ์ การพจิารณาจ่ ายโบนัส
การจ่ายเงินโบนสัจะพิจารณาเป็ นคราวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ ต่างๆ ท่ีจะต้ องนํามาพิจารณาประกอบ ได้ แก่
ผลประกอบการของบริ ษัทฯ การประเมนิผลงานของพนกังานท่ีได้ รับโบนสั
ข้ อพพ
ิ าททางด้ านแรงงาน
- ไมม่ี –
นโยบายการพฒ
ั นาบุลากร
บริ ษัทฯ มนีโยบายทจ่ี ะพฒ
ั นาพนกังานของบริ ษัทฯ ให้ มศีกัยภาพเพ่ือเตรี ยมความพร้ อมในการแขง่ขนัเชิง
ธรุกิจและการคาํนงึถงึผ้ ูมสีว่นได้ สว่นเสียตาม “นโยบายการพฒ
ั นาธุรกิจอย่างย่ั งยืนด้ วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ั ของ
และสิ่ งแวดล้ อม ในเรอ่ื งสิทธิ มนษุ ยชนและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน” บริ ษัทฯ ถือว่าพนกังานคือ ทรัพยากรทส่ี ําคญ
องค์กร จึงพฒ
ั นาพนกังานอยา่งตอ่เนอ่ื งเพ่ือเพมิ่ ศกัยภาพของพนกังานโดยสนบัสนนุให้ พนกังานได้ มีโอกาสเข้ ารับการ
ฝึ ก อบรมในหลกัสตูรต่างๆ ท่ี เก่ี ยวข้ องกับการทํ างานทุกๆ ด้ าน นอกจากนี ้ บริ ษั ท มีนโยบายสนบัสนุน สําหรั บ
พนกังานทม่ี คีวามตงั ้ ใจศกึษาตอ่ในระดบัทส่ี งูขนึ ้
ในปี ทผ่ี ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการจดัอบรมภายในให้ แก่พนกังานรวม 2 หลกัสตูร และพิจารณาสง่พนกังานไป
อบรมภายนอกตามหวัข้ อท่ีเก่ียวข้ องกบัสว่นงาน นั น้ๆ นอกจาก นีใ้น ปี 2560 กรรมการบริ ษัท 3 ทา่นได้ เข้ าอบรมหลกัสตูร
Director Certification Program (DCP) ซง่ึ จดัโดยสมาคมสง่เสริ มสถาบนักรรมการบริ ษัทไทย
าตอบแท้ สนอผบส
ู บอญ
ั ชี
ค่ าคตอบแทนผู
ั บชบี ญ

คา่ตอบแทนการสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล และการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดบญ
ั ชี ปี 2560 ของ

บริ ษัทฯ และ บริ ษัทยอ่ย 8 แหง่ เป็ นจํานวนเงินรวมทงสนิ้ 4.24 ล้ านบาท
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นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
กรรมการอิสระ
และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ดร.จุฑามาส อิงโพธิช
์ ย
ั
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจาหนาที่บริหาร

นายแพทยสุนทร ศรีทา
กรรมการ,
กรรมการบริหารและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- Health Care

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ
กรรมการ

นางสาวภัทรพร จารุพัฒน
กรรมการ

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

คณะกรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจํานวน 9 คน
ดังนี ้

รายชื
รายชื่ออกรรมการ
กรรมการ

1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร

ตํตําาแหน
แหน่ง

- กรรมการ

เข้ าประชุม/จํานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม
เขาประชุม / จํานวนครั้งที่เขาประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
การประชุมผู้ถือ
การประชุ
ม
คณะ
การประชุ
ม
สาเหตุ
หุ้น
คณะกรรมการบริษัท
ประชุม
กรรมการบริษัท
ผูถือหุน
การขาดประชุม
8/10

2/2

ติดภารกิจ

10/10

2/2

-

10/10

2/2

-

10/10

2/2

-

10/10

2/2

-

10/10

2/2

-

5/5

1/1

**

- ประธานกรรมการบริษัท
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. ดร.สาธิต วิทยากร

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการ
บริหาร
- ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

5. ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

6. นายวีระ ศรีชนะชัยโขค*
ช

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

7. นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา*

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร Healthcare
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รายชื
รายชื่อ่ อกรรมการ
กรรมการ

ตํตําาแหน
แหน่งง

าประชุมม//จํจําานวนครั
เขเข้าประชุ
นวนครัง้ ้งทีที่เ่เข้ขาาประชุ
ประชุมม
การประชุม
การประชุมผู้ถือ
การประชุมคณะ
การประชุม
หุ้น
คณะกรรมการบริ
กรรมการบริษัทษัท
ผูถือหุน

สาเหตุการขาด
สาเหตุ
ประชุม ม
การขาดประชุ

8. น.ส. ศิรดา เทียมประเสิรฐิ

- กรรมการ

8/10

2/2

ติดภารกิจ

9. น.ส. ภัทรพร จารุพฒ
ั น์

- กรรมการ

10/10

2/2

-

10 น.ส. วิชนัน ศุภจรรยา*

- กรรมการ

5/5

1/1

**

- กรรมการบริหาร
- ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
หมายเหตุ : *นางสาววิชนัน ศุภจรรยา ลาออก ตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560
นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการบริษัทแทน นางสาววิชนัน ศุภจรรยา มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560
**นายแพทย์สุนทร ศรี ทาไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทครัง้ ที่ 1-4/2560 เนื่องจากยังไม่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท

บทบาทและหน้าาทีที่ข่ของประธานคณะกรรมการบริ
บทบาทและหน
องประธานกรรมการบริษษัทัท
บริ ษัทฯ กําหนดให้ ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน
โดยประธานคณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
1. เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นมีบทบาท
ในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริ ษัท และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ ผู้ถือหุ้น ให้ มีประสิทธิภาพจนสําเร็ จลุลว่ ง เป็ นไปตาม
ระเบียบข้ อบังคับบริ ษัทฯ
3. สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ กรรมการบริ ษัท แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และ เท่าเทียมกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ คณะกรรมการบริษัท
ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่

5. ดูแ ล ติ ด ตาม การบริ ห ารงานของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่ น ๆ ให้ บ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
เท่ากัน
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6. เป็ นผู้ลงคะแนนชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทังสองฝ่
้
าย

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจและหน้ าที่ในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน”
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และเพื่อ
ผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงกําหนดบทบาทหน้ าที่และหลักปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเป็ นแบบอย่าง
ให้ พนักงานทุกระดับยึดมัน่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และนักลงทุนทัว่ ไป ดังนี ้
1. ดูแลและจัดการให้ การดําเนินการของบริ ษัทฯ และ การปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรั บผิดชอบ (Duty of Accountability) ความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption) และ มีจริ ยธรรม (Duty of Ethic) รักษาผลประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ บนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประจําทุกปี และ กําหนดค่าตอบแทนประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3. กําหนดวิสยั ทัศน์ของกิจการ พิจารณาอนุมตั ินโยบายและกลยุทธ์ ท่ีสาํ คัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ
งบประมาณ ความเสี่ยง รวมทัง้ กํ ากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนิ นงานตามนโยบาย และ แผนงานที่กําหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล และรั บผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบัติงานของผู้บริ หารด้ วยความตังใจ
้ และความ
ระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน
4. ให้ ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น และ การสอบบัญชี มี ความเชื่ อถื อได้ รวมทัง้ ดูแลให้ มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
รายงานทางการเงินและการติดตามผล
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของ
บริ ษัทฯ กําหนดแนวทางในการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ น
สําคัญ โดยที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจกําหนดขันตอนการดํ
้
าเนินการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
6. ให้ มีการกําหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร โดยให้ ฝ่าย
จัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามนโยบาย และ รายงานผลการบริ หารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส จัดให้ มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ให้ ความสําคัญ
กับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายการผิดปกติทงหลาย
ั้
7. พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
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8. พิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้ อบังคับและ/หรื อระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต่อไป
9. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
โดยมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หารและมอบหมายอํานาจหน้ าที่บางประการให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้
บริ หารงานของบริ ษัทฯ กรรมการบริ หารมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทน และบําเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่
กระทบกระเทือนสิทธิ ของกรรมการบริ หารผู้นัน้ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในฐานะ
กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง
11. ส่งเสริ มให้ จัดทําจริ ยธรรมธุรกิ จที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ กรรมการผู้บริ หารและพนักงานทุกคนเข้ าใจถึง
มาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมดังกล่าวอย่าง
จริ งจัง
12. แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทําหน้ าที่จัดทําและเก็บรักษา
เอกสาร และ การอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกําหนด และช่วยดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริ ษัทฯ อัน
แก่แกการประชุ
อัได้นได
การประชุมมคณะกรรมการ
คณะกรรมการ และ
และ ผูผู้ ถถ ืออื หุหุ้ นน ตลอดจนการให้
ตลอดจนการใหคคําาํ แนะนํ
แนะนําาแก่แกกกรรมการและบริ
รรมการและบริษษัททัฯฯในการปฏิ
ในการปฏิบบตั ตั ิตติ นนและ
และการดํ
การดําาเนิเนินน
กิจการให้ ถูกต้ องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ อีกทังดู
้ แลให้ กรรมการและบริ ษัทฯ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
13. ให้ มีการกําหนดนโยบายต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร
14. เลขานุการบริ ษัท สรุ ปรายงานการถื อหลักทรั พย์ของตน ของคู่สมรส และบุตร ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นใน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อในการประชุมคณะกรรมการ ทังนี
้ ้กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทผ่านทางเลขานุการบริ ษัท ทราบโดยมิชกั ช้ า
เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
- มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาใดๆ ที่บริ ษัทฯ จัดทําขึ ้นระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
- มีการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ
15. เข้ าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้ อย 1 หลักสูตร
อันได้ แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรื อ หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP)
หรื อ เทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
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16. หน้ าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กําหนดไว้ ในประกาศ ข้ อกําหนด พระราชบัญญัติ หรื อกฎหมายอื่นใดที่กํากับดูแล

บริ ษัทฯ

17. ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และให้ มีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
18. คณะกรรมการมีอํานาจกําหนด และ แก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการ ซึง่ มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้
19. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่ตรวจสอบ และ รั บรองงบการเงินของบริ ษัทฯ
มาตรฐานการบัญชีและโปร่งใส
•

ให้ ถูกต้ องตรงตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริ หหาราร
คณะกรรมการบริ

คณะกรรมการบริ หาร ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษัท ประกอบด้ วย
รายชืรายชื
่อกรรมการ
่อ

ตํตําาแหน
แหน่งง

1. ดร. สาธิต วิทยากร

-

2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา*

เข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั ง้ ที่ประชุม
เขาประชุม / จํานวนครั้งที่เขาประชุม
การประชุม
สาเหตุการ
การประชุม
คณะกรรมการ
ขาดประชุ
การประชุม
การประชุม
สาเหตุ ม
คณะกรรมการบริษัท
ผูผูถ้ ถือือหุหุน้ น
การขาดประชุม
บริหาร
8/8

2/2

-

-

ประธานคณะกรรมการ
บริหาร
กรรมการบริหาร

8/8

2/2

-

-

กรรมการบริหาร

3/3

1/1

**

กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการ
บริหาร

8/8

2/2

-

4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ 5. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ

-

กรรมการบริหาร

8/8

2/2

-

6. นางสาววิชนัน ศุภจรรยา**

-

กรรมการบริหาร

5/5

1/1

**

หมายเหตุ : *นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560
**นายแพทย์สนุ ทร ศรีทาไม่ได้ เข้ าประชุมคุณะกรรมการบริหารครัง้ ที่ 1-5/2560 เนื่องจากยังไม่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการบริหาร
**นางสาววิชนัน ศุภจรรยาลาออกตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2560
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อํอําานาจ
หนาที
าที
่และความรั
ผิดชอบของคณะกรรมการบริ
นาจหน้
่ และความรั
บผิบดชอบของคณะกรรมการบริ
หาร หาร

1. รับผิดชอบการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษัทฯ พิจารณา
กําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริ หารทรัพยากร
บุคคล การลงทุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามที่นโยบาย
กําหนด
2. ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง่
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทุกประการ
3. มีอํานาจแต่งตัง้ และควบคุมกํ ากับดูแลให้ การดําเนิ นงานของคณะทํางานที่แต่งตัง้ บรรลุตามนโยบายและ
เป้าหมายที่กําหนด
4. มีอํานาจพิจารณา อนุมตั ิ การใช้ จ่ายทางการเงินในด้ านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน (แต่
ละรายการ) ไม่เกิน 10 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เรื่ องดังกล่าวต้ องนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ/ให้
สัตยาบันต่อไป
5. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สาํ คัญๆ ที่ได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัท ได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
6. มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการลงทุนระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) และการลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment)
ระยะเวลา 2-5 ปี ของบริ ษัทฯ ในวงเงินสําหรับ (แต่ละรายการ) ไม่เกิน 300 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เรื่ องดังกล่าวต้ องนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา ให้ สตั ยาบันต่อไป
อนุมตั ิ

7. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหรื อเงินปั นผลประจําปี ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท เพือ่ พิจารณาและ

8. กําหนดโครงสร้ างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กรรวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การกําหนดเงิน
ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริ หารซึง่ มิได้ ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริ หารและการเลิกจ้ าง
ทังนี
้ ้ อํานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ ง หรื อรายการใดที่คณะ
กรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อยตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกําหนด
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•คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบไปด้ วยกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อย 1 คน ที่ มี ค วามรู้ และประสบการณ์ เ พี ย งพอเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ งบการเงิ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบ
กํ ากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การ
พิจารณาข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริ หารความเสีย่ ง ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
2. เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจําจากบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
3. เป็ นผู้ที่ได้ รับความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : คุณสมบัติที่สําคัญอืน่ ๆ เป็ นไปตามคุณสมบัติกรรมการอิ สระ ตามที ่ ตลท. และ ก.ล.ต. กํ าหนด (คู่มือฯ หน้า 26)
และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริ ษัทฯ
โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจํ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
เพียงพอเพื่อทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ประกอบด้ วย
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

รายชื่อกรรมการ

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

ตําแหน่ ง

-

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

เข้ าประชุ
นวนครั ง้ ้งทีที่ เ่เข้ขาาประชุ
เขาประชุ
ม /มจํ/จําานวนครั
ประชุม ม

การประชุม
คณะกรรมการ
การประชุม
คณะกรรมการบริ
ตรวจสอบ ษัท

การประชุม
ผู้ถือหุ้นม
การประชุ

สาเหตุการขาด
ประชุ
ม
สาเหตุ

7/7

2/2

-

7/7

2/2

-

7/7

2/2

-

ผูถือหุน

การขาดประชุม
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อํ
นาจ หน
่และความรั
ผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
อําานาจหน้
าทีา่ แทีละความรั
บผิดบชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจํ
้
าปี
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และ
ระบบการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และอาจเสนอแนะให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จําเป็ นและเป็ นสิ่งสําคัญ พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสีย่ ง
และ รายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
3. สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ

หรื อข้ อกําหนดของตลาด

4. สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ หรื อ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ การฝ่ าฝื นกฎหมาย และ ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรื อ รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ ทัง้ นี ้เพื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือก และ เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริ มาณ
งานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบการณ์ของเจ้ าหน้ าที่ของสํานักงานสอบบัญชีที่ได้ รับมอบ หมายให้
ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
ภายใน

7. สอบทานความถูกต้ องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุม
8. ส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป

10. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อการว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกให้ เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงให้ คําแนะนําในเรื่ องงบประมาณ และ กําลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบใน
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การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ของหัวหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายใน
11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนด
12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้การดําเนินการ ว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อกําหนดของ
บริ ษัทฯ
13. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการตรวจสอบ ต้ องเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อชี ้แจงในเรื่ อง
เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาต
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
16. สอบทาน “แบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับ มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น” โดยสอบทานความเหมาะสมของการ
ปฏิบตั ิตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น และ ข้ อมูลในแบบประเมินตนเองนี ้ มีความถูกต้ องและ
เพียงพอต่อการจัดส่งให้ คณะกรรมการแนวร่ วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเข้ าสู่
กระบวนการรับรอง (Certification Process)
หารความเสี
•คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริ
หารความเสี่ยยงง

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท มีจํานวนอย่างน้ อย 3 คนและมีกรรมการ
บริ ษัท อย่างน้ อย 1 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ มีจํานวน 7 คน
ประกอบด้ วย
เข้ าร่ วมประชุมจํานวนครั ง้ ที่ประชุม

เขาประชุม / จํานวนครั้งที่เขาประชุม
รายชืรายชื
่อกรรมการ
่อ

ตําแหน่
แหนงง

การประชุม
คณะกรรมการ
การประชุมคณะ
ษัท ่ ยง
บริกรรมการบริ
หารความเสี

การประชุม
ผู้ถือหุ้นม
การประชุ

สาเหตุการ
ขาดประชุ
สาเหตุ ม

ผูถือหุน

การขาดประชุม

1. ดร. สาธิต วิทยากร

-

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

2/2

ติดภารกิจ

2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

-

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5/5

2/2

-
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เข้ าร่ วมประชุมจํานวนครั ง้ ที่ประชุม

เขาประชุม / จํานวนครั้งที่เขาประชุม
รายชืรายชื
่อกรรมการ
่อ

ตํตําาแหน่
แหนงง

การประชุม
คณะกรรมการ
การประชุมคณะ
ษัท
บริกรรมการบริ
หารความเสี
่ ยง

การประชุม
ผู้ถือหุ้นม
การประชุ

สาเหตุการ
ขาดประชุ
สาเหตุ ม

ผูถือหุน

การขาดประชุม

5/5

2/2

-

-

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

-

เลขานุการทีป่ ระชุม

4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ

-

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5/5

2/2

-

5. นายศิริชยั โตวิริยะเวช

-

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5/5

2/2

-

6. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิวทิริยยะะ*

-

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

2/2

1/1

**

7. คุณแพร โฮ่วรังกุร*

-

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

2/2

1/1

**

3. นางสาวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม

หมายเหตุ : *นางสาวปรี
*นางสาวปรี ยยาพร
โฮ่วโฮรังวกูรัรงได้
ับการแต่
งตังเป็
้ งตัน้งกรรมการบริ
หารความเสี
่ยงมีผลตั
้ ผลตั
วนั ้งทีแต
่ 9 วันที่ 9
าพร อภิ
อภิววาทน์
าทนววทิ ิทยะและนางสาวแพร
ยะ และนางสาวแพร
กูรรได
รับการแต
เปนกรรมการบริ
หารความเสี
่ยงมีงแต่
สิงหาคม 2560
**นางสาวปรี
าพร อภิ
อภิววาทน์
าทนววทิ ิทยะและนางสาวแพร
ยะ และนางสาวแพร
กูรไไม
เขาประชุ
มคณะกรรมการบริ
หารความเสี
้งที่ 1-3/2560
**นางสาวปรียยาพร
โฮ่วโฮรังวกูรัรงไม่
ด้ เข้ไดาประชุ
มคณะกรรมการบริ
หารความเสี
่ยงครัง่ย้ ทีงครั
่ 1-3/2560
เนื่องจากยังไม่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและนําเสนอนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เกณฑ์ ความที่
ยอมรับได้ และกรอบปฏิบตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทังองค์
้ กรให้ มีประสิทธิภาพและผลักดันให้ เกิดความร่ วมมือในการบริ หารความ
เสีย่ งทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. สอบทานรายงานความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆพร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ ไข
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสีย่ งที่สาํ คัญและมาตรการจัดการที่เหมาะสม
5. กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสีย่ ง
6. รายงานความเสีย่ งและผลการบริ หารจัดการความเสีย่ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ตามวาระที่กําหนด
7. ปฏิบตั ิงานการจัดการความเสีย่ งอื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
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การสรรหาและการแต
ตั้งกรรมการและผู
ริหารระดั
การสรรหาและการแต่
งตังง้ กรรมการและผู
้ บริหบารระดั
บสูงบสูง

หลักเกณฑ์ ในการสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ โดยสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้อกําหนดขันตํ
้ ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจําหรื อ ผู้
บริ ษษัทัทย่ยออยยบริ
บริษัทที่เกี่ยวข
วข้องผู
ง ผูถ้ ถือือหุหุน้ นรายใหญ
รายใหญ่หหรื
ํานาจควบคุมมของบริ
ของบริษษัทัทฯฯ
ผูมีมอีอําํานาจควบคุ
นาจควบคุมมของบริ
ของบริษษัทัทฯฯบริ
รืออผูผูท้ ที่มี่มอีอํานาจควบคุ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา พี่
รของกรรมการผูผูบ้ บริริหหารารผูถผู้ือถหุือหุน้ นรายใหญ
รายใหญ่หรืหรือ อผูมผูีอ้ มําีอนาจควบคุ
ํานาจควบคุ
มของบริ
พีน้่นอองง คูส่ มรส และ บุบุตตรของกรรมการ
มของบริ
ษัทษฯัทฯบริบริ
ษัทษยัทอย่ยอยหรืหรื
อบริอบริ
ษัทษทีัท่ ที่
เกี่ยวข้ องหรื อ บุคคลที่จะเสนอให้ ได้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เคยเป็ นหรื อเป็ นผู้ถือหุ้น
ที่มีนยั รวมถึงผู้มีอาํ นาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
6.8. ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรื อที่ปรึกษา

ทางการเงินนทีที่ไ่ได้ด้รับรับค่ค่าบริ
นกว่
า 2า ล้2านบาทต่
อปี จากบริ
ษัทฯษับริ
ษัทษย่อัทยย่อหรืยหรื
อ บริ
ษัทษทีัท่เกีที่ย่เกีวข้่ยอวขง อผูงผู
้ ถือ้ถหุือ้ นหุรายใหญ่
หรื อหรืผูอ้ มี
ทางการเงิ
าบริการเกิ
การเกิ
นกว่
ลานบาทต
อปจากบริ
ทฯบริ
อบริ
้นรายใหญ่
ผูอํมานาจควบคุ
ีอํานาจควบคุ
มของบริ
ฯและไม
นาจควบคุมมหรื
หรืออหุหุ้ นนส่สววนของผู
นของผู้ ใให้หบบริริกการทางวิ
ารทางวิชชาชี
าชีพพนันันด้
มของบริ
ษัทษฯัทและ
ไม่เป็เนปผูน้ ถผูือถหุือ้ นหุทีน่มทีีน่มยั ีนัยผูผู้ มมีอีอําํานาจควบคุ
้ นดววยย

7. ไม่ไม่เป็เป็นนกรรมการที
่ได้่ไรด้ับรการแต่
งตังขึ
้ งตั้นเพื
ษัท ผู้ถษือัทหุ้ผูนรายใหญ่
หรื อ ผู้ถหรื
ือหุอ้ น ผูซึ้ถง่ เป็
กรรมการที
ับการแต่
้งขึ้น่อเป็
เพืน่อตัเป็วแทนของกรรมการบริ
นตัวแทนของกรรมการบริ
้ถือหุ้นรายใหญ่
ือหุน้นผู้
ทีซึ่เ่งกีเป็
่ยวข้นผูอ้ทงกัี่เกีบ่ยผู้ถวข้ืออหุ้งกั
นรายใหญ่
บผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่
่มีส่มภาพอย่
างเดี
ยวกัยนวกัและเป็
นการแข่
งขันทีง่มขัีนนยั ทีกั่มบีนกััยบกักิบจการของบริ
ษัทฯ บริษษัทัทฯ ย่บริ
อยษหรืัทย่ออไม่
ไม่ปประกอบกิ
ระกอบกิจการที
จการที
ีสภาพอย่
างเดี
น และเป็
นการแข่
กับกิจการของบริ
ย
เป็ นเปหุน้ นหุส่นวสนที
่มีน่มยั ีนของห้
างหุางหุ
้ นส่นวสนวหรื
ลูกกจ้จาางงพนั
พนักงานที
งาน ที่ป่ปรึรึกกษาที
ษาที่ไ่ไดด้รรับับเงิเงินนเดืเดืออนประจํ
นประจํา
ไม
วนที
ัยของห
นหรือ อเป็เปนนกรรมการที
กรรมการทีม่ ่มีสีสว่ วนร่นรววมบริ
มบริหหารงาน
ารงานลู
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หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ มี
มีการแข่
การแขงขังนขันทีที่ม่มีนีนยั กััยบกับกิจกิการของบริ
จการของบริษษัทฯัทฯหรื
บริษษัทัทย่ยออยย
หรื ออบริ
า ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ททําให้

ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อ
การให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนดตามวรรคหนึง่ ให้ บริ ษัทได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมีตามข้ อ 4 หรื อ 6
หรื อ เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิช าชี พ เกิ ด มูล ค่า ดังกล่า ว ก็ ต่อ เมื่ อ บริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ค วามเห็น
คณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่าการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ
พิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทําให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จํานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริ ษัท ต้ องเป็ นผู้มคี ณ
ุ สมบัติตามกฎหมาย
กําหนด โดยการสรรหากรรมการบริ ษัท และการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. การแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทฯ และข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
จะต้ องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้ องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคล
นันๆ
้ โดยมีรายละเอียดทีเ่ พียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กรรมการบริษัท ต้ องเป็ นบุคคลทีม่ ีความรู้ความสามารถ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมใน
การดาเนิ
ดํา นธุรกิจ และ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทศิ ความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้
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3. ห้ ามกรรมการประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตัง้ และ กรรมการต้ องแจ้ งให้
บริ ษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาที่บริ ษัทฯ ทําขึ ้นหรื อถือหุ้น หรื อหุ้นกู้เพิ่มหรื อลดลงในบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัท
บริ
ษัทในเครื
ย่อษยัทหรืยออยหรื
บริ ษอัทบริในเครื
อ อ
4. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
โดยทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้ทําการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตามข้
ั้
อ 1 เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ ก็
ก็ได้ไดแแต่ตจะแบ่
จะแบงคะแนนเสี
งคะแนนเสียงให้
ยงให
ูใดมากน
อยเพี
ยงใดไม
แก่แผก้ ใู ผดมากน้
อยเพี
ยงใดไม่
ได้ได
3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
การสรรหาและแต่ งตัง้ ผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาเพื่อ
กลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึงต้ องเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี สามารถบริ หารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ ได้ และเมื่อแต่งตังแล้
้ วจะรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบในลําดับต่อไป
การถอดถอนและการพ้ นจากตําแหน่ งกรรมการ
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับจํานวนหนึง่ ใน
สาม (1/3) และ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษัทฯ นันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง
2. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรื อมี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และ/หรื อ กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกหรื อศาลมีคาํ สัง่ ให้ ออก
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3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท ฯ โดยการลาออกนันจะมี
้
ผลนับแต่วนั ที่ใบ
ลาออกไปถึงบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้กรรมการซึง่ ลาออกจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
4. ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ ( 3/4 ) จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นทีถ่ ือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือก
บุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่า
สอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ง กรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนเข้ ามาแทน
เหลืออยู่

มติของคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั
รายชื่อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561มีจานวน 9 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี ้
รายชืรายชื
่อ ่ อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
นายศิริชยั โตวิริยะเวช
นายศุภวัส พงษ์ ศิริพานิช
นางเสมอแข สัทธาพงศ์
นางสุกนิษฐ์ มหานุกลู
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
นางสาวแพร โฮ่วรังกูร
นางสาวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม

ตํตาาแหน่
แหนง ง

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร - Healthcare
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
ผู้อานวยการฝ่ ายบริการวิศวกรรม
ผู้อานวยการฝ่ ายบริการงานจัดซื ้อ
ยากรบุคคล
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารงานบุทรัคพคล
สวนกลาง
ผู้อานวยการฝ่ ายบริการบังานบั
ญชี สญวชีนกลาง
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการฝ่ ายบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมายและงานประสานงานราชการ

านาจ หนาที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร
ออํานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. กาหนดนโยบายของบริ ษัทฯ รวมถึงการสัง่ การและกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการบริ หารงาน
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3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างสมํา่ เสมอ เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากปัจจัยต่างๆ ทังจาก
้
ภายในและภายนอกบริ ษัทฯ
4. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่ระดับบริ หารและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ ายข้ ามสายงานหรื อการ
พ้ นจากการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ระดับบริ หาร
5. ปฏิบตั ิหน้ าทีอ่ ื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นคราวๆ ไป
ฯ ประกาศใช
6. วงเงินอนุมัตั ิของประธานคณะกรรมการบริหารให
ารให้ เปป็ นไปตามคู่มืออํานาจดําเนินการที่บริษัทฯประกาศใช้
านาจ
าที่และความรั
บผิดชอบของประธานเจ
อําอํ
นาจ
หน้ าหน
ที่ และความรั
บผิดชอบของประธานเจ้
าหน้ าที่บาริหน
หาราที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษัทฯ
2. ดํ า เนิ น การหรื อ ปฏิ บัติ ง านให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ จ ากคณะ
กรรมการบริ หาร และ/หรื
อ คณะกรรมการของบริ
ษัท ษัท
คณะกรรมการบริ
หาร และ/หรื
อ คณะกรรมการของบริ
3. เป็ นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริ หารกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย
ระเบียยบบ ขข้ อกําหนด คําสัง่ มติ
มคณะกรรมการ
หารของบริ
ษัทฯษทุัทกฯ
ระเบี
มติททปี่ ี่ประชุ
ระชุมมผูผู้ ถถือือหุหุ้ นนและ/หรื
และ/หรืออมติ
มติทที่ปีระชุ
่ประชุ
มคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ
และคณะกรรมการบริ
หารของบริ
ทุประการ
กประการ
4. มีอํานาจแต่งตัง้ และบริ หารงานคณะทํางานต่างๆ เพื่อประโยชน์ และประสิทธิ ภาพของการจัดการที่ดี และ
โปร่ งใส และให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อํานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจซึ่งได้ ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว และ/หรื อให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกําหนด หรื อคําสัง่ ที่ประธานคณะกรรมการบริ หาร
หรื อ คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้
5. กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่ การและกํากับดูแลการดําเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการบริ หารงาน
ผลการดําเนิ
าเนินงานของบริ
นงานของบริ
างสม่
ําเสมอเพืเ่อป้พือ่องกั
ป้อนงกั
นความเสี
่ยงจากปั
6. ติติดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนผลการดํ
ษัทษฯัทฯอย่อย่
างสมํ
า่ เสมอ
ความเสี
ย่ งจากปั
จจัยต่จาจังๆยต่ทัางๆ
ง้
ทั้งจากภายในและภายนอกบริ
จากภายในและภายนอกบริ
ษัทฯ ษัทฯ

7. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้ างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ ายข้ ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนกหรื อการ
พ้ นจากการเป็ นพนักงาน
8. มีอํานาจ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
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รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

9. ปฏิบตั ิหน้ าทีอ่ ื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นคราวๆ ไป
10. วงเงินอนุมตั ิของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารให้ เป็ นไปตามคูม่ ืออํานาจดําเนินการที่บริษัทฯ ประกาศใช้
ทังนี
้ ้ อํานาจของประธานคณะกรรมการบริ หาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุ คลอื่นที่
เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อ การมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ผ้ รู ับมอบอํานาจ หรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้ องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรื อ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกําหนด
ารบริษษ
• เลขานุ
เลขานุก
การบริ
ัทัท

คณะกรรมการบริ ษัทได้ มมี ติแต่งตังให้
้ นางสาวชยาภรณ์ เลือ่ นนภาวรรณ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท
นาจหน้
หนาทีา่ แทีละความรั
่และความรั
ผิดชอบของเลขานุ
อํอําานาจ
บผิดบชอบของเลขานุ
การบริษกัทารบริษัท

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริ ษัทฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
3. เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร เฉพาะเรื่ อง
4. จัดทํารายงานการประชุม และเอกสารสํ
และเอกสารสําาคัคัญญต่ตาางๆงๆได้ไดแแก่กการจั
การจั
ดหาสถานที
่ประชุ
มคณะกรรมการบริ
ัท ประชุ
ดหาสถานที
่ประชุ
มคณะกรรมการบริ
ษัทษประชุ
มผูม้
การกําหนดวาระการประชุ
าหนดวาระการประชุมมพร้พรอมเอกสารประกอบการประชุ
อมเอกสารประกอบการประชุมมการจดบั
การจดบันทึนกทึรายงานการประชุ
กรายงานการประชุมทัมงหมด
ทั้ ้งหมด
ถืผูอถหุือ้ หุนนการกํ

5. จัดทํารายงานประจําปี ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุนร่างนโยบายด้ านการบริ หารต่างๆ
7. ดูแลให้ บริ ษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)
(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท)
(ตลท.)
8. ส่งเสริ มให้ บริษัทฯ มีมาตรฐานด้ านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
9. เป็ นหรื อประสานงานนายทะเบียนของบริ ษัทและการประสานงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล
10. ดําเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ
(ป)
(ปี)

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

สัดส่วนการ
ความสัมพันธทาง

บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหนชืว่อยงาน
/ บริษัทษัท/ /ประเภทธุ
ประเภทธุรกิรจกิจ
หน่วยงาน/บริ

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ

2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น 99.998%

ประธานคณะกรรมการ

2558 – ปัจจุบัน

บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จํากัด

(บริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด)

บริษัท โรงพยาบาลปากนํ้าโพ จํากัด

(บริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด)

บริษัท พิษณุเวช จํากัด

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด

ประธานคณะกรรมการ

(DAP)

2559 – ปัจจุบัน

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

- Director Accreditation Program

ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ

รองประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ตํตําาแหน
แหน่งง

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2534 -2544

2520 - 2550

ปัจจุบัน

เมษายน 2556 –

ชช่ววงเวลา
งเวลา

ประสบการณ
การทํางานในระยะ
ประสบการณ์
ทํางานในระยะ5 5ปปียยอ้อนหลั
นหลังง

บริษัทไทย (IOD)

วิทยากร

ผูผู้บบริริหหาร
าร
บิดา ดร.สาธิต

ครอบครั
ครอบครัววระหว่
ระหวาางง

ความสัมพันธ์ทาง

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

ไม่ม9ี 1

สัดสวนการถือหุน
ถือหุในบริ
้นในบริ
ษัทษัท
(%)
(%)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

- The National Defense College

USA.

of Pennsylvania, Philadelphia,

- Post graduated study, University

มหาวิทยาลัยมหิดล

- DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม

ฒิทิทางการศึ
างการศึกกษา
คุคุณณวุวุฒ
ษา/ /

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
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ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ

ความสัมพันธ์ทาง

เมษายน 2560 ปัจจุบัน

สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน

2004 (DAP)

- Director Accreditation Program

2005 (DCP)

- Director Certification Program

วิทยาการตลาดทุน

- ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบัน

2557 – 2559

2557 – 2559

- สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงภาครัฐ (PDI)

ปัจจุบัน

บริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริหาร

บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

พฤษภาคม 2555 – เลขาธิการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เคมีแมน จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน
วยงาน
/ บริษษัทัท/ประเภทธุ
/ ประเภทธุ
ชื่อหน่
วยงาน/บริ
รกิจรกิจ

รุ่น 3

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

สําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการอิสระ และ

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

เมษายน 2556 -

ตําตํแหน
าแหน่งง

- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ

ไม่มี

ชช่ววงเวลา
งเวลา

ประสบการณ
การทําทงานในระยะ
นหลั
ประสบการณ์
ํางานในระยะ 55 ปีปยย้ออนหลั
งง

กุมภาพันธ์ 2555 – กรรมการอิสระ และ

ไม่มี

สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทาง
ถือหุในบริ
้นในบริ
ระหว่าางง
ษัท ษัท ครอบครั
ครอบครัววระหว
(%)
ผูผูบ้บริริหหาร
(%)
าร

- มหาวิทยาลัยอินเดียน่า , บูมมิงตัน,

และการจัดการ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

ิทางการศึกกษา
ษา //
คุณคุณ
วุฒวุฒิทางการศึ

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

55

(ปี)

(ป)

อายุ
อายุ

กรรมการอิสระ และ

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)

San Francisco, USA.

และประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

สัดส่วนการ
ความสัมพันธทาง

ชช่ววงเวลา
งเวลา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2015 (DCP)

- Director Certification Program

บริษัทไทย (IOD)

กรรมการ

2558 – ปัจจุบัน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

กรรมการ
ผู้ถือหุ้น 99.998%

2559 – ปัจจุบัน

- อบรมหลักสูตร

Harvard Business School

(บริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด)

บริษัท พิษณุเวช จํากัด

บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จํากัด

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด )

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด

กรรมการ

- Executive Education,

2559 – ปัจจุบัน

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด )

Chulalongkorn University)

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด

กรรมการ

Business Administration of

2560 – ปัจจุบัน

(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด )

(Sasin, Graduate Institute of

บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด

กรรมการ

- Senior Executive Program

2560 – ปัจจุบัน

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

Nebraska-Lincoln, USA.

กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

บริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน
วยงาน
/ บริษษัทัท/ประเภทธุ
/ ประเภทธุ
ชื่อหน่
วยงาน/บริ
รกิจรกิจ

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด

2560 – ปัจจุบัน

2547

ปัจจุบัน

กรรมการ

ตํตําาแหน
แหน่งง

ประสบการณ
การทํางานในระยะ
ประสบการณ์
ทํางานในระยะ55ปปียยอ้อนหลั
นหลังง

University and University of

วิทยากร

บุตร นพ.พงษ์ศักดิ์ เมษายน 2556 –

ผูผูบ้บริริหหาราร

ครอบครั
ระหว่าางง
ครอบครัววระหว

ความสัมพันธ์ทาง

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

30.005

สัดสวนการถือหุน
ถือหุในบริ
้นในบริ
ษัทษัท
(%)
(%)

Joint Program of Bangkok

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการบริหาร

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม

างการศึกกษา
คุคุณณวุวุฒฒิทิทางการศึ
ษา/ /

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

55

(ปี)

(ป)

อายุ
อายุ

กรรมการ

ดร. สาธิต วิทยากร

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

232

97

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
อายุ
(ป)
(ปี)

98
232

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม

ฒิทิทางการศึ
างการศึกกษา
คุคุณณวุวุฒ
ษา/ /

สัดส่วนการ

ความสัมพันธ์ทาง

สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทาง
ถือหุในบริ
้นในบริ
ษัทษัท ครอบครั
ครอบครัววระหว่
ระหวาางง
(%)
ผู
บ

ริ
ห
ผู้บริหาราร
(%)

บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จํากัด

กรรมการ
ผู้ถือหุ้น 0.001%
กรรมการ

เมษายน 2557 –
ปัจจุบัน
ตุลาคม 2556 –

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

กรกฎาคม 2556 – กรรมการ
ปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น 0.002%

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

ปัจจุบัน

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

ปัจจุบัน

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด

กันยายน 2558 –

กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.002%)

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

ปัจจุบัน

บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด

ตุลาคม 2559 –

กรรมการ

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

ปัจจุบัน

บริษัท วี 33 จํากัด

ตุลาคม 2559 –

กรรมการ

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

ปัจจุบัน

บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด

ตุลาคม 2559 –

กรรมการ

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

ปัจจุบัน

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จํากัด

กรรมการ

ตุลาคม 2559 –

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

ชื่อหนชืว่อยงาน
/ บริษัทษัท/ /ประเภทธุ
ประเภทธุรกิรจกิจ
หน่วยงาน/บริ

(บริษัทย่อยของ พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากกัด (มหาชน))

กรรมการ

ตําแหน
ง ง
ตําแหน่

ปัจจุบัน

ตุลาคม 2559 –

ชวงเวลา
ช่วงเวลา

ประสบการณ
การทํางานในระยะ
ประสบการณ์
ทํางานในระยะ5 5ปปียยอ้อนหลั
นหลังง

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

70

(ป
(ปี)

อายุ
อายุ

เมษายน 2016 (DAP)

- Directors Accreditation Program

2018 (DCP 252/2018)

- Directors Certification Program

บริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- Chief Financial Officer

สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- อบรมหลักสูตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท การบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยม)

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม

คุคุณณวุวุฒ
ิทางการศึกษา /
ฒิทางการศึกษา /

ไม่มี

สัดสวนการถือหุน
ถือหุในบริ
้นในบริ
ษัทษัท
(%)
(%)

สัดส่วนการ
ความสัมพันธทาง

ผูผู้บบริริหหาร
าร
ไม่มี

ครอบครั
ครอบครัววระหว่
ระหวาางง

ความสัมพันธ์ทาง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

2551 – ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

เมษายน 2556 –

ช่วงเวลา
ชวงเวลา

บัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้าน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ

ตําแหน่
ตําแหน
ง ง

บริษัทกลุ่มรีเจ้นท์

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

หน่วยงาน/บริ
ชื่อหนชืว่อยงาน
/ บริษัทษัท/ /ประเภทธุ
ประเภทธุรกิรกิจจ

ประสบการณ์
ทํางานในระยะ5 5ปปียยอ้อนหลั
นหลังง
ประสบการณ
การทํางานในระยะ

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

232

99

100
232

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ

ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

42

อายุ
อายุ
(ป)
(ปี)

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ

ความสัมพันธ์ทาง

สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ

2009 (CSP)

- Company Secretary Program

2012 (DAP)

- Directors Accreditation Program

2016

- Risk Corporate Leader (RCL)

Program 2016 (AACP)

- Advance Audit Committee

2017 (DCP 248/2017)

- Directors Certification Program

ปัจจุบัน

ธันวาคม 2558 -

ปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น 20.00%

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น 0.40%

เลขานุการบริษัท

ตุลาคม 2551 –

มกราคม 2554 -

ปัจจุบัน

เมษายน 2557 –

ตํตําาแหน
แหน่งง

บริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ชช่ววงเวลา
งเวลา

บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จํากัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหนชืว่อยงาน
/ บริษัทษัท/ /ประเภทธุ
ประเภทธุรกิรจกิจ
หน่วยงาน/บริ

ประสบการณ
การทํางานในระยะ
ประสบการณ์
ทํางานในระยะ5 5ปปียยอ้อนหลั
นหลังง

ผู้ถือหุ้น 0.40%

ไม่มี

สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทาง
ถือหุในบริ
้นในบริ
ระหว่าางง
ษัทษัท ครอบครั
ครอบครัววระหว
(%)
ผูผูบ้บริริหหาราร
(%)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ

Boston University, USA

- ปริญญาโท Financial Economics

Pine Manor College, USA

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรม

ฒิทิทางการศึ
างการศึกกษา
คุคุณณวุวุฒ
ษา/ /

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ

งเวลา
ชช่วงเวลา
าแหน่งง
ตําตํแหน

หน่วยงาน/บริ
ชื่อหนชืว่อยงาน
/ บริษัทษัท/ /ประเภทธุ
ประเภทธุรกิรกิจจ

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด

กรรมการ

ตุลาคม 2559 –
ปัจจุบัน

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

บริษัท วี 33 จํากัด

กรรมการ

ตุลาคม 2559 –
ปัจจุบัน

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด

กรรมการ

ตุลาคม 2559 –
ปัจจุบัน

(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด)

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จํากัด

กรรมการ

ตุลาคม 2559 –
ปัจจุบัน

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ, กรรมการบริหาร,

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด

Management Institute

ตุลาคม 2559 –

2560 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน

- การบริหารความเสี่ยง Allianz

ไม่มี

ประสบการณ
การทํางานในระยะ
ประสบการณ์
ทํางานในระยะ5 5ปปียยอ้อนหลั
นหลังง

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

ไม่มี

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทาง
ถือหุในบริ
้นในบริ
ษัทษัท ครอบครั
ครอบครัววระหว่
ระหวาางง
(%)
ผูผู้บบริริหหาร
าร
(%)

- การพัฒนาสําหรับผู้บริหาร (EDP)

- การบริหารจัดการระดับสูง

2005 (DCP)

- Director Certification Program

บริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี

- ปริญญาตรีการบัญชี

คุคุณ
ษา/ /
ณวุวุฒ
ฒิทิทางการศึ
างการศึกกษา
ประวัติการอบรม
ประวัติการอบรม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

58

(ป
(ปี)

อายุ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

ชื่อชื-สกุ
ล / ตําแหนง
่อ-สกุล/ตําแหน่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

232

101

102
232

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

(ปี)

(ป)

อายุ
อายุ

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม

คุณวุฒ
วุฒิทิทางการศึ
างการศึกกษา
ษา //
คุณ

ความสัมพันธ์ทาง

สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทาง
ถือหุในบริ
้นในบริ
ระหว่าาง ง
ษัท ษัท ครอบครั
ครอบครัววระหว
(%)
ผู
บ

ริ
ห
าร
(%)
ผู้บริหาร

สัดส่วนการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

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

พฤษภาคม 2559 – กรรมการ
ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2559 – กรรมการ
ปัจจุบัน

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

ชื่อหน
ยงาน
/ บริษษัทัท /ประเภทธุ
/ ประเภทธุ
ชื่อวหน่
วยงาน/บริ
รกิจรกิจ

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

กรรมการ

ตําตํแหน
าแหน่งง

ปัจจุบัน

กันยายน 2559 –

ชช่ววงเวลา
งเวลา

ประสบการณ
การทําทงานในระยะ
นหลัง ง
ประสบการณ์
ํางานในระยะ 55 ป
ปียย้ออนหลั

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

Health Care

สัดส่วนการ
ความสัมพันธทาง

232

2017 (DCP 250/2017) at IOD

- Director Certification Program

บริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

Harvard University

- Advanced Management Program

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ประกาศนียบัตร Mini MBA
2017 - Present

Director

Director

(บริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด)

บริษัท โรงพยาบาลปากนํ้าโพ จํากัด

(บริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด)

บริษัท พิษณุเวช จํากัด

2017 - Present

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Director

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อชืหน
วยงาน
/ บริษษัทัท /ประเภทธุ
/ ประเภทธุรกิรจกิจ
่อหน่
วยงาน/บริ

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

2017 - Present

รองคณะกรรมการบริหาร

CEO BDMS กลุ่ม 4

Health Care

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –

กรรมการ, กรรมการบริหาร,

ตํตําาแหน
แหน่งง

ประสบการณการทําประสบการณ์
งานในระยะทํา5งานในระยะ
ปยอนหลัง 5 ปีย้อนหลัง

ปกครองเปรียบเทียบ)

- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต

แพทยสภา

- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน

2558 - 2560

2560 - ปัจจุบัน

ชช่ววงเวลา
งเวลา

(Urban Health) มหาวิทยาลัยมหิดล

าร
ผูผู้บบริริหหาร
ไม่มี

ครอบครั
ครอบครัวระหว่
วระหวาางง

ความสัมพันธ์ทาง

2552 - 2557

(%)
ไม่มี

สัดสวนการถือหุน
ถือหุในบริ
้นในบริ
ษัทษัท
(%)

- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการอบรม

คุณคุวุฒ
กษา / กษา /
ณิทวุางการศึ
ฒิทางการศึ
ประวัติการอบรม

(วิทยาศาสตร์การแพทย์ )

64

อายุ
อายุ
(ป)
(ปี)

กรรมการ, กรรมการบริหาร,

นายแพทย์สุนทร ศรีทา

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

103

104
232

42

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

กรรมการ

อายุ
อายุ
(ป)
(ปี)

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ความสัมพันธทาง

2556 – สิงหาคม
2560

2014 (DCP)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ถือหุ้น 60.00%

- Director Certification Program

กรรมการ

ตํตําาแหน
แหน่งง

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

เมษายน 2556 -

ชวช่งเวลา
วงเวลา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหนชื่อวยงาน
/ บริษัทษัท/ /ประเภทธุ
ประเภทธุรกิรจกิจ
หน่วยงาน/บริ

ประสบการณ
การทํางานในระยะ
ประสบการณ์
ทํางานในระยะ55ปปียยอ้อนหลั
นหลังง

บริษัทไทย (IOD)

าร
ผูผู้บบริริหหาร
ไม่มี

ครอบครั
ครอบครัววระหว่
ระหวาางง

ความสัมพันธ์ทาง

23 สิงหาคม 2560 - Vice Chairman

ไม่มี

สัดสวนการถือหุน
ถือหุในบริ
้นในบริ
ษัท ษัท
(%)
(%)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

Massachusetts, USA

Business, Boston University,

- Master of Science-International

Wellesley, Massachusetts, USA

Administration, Babson College,

- Bachelor of Science-Business

ประวัติการอบรม

างการศึกกษา
คุคุณณวุวุฒฒิทิทางการศึ
ษา/ /

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

กรรมการ

นางสาว.ภัทรพร จารุพัฒน์

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

52

(ปี)

(ป)

อายุ

2014 (DCP)

- Director Certification Program

บริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Laws in Business Laws (English

(ภาคภาษาอังกฤษ) (Master of

- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

Texas USA.

East Texas State University,

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการอบรม

คุคุณณวุฒ
กษา
/ /
วุฒิทางการศึ
ิทางการศึ
กษา
ประวัติการอบรม

ไม่มี

สัดสวนการถือหุน
ถือหุในบริ
้นในบริ
ษัทษัท
(%)
(%)

สัดส่วนการ
ความสัมพันธทาง

ผูผูบ้บริริหหาราร
ไม่มี

ครอบครั
ครอบครัววระหว่
ระหวาางง

ความสัมพันธ์ทาง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

2547 – 2554

2555 – ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

เมษายน 2556 -

ชช่ววงเวลา
งเวลา

กฎหมายและฝ่ายบริหาร

รองประธานกรรมการฝ่าย

ที่ปรึกษากฎหมาย

กรรมการ, ผู้ถือหุ้น

กรรมการ

ตํตําาแหน
แหน่ง

บริษัท มิลีนเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จํากัด

อิสระ

บริษัท เดอะจูริส จํากัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหน
ยงาน
/ บริษษัทัท /ประเภทธุ
/ ประเภทธุ
ชื่อวหน่
วยงาน/บริ
รกิจรกิจ

ประสบการณ
การทํางานในระยะ
ประสบการณ์
ทํางานในระยะ5 5ปปียยอ้อนหลั
นหลังง

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

232

105

106
232

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน

(DAP 140/2017)

- Director Accreditation Program

(ELP) รุ่นที่ 1/2015

- Ethical Leadership Program

Guide (ACPG 11/2014)

- Anti-Corruption: The Practical

กรรมการ

กันยายน 2558 –

กรรมการ

พฤษภาคม 2559 – กรรมการ

ปัจจุบัน

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แหน่งง
ตํตําาแหน

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด

(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน))

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

หน่วยงาน/บริ
ชื่อหนชืว่อยงาน
/ บริษัทษัท/ /ประเภทธุ
ประเภทธุรกิรกิจจ

ประสบการณ์
ทํางานในระยะ5 5ปปียยอ้อนหลั
นหลังง
ประสบการณ
การทํางานในระยะ

พฤษภาคม 2557 – เลขานุการบริษัท

วงเวลา
ชวช่งเวลา

- ผู้ปฏิบัติการเลขานุการบริษัท

าร
ผูผู้บบริริหหาร
ไม่มี

ครอบครัววระหว่
ระหวาางง
ครอบครั

ความสั
าง
ความสัมมพัพัน
นธธ์ททาง

มิถุนายน 2559 –

(%)
ไม่มี

วนการอหุน
สัดสัสดวส่นการถื
ษัทษัท
ถือหุในบริ
้นในบริ
(%)

บริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- อบรมหลักสูตร

- ประกาศนียบัตร Mini MBA

กรรมการบริหาร และ

- ปริญญาตรี การบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัตติกิการอบรม
ประวั
ารอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา /

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

57

(ปี)
(ป

อายุ
อายุ

เลขานุการบริษัท ,

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

ประวัติการอบรม
ประวั
ติการอบรม

(ป
(ปี)

ผู้มีส่วนได้เสีย รุ่น 3

- การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและ

เชิงกลยุทธ์ รุ่น 3

- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2016)

- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อบรมหลักสูตร (ต่อ)

คุคุณณวุวุฒฒิทิทางการศึ
างการศึกกษา
ษา / /

อายุ
อายุ

สัดส่วนการ

ความสัมพันธ์ทาง

สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทาง
ถือหุในบริ
้นในบริ
ระหว่างาง
ษัท ษัท ครอบครั
ครอบครัววระหว
(%)
ผูผูบ้บริหริหาราร
(%)

งเวลา
ชช่ววงเวลา

แหน่งง
ตํตําาแหน

ชื่อหน่
วยงาน/บริ
รกิจรกิจ
ชื่อหน
วยงาน
/ บริษษัทัท/ประเภทธุ
/ ประเภทธุ

ประสบการณ์
ํางานในระยะ 55 ปีปยย้ออนหลั
ง ง
ประสบการณ
การทําทงานในระยะ
นหลั

หมายเหตุ : ไม่มีประวัติกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้ กระทําโดยสุจริ ต และไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวภัทรพร จารุพฒ
ั น์ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค และ นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรองของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า (โดยได้ รับแต่งตังจากที
้
่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)
2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) ข้ อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
3. หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัทระบุไว้ ใน ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 9.11.4 การกําหนดขอบเขตหน้ าทีข่ องผู้บริ หารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
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E

E

นางเสมอแข สัทธาพงศ์

นางสุกนิษฐ์ มหานุกูล

นางสาวแพร โฮ่วรังกูร

Rd, E

Ed, Rd, E

E

นายศุภวัส พงษ์ศิริพานิช

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ

Rd, E

Cs, Ed, Rd

นายศิริชัย โตวิริยะเวช

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ

D

D, Ed, E

นายแพทย์สุนทร ศรีทา

นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์

D, Ed, Rd, E

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

D

Id, Ad

ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

Id, Ad

D, Ce, Cr, IR

Id, Ca

C

บริษัทฯ

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

ดร. สาธิต วิทยากร

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร

รายชื่อ

บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์
-

-

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
-

-

-

-

-

D

D

-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจก. วี 33
-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจก. วี เรสซิเดนท์
-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจก. กรุงเทพบริหาร
-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

D, E

D

-

-

D

-

-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

D

บจก.โรงพยาบาลปากนํ้าโพ
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บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล
-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก. พิษณุเวช
-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

D

-

D

บจก. สหแพทย์พิจิตร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D

บจก. พิษณุเวชพัฒนา
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

นางปิยรัตน์ อุกฤษฎ์

นางนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์

นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์

นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์

นายสาธิต นิ่มพิทักษ์พงศ์

นายแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพันธ์

นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ

นายสิทธิชัย วงศ์ณิชชากุล

นางสาวดรรชนีพร พันตะพรหม

นายขจรศักดิ์ สังข์เจริญ

นายอภิรัฐ นุชทอง

Rd, E

บริษัทฯ

นางสาวสาธิตา วิทยากร

นางสาวถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม

รายชื่อ

บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
E

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

บจก. วี 33
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

บจก. วี เรสซิเดนท์
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

บจก. กรุงเทพบริหาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

D

-

-

-

บจก.โรงพยาบาลปากนํ้าโพ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล
-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

บจก. พิษณุเวช
-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

-

-

-

บจก. สหแพทย์พิจิตร
-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

-

-

-

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
-

-

-

-

-

-

D

-

D

D

D

D

-

-

-

บจก. พิษณุเวชพัฒนา
-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

-

-

-

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
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E

-

นางเตือนใจ แก้ววรรณา

นายแพทย์อาทิตย์ เปี่ยมคล้า

C – ประธานคณะกรรมการ
D – กรรมการ
Cs – เลขานุการบริ ษัท
E – ผู้บริ หาร

E

นายแพทย์สุรศักดิ์ อํามาตย์โยธิน

ตําแหน่ง :

E

บริษัทฯ

นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ศรีทองชัย

รายชื่อ

บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์
-

-

-

-

บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
-

-

-

-

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
-

-

-

-

-

-

-

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์
-

-

-

-

บจก. วี 33
-

-

-

-

-

-

-

-

บจก. วี เรสซิเดนท์

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

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
-

บจก. กรุงเทพบริหาร
-

-

-

-

-

-

-

-

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล
-

-

-

-

E

-

-

-

บจก. พิษณุเวช

Ce – ประธานคณะกรรมการบริ หาร
Ed – กรรมการบริ หาร
Cr – ประธานคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง
Rd – กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

-

-

-

-

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

110
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บจก.โรงพยาบาลปากนํ้าโพ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)

บจก. สหแพทย์พิจิตร
-

-

-

-

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
-

-

-

-

บจก. พิษณุเวชพัฒนา
-

-

-

-

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่ าสุด ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
รายชื่อกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

นการถืออหุหุน้ นในบริ
สัสัดดส่สววนการถื
ในบริษัทษัท
ณ
วั
น
ที
่
14
มี
น
าคม
ณ วันที่ 14 มีนาคม2560
2560
จํจําานวนหุ
สามัญญ
ร้รอยละ
นวนหุน้ นสามั
ยละ

วนการถืออหุหุ้ น ในบริ
สัดสัส่ดวสนการถื
ในบริษษัทัท
ณ
วั
น
ที
่
23
มี
น
าคม
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560
2561
จํจําานวนหุ
สามัญญ
ร้รออยละ
นวนหุน้ นสามั
ยละ

972,199,200
-

30.005
-

972,199,200
-

30.005
-

372,800
100,000
424,200

0.0115
0.0031
0.013

372,800
100,000
374,200

0.011
0.0031
0.011
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รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
รายชื่อกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

112
232

สัสัดดส่สววนการถื
ในบริษษัท ัท
นการถืออหุหุน้ นในบริ
ณ
วั
น
ที
่
14
มี
น
าคม
ณ วันที่ 14 มีนาคม2560
2560
จํจําานวนหุ
สามัญญ
ร้รออยละ
นวนหุน้ นสามั
ยละ

สัดสัส่ดวสนการถื
วนการถืออหุหุ้ นนในบริ
ในบริษษัทัท
ณ
วั
น
ที
่
23
มี
น
าคม
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560
2561
จํจําานวนหุ
สามัญญ
ร้รออยละ
นวนหุ้นนสามั
ยละ

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวสาธิตา วิทยากร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี

1,760,115,114
98,800

54.32
0.003

498,054,588
98,800

15.372
0.003

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

ดร. ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายอภิรัฐ นุชทอง

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

25,800

0.001

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางปิ ยรัตน์ อุกฤษฎ์

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางสาวนิภาพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางวรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์

-

-

9,800

0.00

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายสาธิต นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพันธ์

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายสิทธิชยั วงศ์ณิชชากุล

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางสาวดรรชนีพร พันตะพรหม

-

-

-

-

นายแพทย์อธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

รายชื่อกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

32
33
34
35

สัสัดดส่สววนการถื
ในบริษัทษัท
นการถืออหุหุน้ นในบริ
ณณ วัวันนทีที่่ 14
14 มีมีนนาคม
าคม2560
2560
จํจําานวนหุ
สามัญญ
ร้รออยละ
ยละ
นวนหุน้ นสามั

สัดสัส่ดวสนการถื
ในบริษษัทัท
วนการถืออหุ้น
 ในบริ
่ 23 มีมีนนาคม
ณณวันวันทีที่ 23
าคม 2560
2561
จํจําานวนหุ
สามัญญ
ร้รออยละ
นวนหุน้ นสามั
ยละ

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายแพทย์ชยั สิทธิ์ ศรีทองชัย

-

-

100

0.00

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายแพทย์สรุ ศักดิ์ อํามาตย์โยธิน

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางเตือนใจ แก้ ววรรณา

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายแพทย์อาทิตย์ เปี่ ยมคล้ า

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-
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รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํ
นโยบายการกํ
ากับดูแลกิาจกั
การบดูแลกิจการ

บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็ นสิ่งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริ มการดําเนินงาน
กระหนั
ถึงนโยบายการกํ
ความสํ
าคัญของการกํ
ดูแลกิ
่ากเป็กํานหนดจากคณะกรรมการบริ
สิ่ด่งีวสําาเปคัญ
าเนิมนโดย
งาน
ัทตฯระหนั
กถึงความสํ
ากัจบการที
ดูษแัลกิ
นสิทีง่จสํะช่าวคัยส่
ญทีงเสริ
่จะชมวการดํ
การ
ของบริ ษัทบริ
ฯ ษให้ัทบริ
มฯีปษได้ระสิ
ทได
ธิภตาพ
ากัาคับญ
ดูแของการกํ
ลกิากัจบการของบริ
ทฯ่ดจีวถูการที
ษยส
ัท งเสริ
ของบริ
ัทมฯเนืให้้อหาหลั
มีประสิ
นโยบายการกํ
าากังบบทบาทหน้
ดูแลกิจการของบริ
ฯ ถูบกผิกํดาชอบของคณะกรรมการ
หนดจากคณะกรรมการบริ
ษัทงหลักการใน
โดย
ดําเนินษงานของบริ
ษกัทการสํ
ฯทธิใหภาพ
มาคัีปญระสิ
าพ นโยบายการกํ
ากัาบทีดู่และความรั
แลกิษจัทการของบริ
ษทั ฯ ถูกกําหนดจากคณะกรรมการบริ
ษทั
ครอบคลุ
ตังแต่
้ ทธิภโครงสร้
จนถึ
โดยครอบคลุ
เนือ้ หาหลั
การสํ
าคัตัญงแต่
ง บทบาทหน
่และความรั
ดชอบของคณะกรรมการ
จนถึ
งหลั
กการ
ครอบคลุ
มเนืม้อหาหลั
าคัาญงโปร่
้ งตัใส้งโแต
ครงสร้
าง าและสามารถตรวจสอบได้
บทบาทหน้
าทีา่แทีละความรั
บเพืผิบ่อดผิเป็ชอบของคณะกรรมการ
จนถึ
งกหลั
กาให้
การใน
การบริ
หารงานของผู
้ บกริการสํ
หการอย่
ชัโดครงสร
เจน
นแนวทางในการบริ หารองค์
รทํ
เกิด
ในการบริ
หมัารงานของผู
ริหงานใดๆ
ารอย
างโปร
ดฯ เจน
และสามารถตรวจสอบได
แนวทางในการบริ
ารองค
รทํ
าให้ใหเกิ้ ดมี
การบริ
ห่อารงานของผู
างโปร่
งใสงใสชัษดัทชัเจน
เพืเพื่ออ่ เป็เป
ารองค์
ความเชื
น่ ว่าการดํ้ บาริเนิบห นารอย่
ของบริ
เป็ และสามารถตรวจสอบได้
นไปด้
วยความเป็ นธรรม และคํ
านึนนงแนวทางในการบริ
ถึงประโยชน์สงู สุดหหของผู
้ ถืกอกหุรทํ
้ นาและผู
น่ ว่ยาทุการดํ
นงานใดๆ ของบริ
นไปด้ วกยความเป็
านึงถึงประโยชน์
สุดของผู้ถือณหุ้นวัและผู
ส่ความเชื
วนได้ ส่อว่ มันเสี
กฝ่ ายาเนิตามประกาศ
ณ วัษนทีัท่ฯ26เป็พฤศจิ
ายน 2558นธรรม
เป็ นต้และคํ
นมา และฉบั
บปรับปรุ งสงู ประกาศใช้
นที่ 21้ มี
นเสียทุโดยได้
กฝ่ ายทตามประกาศ
นทีบ่ 26ไซต์พฤศจิ
กายน
บปรุ ง ประกาศใช้
ณ วันทีทั่ ง้21นี ้
มีส่วนนได้
าคมสว่ 2560
ํ า การเผยแพร่ณบวันเว็
ข องบริ
ษั ท2558
ฯ เพื่ อเป็ให้นผต้้ ูถนื อมาหุ้นและฉบั
และบุบคปรั
คลภายนอกได้
รั บ ทราบ
มี น าคม 2560 โดยได้
ไซต์ภายในองค์
ข องบริ ษั กทรรั
ฯ บเพืทราบผ่
่ อ ให้ ผา้ ูถนอิ
ื อ หุน้ นทราเน็
และบุต คแผ่คลภายนอกได้
บ ทราบ ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริ
ษัท ได้ทสํ าอื่ การเผยแพร่
สารนโยบายดับงนเว็
กล่าบวให้
นป้ายประกาศ รัและการรณรงค์
คณะกรรมการบริ
งกล่ากวให้
ภายในองค์
กรรับทราบผ่บาตั นอิ
นทราเน็ต แผ่นป้าษยประกาศ
และการรณรงค์
ภายในบริ
ษัทฯ เป็ษนัทต้ นได้เพืสอื่ ่อสารนโยบายดั
สร้ างความตระหนั
และความเข้
าใจในการปฏิ
ิตามนโยบายของบริ
ัทฯ พร้ อมทั
งกํ
้ าหนดให้ มี
ัทฯบเป็บุคนคลทั
ต้ น เพืงภายในและภายนอกเพื
าใจในการปฏิ
บตั ิตามนโยบายของบริ
ฯ พร้ อมทังกํ
้ าาหนดให้
ช่ภายในบริ
องทางสํษาหรั
้ ่อสร้ างความตระหนักและความเข้
่อแจ้ งเรื่ องการพบเห็
นการกระทํ
าที่เป็ นการละเมิษดัทนโยบายการกํ
กับดูแมลี
งทางสํงกล่
าหรัาวต่
บบุอคคณะกรรมการบริ
คลทังภายในและภายนอกเพื
้
่อแจ้ งเรื่ องการพบเห็นการกระทําที่เป็ นการละเมิดนโยบายการกํากับดูแล
กิช่จอการดั
ษัท
กิจการดังคณะกรรมการบริ
กล่าวต่อคณะกรรมการบริ
ัท
ษัท ได้ กําษหนดนโยบายในการกํ
ากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสําคัญตามหลักการกํากับ
คณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
ได้
ก
า
ํ
หนดนโยบายในการกํ
ากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสําคัญตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดังนี ้
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดังนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 1่ 1สิทสิธิทขธิองผู
้ ถอื หุ้นถือหุน
หมวดที
ของผู
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั เิ พื่อกํากับดูแลสิทธิของผู้ถือ
กและให้
ความสํ
าคัญาถึคังญสิทถึธิงสิขทองผู
ือหุถ้ นอื จึหุงนได้จึกงําไดหนดแนวทางปฏิ
บตั เิ พืบ่อตั กํเิ พืาอ่กักํบาดูกัแบลสิ
ธิขทองผู
ทั ฯ ตระหนั
กและให
ความสํ
ธิข้ ถองผู
กาํ หนดแนวทางปฏิ
ดูแทลสิ
ธิข้ ถองือ
หุ้นดังนี ้ บริ ษัทฯบริษตระหนั
น ดัษงัทนีฯ้ กําหนดให้ สง่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุวนั เวลา สถานทีป่ ระชุม
หุ้นดังนี ้ ผู1.ถ อื หุบริ
1. อมรายละเอี
บริ ษัทฯ กํยาหนดให้
ง่ หนังสือเชิญประชุ
ถือทีหุ่จ้ นําและวิ
ญผูจ้ ถารณาความเห็
ือหุ้น โดยระบุนวคณะกรรมการ
นั เวลา สถานทีรายงาน
ป่ ระชุม
ให้ ชดั เจนพร้
ดระเบียสบวาระการประชุ
ม ข้มอสามั
มูลสํญาคัผู้ญ
เป็ นต่สอามั
การพิ
ให้ ชดั เจนพร้
ดระเบียบวาระการประชุ
ม ข้ อนมูทะ
ลสําซึคัง่ ญ
ที่จําเป็ นต่ออกใช้
การพิ
การประชุ
มครัองมรายละเอี
้ ที่ผา่ นมา ยรายงานประจํ
าปี หนังสือมอบฉั
สามารถเลื
ได้ ทจงแบบ
ั ารณาความเห็
้
ก แบบ นขคณะกรรมการ
และแบบ ค อีกรายงาน
ทังระบุ
้
มครันง้ ทะให้
ที่ผา่ นมา
รายงานประจํ
าปี หนังสือมอบฉันงทะ
อกใช้งนั
งแบบ
ั ้ นสถาบั
ก แบบ
อีกทังระบุ
้ ษัท
วิการประชุ
ธีการมอบฉั
ชดั เจนเพื
่ออํานวยความสะดวกและส่
เสริซึมง่ ให้สามารถเลื
ผ้ ถู ือหุ้นรวมทั
้ ได้กทลงทุ
นเข้ขาร่และแบบ
วมประชุมค โดยบริ
ชดั เจนเพื่ออํานวยความสะดวกและส่
มให้า ผอย่
้ ถู ือาหุงน้้ นรวมทั
้ วักนลงทุ
สถาบั
นเข้มาผูร่ว้ ถมประชุ
ม โดยบริ
โดยบริ
ฯวิธดํีกาารมอบฉั
เนินการจันทะให้
ดส่งเอกสารประกอบการประชุ
มให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่งเสริ
วงหน้
อย 21งนั
ก่อนนวั
นประชุ
ือหุ้นรวมทั
งเผยแพร่
้ ษษทั ัทฯ
การจั
งเอกสารประกอบการประชุ
มฯhttp://www.principalcapital.co.th
ให้
วงหน้
อ้ นวั
น้งภาษาไทยและภาษาอั
ประชุมมผูถผู้อืถหุือหุน้ นรวมทั
รวมทั
้ งอย่
สดงววส่เอกสารประกอบการประชุ
ผถhttp://www.principalcapital.co.th
ู ผอื ้ ถู หุือน หุล้ นวล่งหน
า าอยอย่
างนางน้
อยอย2121วันวันกอทัก่นวั
นทัประชุ
้งงเผยแพร่
เผยแพร
มูาลลนเนิดัดัการจั
กล
วล
งหน
าาในเว็
ในเว็บบไซต์
ไซตขของบริ
องบริษษัทมัทฯให
กฤษ
ข้ฯขดํออาดํมูเนิ
งงนกล่
าาดวล่
งหน้
งภาษาไทยและภาษาอั
งกฤษ
าง
ลดัอ30
งยกล่30
าวัวล่
บมไซต์มเพื
ขเพื
องบริ
ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
กฤษถูถูกอย่
กนวัอนวั
นประชุ
น ได้ไดรรับบั ข้ขออมูมูลลข่ขาาวสารสํ
วสารสําาหรัหรับบการตั
การตัดดสิสินนใจในการลงมติ
ใจในการลงมติ
างเพี
ยงงพอ
กต้ตอาองงง
น้ข้อยออมูยางน
นก่วัวนองหน้
นาในเว็
ประชุ
่ออ่ให้ใหผษ้ผถู ัทถู ือฯอื หุหุ้ นhttp://www.principalcapital.co.th
อย่อายงเพี
ยงพอ
น้ครบถ
อย ววน30
ก่อนวันประชุม ยเพื
่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นนนได้
ข้ อมูลข่ททาี่ไไวสารสํ
าหรับาาร่การตั
ดสินมใจในการลงมติ
น โปร่
โปรวังงนใสและสามารถเตรี
ใสและสามารถเตรี
ยมการมอบฉั
มการมอบฉั
ทะรับในกรณี
ในกรณี
่ม่ี มสสะดวกเข้
ะดวกเข
รววมประชุ
มประชุ
มด้ดววยตนเอง
ยตนเอง อย่างเพียงพอ ถูกต้ อง
ครบถ้
ทะ
ครบถ้ วน โปร่งใสและสามารถเตรี ยมการมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
2. บริษทั ทฯฯ มีมีนนโยบายส
โยบายส่งงเสริ
เสริมมและอํ
และอําานวยความสะดวกให
นวยความสะดวกให้แกก่ผ้ ูถือหุ้นนและนั
และนักกลงทุ
ลงทุนนสถาบั
สถาบันนในการเข้
ในการเขาาร่วรมประชุ
วมประชุมผูม้
2.
บริ
ษ
ั
ท
ฯ
มี
น
โยบายส่
ง
เสริ
ม
และอํ
า
นวยความสะดวกให้
แ
ก่
ผ
้
ถ
ู
ื
อ
หุ
้
น
และนั
ก
ลงทุ
น
สถาบั
น
ในการเข้
า
ร่
ว
มประชุมบผูบ้
โดยบริษษัททั ฯฯ จะกํ
จะกําาหนดวั
หนดวันน เวลา ประชุมที่เหมาะสม จัดดให้
ใหมมีสสถานที
ถานทีจ่ ดั การประชุมมที่มีขนาดเพียงพอสามารถรองรั
งพอสามารถรองรั
ถืผูอถ อหุื ้หุนน โดยบริ
หุ้น โดยบริ
าหนดวั
ประชุงมมวลชนเข้
ที่เหมาะสม
ดให้ มีสถานทียจ่ งพอให้
ดั การประชุ
มที่มีขานาดเพี
ยงพอสามารถรองรั
จํถืาอนวนผู
้ ถือหุ้นษทีัทเ่ ข้ฯาร่จะกํ
วมประชุ
ม น มีเวลา
ระบบขนส่
าถึงจัและสะดวกเพี
สามารถเข้
ร่วมประชุ
ม จัดส่งแผนทีบ่
จํานวนผู่จ้ ถดั ือประชุ
หุ้นทีมเ่ ข้รวมทั
าร่วมประชุ
ระบบขนส่งมวลชนเข้เพีายถึงพอสํ
งและสะดวกเพี
ยงพอให้ สามารถเข้ าร่วมประชุม จัดส่งแผนที่
สถานที
งจั
้ ดให้มมบี คุ มีลากรและเทคโนโลยี
าหรับการตรวจสอบเอกสารและการลงมติ
สถานที่จดั ประชุม รวมทังจั
้ ดให้ มบี คุ ลากรและเทคโนโลยีเพียงพอสําหรับการตรวจสอบเอกสารและการลงมติ
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าหนดใหมีกมารประกาศรายละเอี
ีการประกาศรายละเอียยดการประชุ
ดการประชุมมสามั
สามัญญผูผู้ ถถือือหุหุ้ นนโดยโฆษณาลงหนั
โดยโฆษณาลงหนังงสืสืออพิพิมมพ์พททงฉบั
3. บริบริ
ษัทษฯัทฯกํากํหนดให้
ั ้ ั้งฉบับบ
ภาษาไทยและภาษาอังงกฤษติ
กฤษติดดต่ตออกักันน 33 วัวันน ก่กออนวั
นวันนประชุ
ประชุมมไม่
ไมนน้ ออยกว่
ยกวาา33วัวันนและเผยแพร่
และเผยแพรขข้ ออมูมูลลดัดังงกล่
กลาาวในเว็
ภาษาไทยและภาษาอั
วในเว็บบไซต
ไซต์ขของบริ
องบริษษทั ัทฯ
การบอกกลาาวการเรี
วการเรียยกประชุ
กประชุมมสามั
สามัญญผูผู้ ถถือือหุหุ้ นน
ฯhttp://www.principalcapital.co.th
http://www.principalcapital.co.th ทัทั้งงภาษาไทยและภาษาอั
้ ภาษาไทยและภาษาอังงกฤษ
กฤษ เพืเพื่อ่อเป็เปนนการบอกกล่
เป็ นการล่วงหน้ า

4. บริ ษัทฯ จะไม่ทําการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจํากัดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อม
มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสทิ ธิซกั ถามข้ อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่ องทีเ่ สนอ
และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
ประธานทีป่ ระชุมควรจัดสรรเวลาให้ อย่าง
เหมาะสม และส่งเสริ มให้ มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
5. บริ ษัทฯ กําหนดแนวปฏิบตั ิสาํ หรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
5.1 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา
5.2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผา่ นมา
5.3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี ที่ผา่ นมา
5.4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี ที่ผา่ นมา
5.5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
5.6 พิจารณาอนุมตั จิ ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
5.7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี
5.8 เรื่ องอื่นๆ
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามประเด็นสําคัญที่อยูใ่ นความสนใจ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท ตอบข้ อซักถาม
และ/หรื อชี ้แจงผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่มีการลงมติ
6. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า และ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
เป็ นระยะเวลา 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยส่งต้ นฉบับทางไปรษณีย์ ถึง
เลขานุการบริ ษัท ตามรายละเอียดที่แจ้ งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามทีเ่ กี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ของเลขานุการ
บริ ษัท
8. บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
หลังวันประชุมตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้ วนเหมาะสม ประกอบด้ วยการบันทึกรายงาน
การประชุม การออกเสียงและข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด
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9. กรรมการบริ
ษัททุกคน
้ รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื
่ อง/คณะอนุ
กรรมการ
/ คณะทํ/ คณะทํ
างาน ผูา้งาน
บริ หารสู
ดด้ างนสุด
9. กรรมการบริ
ษัททุรวมทั
กคน งคณะกรรมการเฉพาะเรื
่อง/คณะอนุ
กรรมการ
ผูบริงหสุารสู
ดการเงิ
านการเงิ
ชี และเลขานุ
การบริ
ารวมประชุ
ครั้งหากไม
ติดภารกิ
สําเพืคัญ
เพื่อตอบข
อซักถามและ
นหรื อนบัหรืญอชีบัญ
และเลขานุ
การบริ
ษัท ต้ษอัทงเข้ตอางเข
ร่วมประชุ
มผู้ถมือหุผู้ ถนือทุหุกนครัทุง้กหากไม่
ติดภารกิ
จสําคัจญ
่อตอบข้
อซักถามและรั
บ
งความคิ
นของผู
รวมถึ
ริหารระดั
กคนควรเข
รวมการประชุ
่อตอบข
ซักถาม
ฟัรับงฟความคิ
ดเห็ดนเห็ของผู
้ ถือถหุ้ือนหุนรวมถึ
งผู้บงผูริ หบารระดั
บสูบงทุสูกงทุคนควรเข้
าร่วามการประชุ
มผู้มถืผูอหุถ้ือนหุเพืน่อเพืตอบข้
อซักอถาม
หมวดที
2 การปฏิ
นอย
่ 2 ่ การปฏิ
หมวดที
บัติตบ่ อัตผู้ิต
ถอื อหุผู้ นถอย่ือหุ
างเท่
าเทีายงเท
มกัานเทียมกัน

บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียมและ
เป็ นธรรม และได้ รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียม บริ ษัทฯ มีจริ ยธรรมว่าด้ วยการรักษาความลับและ
การใช้ ข้อมูลภายในแนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมสร้ าง
ความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการ
เลื อ กตั ง้ เป็ นกรรมการตามหลั ก เกณฑ์ ท่ี บ ริ ษั ท ฯกํ า หนด ซึ่ ง ได้ เผยแพร่ ร ายละเอี ย ดในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
http://www.principalcapital.co.th โดยให้
เสนอมายั
งบริงบริ
ษัทษฯัทเป็
นระยะเวลา
นของทุ
กปี กล่ปวงหน้
าก่อานวั
ประชุ
มผู้ถมือ
โดยให
เสนอมายั
ฯ เป
นระยะเวลา3 เดื3 อเดื
อนของทุ
ลวงหน
กอนนวั
นประชุ
เปนเวลาไม
นอยกว
อน งโดยส
งตบนทางไปรษณี
ฉบับทางไปรษณี
ยถึงเลขานุ
การบริ
ษัท ตามรายละเอี
จงทางเว็
บไซต
หุผู้ ถนือเป็หุนนเวลาไม่
น้อยกว่
า 3 าเดือ3นเดืโดยส่
ต้ นฉบั
ย์ถึงเลขานุ
การบริ
ษัท ตามรายละเอี
ยดทีย่แดที
จ้ ง่แทางเว็
บไซต์
ของ
ของบริ
ัทฯ โดยคณะกรรมการบริ
ัท จะเป
ดเผยผลการพิจารณาเรื
จารณาเรื่ อ่องดังดังกล่
งกลาาวผ่
วผาานทางเว็
นทางเว็บบไซต์
ไซตขของบริ
องบริษษัทัทฯฯ และเว็
บริ
ษัทฯษโดยคณะกรรมการบริ
ษัทษจะเปิ
ดเผยผลการพิ
และเว็บบไซต
ไซต์ขของ
อง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริ ษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสําคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ มอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ได้ รับเอกสารและ
คําแนะนําในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถกู ต้ องตามกฎหมายยื่นหนังสือมอบฉันทะให้ กรรมการในที่ประชุมแล้ วมีสิทธิ
เข้ าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ มาประชุม
และลงมติแทนได้ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิได้ รับประวัติและข้ อมูลการทํางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้ วนเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน และสนับสนุนให้ มีการ
ใช้ วิธีและอุปกรณ์การออกเสียงผลการนับคะแนนเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลการลง
มติได้ รวดเร็ วและผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
5. คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษษัทัทและผู
และผูบ้ บริริหหารจะต
ารจะต้อองเป
งเปิดดเผยข
เผยข้ออมูมูลลเกีเกี่ย่ยวกั
วกับบสส่ววนได
นได้เเสีสียยและผู
และผูเ้ เกีกี่ย่ยวข
วข้อองเพื
งเพื่ออ่ ให
ให้คคณะกรรมการ
ณะ
พิจารณาธุรจกรรมของบริ
ษัทฯ ที่อษาจมี
ดแย
งทางผลประโยชน
หรือรายการเกี
วโยงกัน และ
ตัดสินนใจเพื
่อประโยชน
กรรมการพิ
ารณาธุรกรรมของบริ
ัทฯความขั
ที่อาจมี
ความขั
ดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อ่ยรายการเกี
่ยวโยงกั
และตั
ดสินใจเพืข่ออ ง
บริษษัทัทฯฯ โดยรวมทั
บบริริหหารที
เสีย่มกัีสบว่ ธุนได้
กรรมที
บริษษัท่ทัทฯาํ ฯกัตตบออบริ
งไมษมมัทีสีสฯววนร
วมในการตั
มในการตั
สินนใจทํ
ใจทํา า
งบริ
้ กรรมการและผู
กรรมการและผู
ารที่ม่มีสี ้ วบนได
รกรรมที
บบบริ
งไม
ประโยชน์
ขโดยรวมทั
องบริ ษัท้งฯนี้งนี้ โดยรวมทั
งนี
้ ้ กรรมการและผู
ริ หารที
เสียกั่ทบ่ทําธุํากัรกักรรมที
ต้นรอวงไม่
มีสว่ นร่ดวดสิมในการ
ธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ
ตัดสินใจทําธุรกรรมดังกล่าว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามขันตอนหรื
้
อมาตรการการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียและผูเกี่ยวของเพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน และ ตัดสินใจเพื
ใจเพือ่ ่อประโยชน
ประโยชนของ
ขอ
ษัทฯ งโดยรวมทั
บริหารที
่มีสวนไดเสียกับธุมรัตกรรมที
ํากับบริษัทฯ าตงกั
องไม
มีสวนรษวัทมในการตั
ดสินใจทํา
ธุงบริ
รกรรมดั
กลาว ทั้งนี้งนี้ให้ กรรมการและผู
เปนไปตามขั้นตอนหรื
อมาตรการการอนุ
ิการทํา่ทรายการระหว
นของบริ
ฯ
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่ 3 ่ บทบาทของผู
หมวดที
้ มีส่วนได้
ย เสีย
หมวดที
3 บทบาทของผู
มีสเวสีนได
บริ ษัทฯ มีการดูแลและคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายหรื อ
ข้ อตกลงที่มกี บั บริ ษัทฯ และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อกํากับดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ไว้ อย่างชัดเจนดังนี ้
1. ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ ได้ แก่ ลูกค้ า พนักงาน คูค่ ้ า ผู้ถือหุ้น หรื อนักลงทุน เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่ง หรื อหน่วยงาน
ราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีช่องทางในการสือ่ สารและการตอบสนองความต้ องการจากบริ ษัทฯ อย่าง
เพียงพอในแต่ละกลุม่
2. บริ ษัทฯ มีพนั ธสัญญาต่อลูกค้ าในการพัฒนาสินค้ าและบริ การให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนือ่ ง มีกมีารกํ
าหนด
การกํ
าหนดราคาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทําการใดเป็ นการเอาเปรี ยบลูกค้ า ในการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า บริษัทฯ ต้ องดําเนินธุรกิจอย่าง
เป็ นกลางและเป็ นธรรม
3. บริ ษัทฯ คํานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานโดยไม่เอาเปรี ยบในการทําสัญญาจ้ าง มีการกําหนดค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกับศักยภาพ เพื่อกระตุ้นให้ พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน มีการฝึ กอบรม ให้ การศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงาน มีสงิ่ แวดล้ อมในการทํางานที่ดี มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้ างวินยั ในการทํางาน ได้ รับ
การเอาใจใส่อย่างทัว่ ถึง บริ ษัทฯ กําหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาต่อผู้ได้ รับผลกระทบดังกล่าวหากมีเหตุให้ พนักงานต้ องยุติการ
ทํางานด้ วยสาเหตุใดก็ตาม
4. บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการประชาสัมพันธ์สอื่ ถึงความตระหนักและความเอาใจใส่ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างต่อเนื่อง
และสมํ่าเสมอ
นโยบายการแจ
ขอยสงสั
ย บการรั
ยน ขอเสนอแนะ
(Whistle Blowing)
นโยบายการแจ้
งข้ องสงสั
การรั
เรื่องร้บอเรืงเรี่อยงร
น อข้งเรี
อเสนอแนะ
(Whistle Blowing)

เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม และมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันตาม “นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มชี ่องทางรับแจ้ งข้ อสงสัย หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ ที่แสดงว่าผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียได้ รับผลกระทบ หรื อมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้ รับผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย ทุกกลุม่
จากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจากการปฏิบตั ิของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการกระทําผิด
กฎหมายหรื อจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทําทีข่ าดความ
ระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ โดยการแจ้ งข้ อสงสัยโดยตรง หรื อส่งจดหมายมาที่

232

117

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

เลขานุกกเลขานุ
ารบริษษกัทัทารบริษัท
เลขานุ
ารบริ
บริษษัทัท พริ
พริน้ น้ ซิซิเเพิพิลล แคปิ
แคปิตตอล
อล จํจําากักัดด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ
16 อาคารบางกอกบิ
อาคารบางกอกบิสสซิซิเเนสเซ็
นสเซ็นนเตอร์
เตอร์
ชัชัน้น้ 16
เลขที่ ่ 29
29 ถนนสุ
ถนนสุขขมุ มุ วิวิทท 63
63 แขวงคลองตั
แขวงคลองตันนเหนื
เหนืออ เขตวั
เขตวัฒฒนา
นา กรุ
กรุงงเทพ
เทพ 10110
10110
เลขที
Secretarywhistle@principalcapital.co.th โทรศั
โทรศัพพท์ท์ +66
+66 (2)
(2) 714-2173
714-2173
Secretarywhistle@principalcapital.co.th
กรณีพพนันักกงานมี
งานมีขข้ อ้ อสงสั
สงสัยย เรืเรื่ อ่ องร้งร้อองเรี
งเรียยนน ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนหรื
หรืออข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ
กรณี
สามารถแจ้งงทีที่ ่ Hrwhistle@principalcapital.co.th
Hrwhistle@principalcapital.co.th หรื
หรืออ Secretarywhistle@principal.co.th
Secretarywhistle@principal.co.th
สามารถแจ้
หมวดที
่ 4 การเป
ดเผยข
อมูลและความโปร
หมวดที
การเปิ
ดเผยข้
และความโปร่
ใส งใส
่ ่ 44 การเปิ
หมวดที
ดเผยข้
ออมูมูลลและความโปร่
งงใส

บริษษัทัทฯฯ ให้
ให้คความสํ
วามสําาคัคัญญต่ต่ออการเปิ
การเปิดดเผยข้
เผยข้ออมูมูลลทีที่ส่สาํ าํ คัคัญญ ถูถูกกต้ต้อองง ครบถ้
ครบถ้ววนเพื
นเพือ่ อ่ ให้
ให้ผผ้ มู ้ มู ีสีสว่ ว่ นได้
นได้เเสีสียยใช้ใช้ปประกอบการ
ระกอบการ
บริ
ใจ การเปิ
การเปิดดเผยข้
เผยข้ออมูมูลลเป็เป็นนดัดัชชนีนีชชี ้วัี ้วัดดความโปร่
ความโปร่งงใสในการดํ
ใสในการดําาเนิเนินนการซึ
การซึง่ ง่ เป็เป็นนปัปัจจจัจัยยสํสําาคัคัญญในการสร้
ในการสร้าางความเชื
งความเชื่อ่อมัมัน่ น่ แก่
แก่ผผ้ ถู ้ ถู ือือ
ตัตัดดสิสินนใจ
ลงทุนนและผู
และผู้ ม้ มีสีสว่ ว่ นได้
นได้เเสีสียย ถึถึงงความซื
ความซื่อ่อสัสัตตย์ย์สสจุ จุ ริริตตในการดํ
ในการดําาเนิ
เนินนงานและเป็
งานและเป็นนกลไกในการตรวจสอบการดํ
กลไกในการตรวจสอบการดําาเนิ
เนินนงาน
งาน
หุหุ้ น้ น นันักกลงทุ
บริษษัทัทฯฯ จึจึงงกํกําาหนดแนวทางปฏิ
หนดแนวทางปฏิบบตั ตั ิเิเพืพื่อ่อกํกําากักับบดูดูแแลการเปิ
ลการเปิดดเผยข้
เผยข้ออมูมูลลและความโปร่
และความโปร่งงใสดั
ใสดังงนีนี้ ้
บริ
คณะกรรมการบริษษัทัท หรื
หรืออผูผู้ ท้ ที่คี่คณะกรรมการบริ
ณะกรรมการบริษษั ทั ทมอบหมายมี
มอบหมายมีหหน้น้าาทีที่ใ่ในการเปิ
นการเปิดดเผยสารสนเทศ
เผยสารสนเทศ ทัทัง้ ง้ ทีที่เ่เป็ป็นน
1.1. คณะกรรมการบริ
สารสนเทศทางการเงินนนและไม
สารสนเทศทางการเงิ
และไม่ใใใชช่ช่ทททางการเงิ
างการเงินนนอย
อย่าางเพี
างเพี
งเพียยงพอ
ยงพอ
งพอเชืเชืเชื่อ่อ่อถืถืถือออไดได้ได้แแและทั
ละทันนนเวลา
เวลาเพื
เพื่อ่อ่อให
ให้ผผผูถ้ ถู ้ ถู ือือือหุหุหุน้ น้ นและผู
และผูม้ ม้ มีสีสีสวว่ วนได
่ นได้
นได้เสีเเสีสียยยของบริ
ของบริษษษัทัทัทฯ
สารสนเทศทางการเงิ
และไม่
างการเงิ
อย่
ละทั
เวลา
เพื
ให้
และผู
ของบริ
าเที
ยมกั
นตามที
่ก ํ ่าก่กหนดโดยกฏหมาย
และข้อออบับังงคัคับบของบริ
และมีกการปรั
การปรั
ารปรับบปรุ
บปรุปรุ
ล
ได้ร ั รบรับับสารสนเทศอย
สารสนเทศอย่างเท่
งเท่
เที
มกั
ตามที
หนดโดยกฏหมาย และข้
และข้
ของบริษษัทัทฯฯ และมี
และมี
บน
ฯฯได้ได้
สารสนเทศอย่
าางเท่
าาเที
ยยมกั
นนตามที
ําําหนดโดยกฏหมาย
งงข้ข้งออข้มูมูอลลมูบน
ไซต์ใให้ห้มมีคีความครบถ้
วามครบถ้ววนอย่
นอย่าางสมํ
งสมํ่า่าเสมอและรวดเร็
เสมอและรวดเร็ววทัทันนสถานการณ์
สถานการณ์เเพืพื่อ่อให้
ให้แแน่น่ใใจว่
จว่าาผูผู้ ถ้ ถือือหุหุ้ น้ นสามารถหาข้
สามารถหาข้ออมูมูลลประกอบ
ประกอบ การ
การ
เว็เว็บบไซต์
ารณาเพิ
และติ
วยงานที
ยงานที
ชอบต่
การให้
ะดวก
รวดเร็
ระสิ
าพ
จารณาเพิ
มและติ
กัหน่
บวหน
วยงานที
ดชอบต
อการให
ลได
สะดวกรวดเร็
รวดเร็ววและมี
วและมี
และมีปปประสิ
ระสิทททธิธิธิภภภาพ
าพ
พิพิการพิ
จจารณาเพิ
่ม่มเติเติ่มมมเติ
และติ
ดดต่ต่อดอกัตกับอบหน่
่ร่รับับผิ่รผิับดดผิชอบต่
ออการให้
ขข้ อ้ อขมูมูอลมูลได้ได้
สสะดวก
ระบบสารสนเทศของบริษษัทัทฯฯ ได้ได้รรับับการจั
การจัดดทํทําาขึขึ้นอย่
้นอย่าางรอบคอบ
งรอบคอบ มีมีคความชั
วามชัดดเจนถู
เจนถูกกต้ต้อองและโปร่
งและโปร่งงใสด้
ใสด้ววยภาษาที
ยภาษาที่ ่
2.2. ระบบสารสนเทศของบริ
กระชับบ เข้เข้าาใจง่
ใจง่าายย มีมีกการเปิ
ารเปิดดเผยสารสนเทศที
เผยสารสนเทศที่ส่สาํ าํ คัคัญญ และจํ
และจําาเป็เป็นนอย่
อย่าางสมํ
งสมํ่า่าเสมอไม่
เสมอไม่ววา่ า่ จะก่
จะก่ออให้
ให้เเกิกิดดผลดี
ผลดีหหรืรืออผลเสี
ผลเสียยต่ต่ออบริ
บริษษัทัทฯฯ
กระชั
ให้มมีหีหน่น่ววยงานประชาสั
ยงานประชาสัมมพัพันนธ์ธ์ททําําหน้
หน้าาทีที่ป่ประชาสั
ระชาสัมมพัพันนธ์ธ์ขข้ อ้ อมูมูลลข่ข่าาวสารการดํ
วสารการดําาเนิ
เนินนงานและผลงานของบริ
งานและผลงานของบริษษัทัทฯฯ
3.3. จัจัดดให้
ประโยชน์ใให้ห้กกบั บั ผูผู้ ถ้ ถือือหุหุ้ น้ น นันักกลงทุ
ลงทุนน พนั
พนักกงาน
งาน ผูผู้ ท้ ที่เี่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองง และสาธารณชนทั
และสาธารณชนทัว่ ว่ ไปอย่
ไปอย่าางสมํ
งสมํ่า่าเสมอและมี
เสมอและมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพขจั
าพขจัดด
ทีที่เ่เป็ป็นนประโยชน์
ความเข้
ใจผิาดดใจผิด รวมทั
รวมทังมี
้ นนกั กั ลงทุ
ลงทุนนสัสัมมพัพันนธ์ธ์ททําําหน้
หน้าาทีทีเ่ เ่ ป็ป็นนหน่
หน่ววยงานประสานกั
ยงานประสานกับบนันักกลงทุ
ลงทุนน สถาบั
สถาบันน เจ้เจ้าาหนี
หนี้ ้ นันักกวิวิเเคราะห์
คราะห์
ความเข้
าาใจผิ
้งมี
ขจัดความเข
หลักกทรั
ทรัพพย์ย์และผู
และผู้ ถ้ ถือือหุหุ้ น้ นของบริ
ของบริษษทั ทั ฯฯในการให้
ในการให้ขข้ อ้ อมูมูลลการดํ
การดําาเนิ
เนินนการและการลงทุ
การและการลงทุนนของบริ
ของบริษษัทัทฯฯด้ด้ววยช่
ยช่อองทางการติ
งทางการติดดต่ต่ออทีที่ส่สะดวก
ะดวก
หลั
รวดเร็ววและเข้
และเข้าาถึถึงงได้ได้งงา่ า่ ยย
รวดเร็
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4. คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและรายงานการ
ตรวจสอบบัญชี พร้ อมทัพร
งรายงานประจํ
้ อมทั้งรายงานประจํ
าปี ของคณะกรรมการเสนอต่
อที่ประชุ
ผู้ถือมหุผู้ นถในการประชุ
มสามั
ญประจํ
าปี เพืาป่อ
าปของคณะกรรมการเสนอต
อที่ปมระชุ
ือหุนในการประชุ
มสามั
ญประจํ
มตั ิมัติ
เพืพิจ่อารณาอนุ
พิจารณาอนุ
5. คณะกรรมการบริ ษัท จัดทํารายงานการประเมินสถานะและแนวโน้ มบริ ษัทฯ โดยสรุปที่เข้ าใจได้ ง่ายรายงาน
อธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการ
เข้ าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี ไว้ ในรายงานประจําปี
6. คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ให้ มกี ารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดที
ความรั
ผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 5่ 5ความรั
บผิบดชอบของคณะกรรมการ

บริ ษัทฯ ได้ จดั โครงสร้ างบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การดูแลของ
ผู้บริ หารแต่ละสายงาน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คอยกํากับดูแลในเบื ้องต้ น โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีอาํ นาจหน้ าที่ตดั สินใจและดูแลการ
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามข้ อกําหนดบริ ษัทฯ และตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ขอบเขตหน้ าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ จะถูกกําหนดเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
การถ
ลของกรรมการที
การถ่
วงดุวลงดุ
ของกรรมการที
่ ไม่ เป็ นผู่ไ้ ม
บริเปหน
ารผูบริหาร

บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการทังสิ
้ ้น 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
• กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
• กรรมการทีไ่ ม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
• กรรมการอิสระ

จํานวน 4 ท่าน
จํานวน 2 ท่าน
จํานวน 3 ท่าน

การประชุ
มคณะกรรมการบริ
การประชุ
มคณะกรรมการบริ
ษัท ษัท

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะกําหนดขึ ้นล่วงหน้ าในแต่ละปี เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ า
ร่ วมประชุมได้ โดยประธานคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะ
ปรึกษาหารื อกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประกอบกับการพิจารณาคําขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่สําคัญ
เป็ นวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้
โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการประชุมให้ กรรมการพิจารณา
ล่วงหน้ า เพื่อจะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้ อง
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1. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดให้ คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ทังนี
้ ้

กรรมการบริ ษัท ต้ องมาประชุมอย่างน้ อยกึง่ หนึง่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม

2. บริ ษัทฯ ควรกําหนดให้ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนการประชุม

ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 77 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมการมีเวลาศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื่ อง
ต่างๆ อย่างเพียงพอและสามารถจัดเวลาในการเข้ าร่ วมประชุมได้
3. ประธานคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการจัดเรื่ องที่จะเข้ าวาระการประชุมคณะกรรม-

การบริ ษัทโดยปรึกษาหารื อกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร พิจารณาคําขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่สําคัญเป็ น
วาระพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
4. ประธานคณะกรรมการบริ ษัท ควรจัดสรรเวลาให้ เพียงพอสําหรับการนําเสนอเอกสารและข้ อมูลของ

ผู้บริ หารและการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นสําคัญของคณะกรรมการบริ ษัท
5. คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้ อมที่จะเข้ า

ร่ วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ
6. คณะกรรมการบริ ษัท

สามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จําเป็ น เพื่อขอเอกสารและข้ อมูลคําปรึกษาและ
บริ การต่างๆเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ จากผู้บริ หารระดับสูงและอาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษา
ภายนอกเมื่อจําเป็ นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครัง้
7. คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเชิญผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ราย

รายละเอี
ยดเพิ
มในส
กี่ยอวขง อง
ละเอียดเพิ
่มเติ่มมเติในส่
วนทีว่เนที
กี่ย่เวข้

8. กรรมการบริ ษัท ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียในแต่วาระการประชุมต้ องงดออกเสียงหรื อให้

ให
ความคิ
นในวาระนั
ความคิ
ดเห็ดเห็
นในวาระนั
นๆ
้ ้นๆ

9. จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

ควรกําหนดตามความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
10. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการ

บริ ษัท ต้ องมีความชัดเจนเพื่อใช้ อ้างอิง

11. โดยเฉลี่ยกรรมการบริ ษัทแต่ละคนควรเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
80 ของ

การประชุมทังหมดในรอบปี
้
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12. กรรมการบริ ษัททุกคนควรมีสดั ส่วนของการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของ

การประชุมทังปี
้

13. คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองค์ประชุมขันตํ
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการ
บริ ษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยต้ องมีกรรมการบริ ษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

บริ ษัททังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นการลงมติเฉพาะกรรมการบริ ษัทผู้ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียก็ต้องต้ องมีกรรมการบริ ษัทผู้ไม่มี
ส่วนได้ สว่ นเสียอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 33 ของจํานวนกรรมการบริ ษัทที่ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
14. จัดให้ มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมจํานวน 1 ครัง้

ทุกปี
การประเมิ
บัตบงิ ัตานของคณะกรรมการบริ
ษัท ษัท
การประเมินนผลการปฏิ
ผลการปฏิ
ิงานของคณะกรรมการบริ
การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

1. บริ ษัทฯ กํ าหนดให้ มีการประเมินคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํ าทุกปี โดยเป็ นการประเมินแบบองค์คณะ
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแต่ละคนโดยรวม ซึง่ ผลการประเมินนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ ทําการ
วิเคราะห์และหาข้ อสรุปเพื่อกําหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการต่อไป
2. บริ ษัทฯ มีการรายงานผลประเมินและข้ อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อร่วมกัน สนับสนุน
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดียงิ่ ขึ ้น
3. ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร ควรมีสว่ นร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเอง ที่จะได้ รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
การประเมิ
นผลการของประธานเจ
การประเมิ
นผลงานของประธานเจ้
าหน้าาหน
ที่บาริทีห่บารริหาร

1. บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทุกสิ ้นปี โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อขอความเห็นชอบ
2. บริ ษัทฯ ได้ กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 3 ส่วนและให้ นํ ้าหนักการประเมินในแต่ละระดับในสัดส่วนที่
แตกต่างกันดังนี ้
2.1 การประเมินผลจากดัชนีชี ้วัดผลการดําเนินงาน
2.2 การประเมินด้ านความเป็ นผู้นาํ
2.3 การประเมินด้ านการบริ หารงบประมาณและโครงการต่างๆ
3. ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการปรับขึ ้นเงินเดือนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
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ค
ตอบแทนกรรมการบริ
ัท และประธานเจ
ค่ าาตอบแทนกรรมการบริ
ษัท ษและประธานเจ้
าหน้ าาทีหน
่ บริาหทีาร่บริหาร

1. บริ ษัทฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารให้ อยู่ในระดับที่
สามารถจูงใจและอยูใ่ นระดับที่เทียบเคียงกับบริ ษัทที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันโดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและ
ความรับผิดชอบของกรรมการรวมทังผลการดํ
้
าเนินงานของบริ ษัทฯ โดยทุกปี คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผู้กําหนดค่าตอบแทนดังกล่าวและนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
2. คณะกรรมการบริ ษัท ที่ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้นเป็ นพิเศษจะได้ รับค่าตอบแทน
เพิ่มและเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายนัน้ ผู้ที่เป็ นประธานอาจได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้ รับ
3. คณะกรรมการบริ ษัท จัดทํารายงานเกี่ยวกับนโยบายด้ านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี และงบการเงินของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ประเมินผลงานประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประจําทุกปี เพื่อนําไปใช้ ในการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยใช้ บรรทัดฐานที่ได้ ตกลงกันล่วงหน้ ากับประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารตามเกณฑ์ทเี่ ป็ นรูปธรรม รวมถึงผลปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ใน
ระยะยาว การพัฒนาผู้บริ หาร ฯลฯ ผลประเมินข้ างต้ นจะเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้สอื่ สารผลการพิจารณาให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบ
5. คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาํ หนดโครงสร้ างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร คือค่าเบี ้ย
ประชุม ค่าบําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนอื่นคือการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่และการชดใช้
คืนให้ กบั บริษัทฯ (Directors and Officers Liabilitiy and Company Reimbursement Policy: D&O)
การพั
ฒนากรรมการและผู
การพั
ฒนากรรมการและผู
้ บริหารบริหาร

1. บริ ษัทฯ

ได้ สง่ เสริ มและสนับสนุนการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ ในเรื่ องหลักการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษัทฯ ให้ กบั กรรมการเฉพาะเรื่ อง ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างและพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
2. บริ ษัทฯ

ได้ จดั ทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงานรวมถึงการจัดปฐมนิเทศแนะนําลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ แก่
กรรมการใหม่ด้วย โดยกรรมการบริ ษัทได้ ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
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3. บริ ษัทฯ

มีการพัฒนาผู้บริ หารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการหมุนเวียนตําแหน่ง
ภายในองค์กร รวมทังเตรี
้ ยมความพร้ อมสําหรับการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยจัดให้ มีการ
ประเมินศักยภาพผู้บริ หารระดับสูง
4. บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงเข้ าสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
เสมอ
ปฏิบตั ิหน้ าที่รวมทังพบปะแลกเปลี
้
่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรต่างๆอยูอยู่เสมอ
เพื่อนําความรู้ และประสบการณ์
ละประสบการณมาพัฒนาบริ ษัทฯ ต่ตอไป

การดู
แลให้
มีกมารปฏิ
บัตบติ ัต
ามและการทบทวน
การดู
แลให
ีการปฏิ
ิตามและการทบทวน
คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ กรรมการบริ ษัท กรรมการเฉพาะเรื่ อง ผู้บริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิตามแนว
ปฏิบตั ิที่ดีของ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” อย่างเคร่ งครัดเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความมัน่ คงและความยั่งยืนให้ กบั องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้ มีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ”
เป็ นประจําทุกปี
การกํ
แลการดํ
นงานของบริ
ัทยอยและบริ
การกําากักับบดูดูแลการดํ
าเนิานเนิ
งานของบริ
ษัทย่ อษยและบริ
ษัทร่ วม ษัทรวม

เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทย่อยเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับนโยบายและทิศทางของ
บริ ษัทคณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ มีการดําเนินงานดังต่อไปนี ้
1. ส่งบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริ หารเห็นว่ามีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อไปเป็ น
กรรมการบริษัทย่อยนันๆ
้
2. มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุกไตรมาส
3. มีการจัดให้ หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้ อมทังรายงานผลให้
้
คณะกรรมการบริ ษัท
รับทราบ
4. มีการชี ้แจงนโยบายที่สาํ คัญของบริ ษัทฯ เป็ นต้ นว่า นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบายการบริ หาร
ความเสีย่ ง นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ บริ ษัทย่อยรับทราบและนําไปปฏิบตั ิ
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีแนวปฏิบตั ิที่กําหนดไว้ ในจริยธรรมองค์กรในการควบคุมมิให้ บคุ ลากรนําข้ อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผย
ให้ แก่ผ้ อู ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์สว่ นตน โดยแนวปฏิบตั ิหลักได้ แก่ จะต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ กบั
ตนเองหรื อผู้อื่นเช่น การซื ้อหุ้นบริ ษัทฯ ในเวลาที่จะประกาศผลการดําเนินงาน การซื ้อที่ดินหรื อลงทุนในธุรกิจในบริ เวณที่ใกล้
กับบริ เวณที่บริษัทฯ จะขยายกิจการไป นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริ หาร ดังนี ้
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1. ให้ ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริ หารฝ่ ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กํ า หนดให้ ผ้ ูบ ริ ห ารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อ ครองหลักทรั พ ย์ ต่อ สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ หากผู้ที่เกี่ยวข้ องฝ่ าฝื นข้ อกําหนดในเรื่ องเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายในดังกล่าว ถือว่าได้ กระทําผิดข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ จะมีโทษทางวินยั อย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําที่เชื่อได้ วา่ ทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้ อบังคับ
ของภาครัฐ บริ ษัทฯ จะส่งเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่รัฐดําเนินการต่อไป
การปฏิ
ิตามหลั
กการกํ
แลกิ่ ดจีใการที
่ด่ีในนเรื
การปฏิ
บัตบติ ัตามหลั
กการกํ
ากับดูาแกัลกิบจดูการที
นเรื่องอื
ๆ ่องอื่นๆ

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และยึดหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วม
เป็ นส่วนหนึง่ ใน “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการ
ต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายดังนี ้
1.1 ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ กระทําการ
หรื อยอมรับหรื อให้ การสนับสนุนการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อมแก่บคุ คล หรื อ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ไม่วา่ จะด้ วยการเสนอให้ (Offering) การให้ คํามัน่ สัญญา (Promising) การเรี ยกร้ อง (Soliciting) การร้ องขอ
(Demanding) การให้ หรื อ รับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรื อ มีพฤติกรรมใดที่สอ่ ไปในทางทุจริตหรื อ
คอร์ รัปชัน่ โดยให้ สนับสนุนทุกองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้รับจ้ าง ผู้รับจ้ างช่วงให้ มีการปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบริษัทฯ และ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และให้ มีการสอบทานแนวทางปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อกําหนด ข้ อบังคับ
ประกาศ กฎหมาย และการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
1.2 บริ ษัทฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้ าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่า บริ ษัทฯ มี
วนเกี่ย่ยวข้วขออง งช่วชยเหลื
วยเหลืออทางการเมื
ทางการเมือองแก่
งแกพพรรคการเมื
รรคการเมือองพรรคใดพรรคหนึ
งพรรคใดพรรคหนึ่ง่งหรืหรืออกลุ
กลุม่ มพลั
พลังงกลุ
กลุม่ มใดกลุ
ใดกลุม่ มหนึ
หนึง่ ่ง โดยจะวางตั
โดยจะวางตัววเป็เปนน
ส่มีวสนเกี
กลาง ไม่ฝักใฝ่ พรรค หรื อ กลุม่ การเมืองใด และจะไม่ใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่ง หรื อให้ ความช่วยเหลือผู้สมัครรั บเลือกตังทางการเมื
้
องคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ และ บริ ษัทฯ ถื อว่าพนักงาน
สามารถใช้ สทิ ธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
1.3 บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ หรื อรับสินบนทุกรูปแบบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การดําเนินธุรกิจและ การ
ติดต่อภาครัฐและเอกชนจะต้ องเป็ นอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และดําเนินการตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
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1.4 บริ
บริษษัทัทฯฯจะควบคุ
จะควบคุมมการบริ
การบริจจาคเพื
าคเพื่อ่อการกุ
การกุศศลล การให้
การให้เเงิงินนสนั
สนับบสนุ
สนุนน การให้
การให้ขของขวั
องขวัญญทางธุ
ทางธุรรกิกิจจและ
และการ
การ
1.4
สนับบสนุ
สนุบนนสนุ
กรรมต่
งๆาให้
ให้งๆมมีคให
ีความโปร่
วามโปร่
ใสถูงกใสถู
กต้ต้ออกงตามกฎหมาย
งตามกฎหมาย
สนั
กิกิจจนกรรมต่
าางๆ
งงใสถู
การสนั
กิจกรรมต
มีความโปร
ตองตามกฎหมาย
1.5 บริ
บริษษัทัทฯฯ จัจัดดให้
ให้มมกี กี ารควบคุ
ารควบคุมมและตรวจสอบภายในที
และตรวจสอบภายในทีเ่ เ่ หมาะสม
หมาะสม สมํ
สมํ่า่าเสมอ
เสมอ เพื
เพื่อ่อป้ป้อองกั
งกันนมิมิใให้ห้พพนันักกงานทุ
งานทุกกคน
คน
1.5
รวมถึงงบุบุคคคลที
คลที่ส่สามที
ามที่ม่มีคีความเกี
วามเกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกับบบริ
บริษษัทัทฯฯ ปฏิ
ปฏิบบตั ตั ิขิขดั ดั กักับบนโยบายนี
นโยบายนี้ ้
รวมถึ
1.6 บริ
บริษษัทัทฯฯ จัจัดดให้
ให้คความรู
วามรู้ ด้ ด้ า้ านการต่
นการต่ออต้ต้าานทุ
นทุจจริริตตและคอร์
และคอร์รรัปัปชัชัน่ น่ แก่
แก่คคณะกรรมการ
ณะกรรมการ ผูผู้ บ้ บริริหหารและพนั
ารและพนักกงานทุ
งานทุกกคนของ
คนของ
1.6
บริษษัทัทฯฯ หรื
หรืออบุบุคคคลที
คลที่ส่สามที
ามทีม่ ม่ ีคีความเกี
วามเกี่ย่ยวข้วข้อองกั
งกับบบริ
บริษษัทัทฯฯ เพืเพื่อ่อส่ส่งงเสริ
เสริมมความซื
ความซื่อ่อสัสัตตย์ย์สสจุ จุ ริริตตและความรั
และความรับบผิผิดดขอบต่
ขอบต่ออหน้
หน้าาทีที่ค่ความ
วาม
บริ
รับบผิผิดดชอบ
ชอบ
รวมถึ
งสืสือ่ อ่ ให้ให้งทสืทราบถึ
ความมุ
ของบริ
บผิดรวมถึ
ชอบงรวมถึ
่อราบถึ
ใหทงงราบถึ
งความมุ
งมั่นของบริ
รัความรั
ความมุ
ง่ ง่ มัมัน่ น่ ของบริ
ษษัทัทฯฯ ษัทฯ
แนวทางปฏิ
่อ
งกันจจการทุ
แนวทางปฏิ
่ อป้ป้ิเพื
งกัปนนอการทุ
การทุ
คอร์จรรริัปัปตชัชั่ นคอร
่ น รัปชั่น
แนวทางปฏิ
บบตั ตั ิเิเพืบพื่ อัต
อองกั
ริริตตคอร์

กรรมการบริษษัทัท ผูผู้ บ้ บริริหหาร
าร พนั
พนักกงานทุ
งานทุกกคนของบริ
คนของบริษษัทัทฯฯ ต้ต้อองปฏิ
งปฏิบบตั ตั ิติตามกฎหมาย
ามกฎหมาย นโยบายต่
นโยบายต่ออต้ต้าานการทุ
นการทุจจริริตตและ
และ
1.1. กรรมการบริ
คอร์รรัปัปชัชัน่ น่ คูคูม่ ม่ ือือจริจริยยธรรมธุ
ธรรมธุรรกิกิจจ (Code
(CodeofofBusiness
BusinessEthics)
Ethics) จริจริยยธรรมของคณะกรรมการบริ
ธรรมของคณะกรรมการบริษษัทัท (Director
(DirectorCode
Codeofof
คอร์
Conduct) จริ
จริยยธรรมของผู
ธรรมของผู้ บ้ บริริหหารและพนั
ารและพนักกงาน
งาน (Executive
(Executive and
and Employee
Employee Code
Code ofof Conduct)
Conduct) และ
และ นโยบายการกํ
นโยบายการกําากักับบ
Conduct)
ลกิจจการที
การที่ด่ดี ี (Good
(Good Corporate
Corporate Governance
Governance Policy)
Policy) ของบริ
ของบริษษัทัทฯฯ รวมทั
รวมทังระเบี
้ ยยบและคู
บและคูม่ ม่ อื อื ปฏิ
ปฏิบบตั ตั ิงิงานของบริ
านของบริษษัทัทฯฯ ทีที่ ่
ดูดูแแลกิ
้งระเบี
ตลอดจนแนวทางปฏิ
จะกํ
หนดขึ
้นต่้นออตไป
ไป
เกี
บบตั บตั ิอัติอื่นื่นิอใดที
่บ่บริ่บริษษริัทษัทฯัทฯ ฯจะกํ
าาหนดขึ
ทีเกี่เ่ยกี่ยวข้
่ยวข้วขอององงตลอดจนแนวทางปฏิ
ตลอดจนแนวทางปฏิ
ื่นใดที
ใดที
จะกํ
าหนดขึ้นต่
อไป
พนักกงานของบริ
งานของบริษษัทัทฯฯ จะต้
จะต้อองไม่
งไม่ลละเลยหรื
ะเลยหรืออเพิ
เพิกกเฉย
เฉย เมื
เมื่อ่อพบเห็
พบเห็นนการกระทํ
การกระทําาทีทีเ่ เ่ ข้ข้าาข่ข่าายการทุ
ยการทุจจริริตตและคอร์
และคอร์รรัปัปชัชัน่ น่ ทีที่ ่
2.2. พนั
งกับบบริ
บริษษัทัทฯฯ ต้ต้อองแจ้
ผ้ บู ้ บู งผั งั คัูบคับังบบัคับับญญบัชาหรื
ชาหรื
บคุ
คลที
ลที
่รับับผิ่รผิดับดชอบหรื
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบและให้คคความ
วาม
ตงแจ้
องแจ
ญชาหรื
อคบคุ
ค่รลที
ผิชอบหรื
ดชอบหรื
อคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบและให
วาม
เกีเกี่ย่ยวข้วข้อองกั
งงให้ให้งผให
ออบคุ
ออคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบและให้
มมืออในการตรวจสอบข้
ในการตรวจสอบข้ออเท็เท็จจจริจริงงต่ต่าางๆ
งๆ หากมี
หากมีขข้ อ้ อสงสั
สงสัยยให้ให้ปปรึรึกกษากั
ษากับบผูผู้ บ้ บงั งั คัคับบบับัญญชา
ชา หรื
หรืออฝ่ฝ่าายบริ
ยบริหหารทรั
ารทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคลและ
คลและ
ร่ร่ววมมื
นาองค์กกรผ่
รผ่าานช่
นช่อองทางการสื
งทางการสือ่ อ่ สารต่
สารต่าางๆ
งๆ ของบริ
ของบริษษัทัทฯฯ
พัพัฒฒนาองค์
บริษษัทัทฯฯ จะให้
จะให้คความเป็
วามเป็นนธรรมและคุ
ธรรมและคุ้ ม้ มครองพนั
ครองพนักกงานที
งานที่ป่ปฏิฏิเเสธหรื
สธหรืออแจ้
แจ้งงเรืเรื่ อ่ องการทุ
งการทุจจริริตตและคอร์
และคอร์รรัปัปชัชัน่ น่ ทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกับบ
3.3. บริ
บริษษัทัทฯฯ โดยพนั
โดยพนักกงานที
งานทีป่ ป่ ฏิฏิเเสธหรื
สธหรืออแจ้
แจ้งงเบาะแสจะได้
เบาะแสจะได้รรับับความคุ
ความคุ้ ม้ มครองโดยไม่
ครองโดยไม่ถถกู กู ลงโทษ
ลงโทษ โยกย้
โยกย้าายไมเป็
ยไมเป็นนธรรมหรื
ธรรมหรืออโดยกลั
โดยกลัน่ น่
บริ
แกล้่นงงแกล
และรวมถึ
การแต่
งบุ
คลเพื
ตรวจสอบทุ
เบาะแสที
มา่แจงมา
กลั
งและรวมถึ
งการแต
้งบุคคลเพื
่อตรวจสอบทุ
กเบาะแสที
แกล้
และรวมถึ
งงการแต่
งงตัตังบุ
้ ้ งคคตัคลเพื
่อ่อตรวจสอบทุ
กกเบาะแสที
่แ่แจ้จ้งงมา
ระทําาการทุ
การทุจจริริตตและคอร์
และคอร์รรัปัปชัชัน่ น่ ทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้วข้อองกั
งกับบบริ
บริษษัทัทฯฯจะได้
จะได้รรับับการพิ
การพิจจารณาโทษทางวิ
ารณาโทษทางวินนยั ยั ตามข้
ตามข้ออบับังงคัคับบในการ
ในการ
4.4. ผูผู้ ก้ กระทํ
งานของบริษษัทัทฯฯ และอาจได้
และอาจได้รรับับโทษตามกฎหมาย
โทษตามกฎหมาย หากการกระทํ
หากการกระทําานันันผิ
้ ดดกฎหมาย
กฎหมาย
ทํทําางานของบริ
้นผิ
การให้หหรืรืออการรั
การรับบเงิเงินนสนั
สนับบสนุ
สนุนนจะต้
จะต้อองเป็
งเป็นนไปตามนโยบายของบริ
ไปตามนโยบายของบริษษัทัทฯฯ มีมีคความถู
วามถูกกต้ต้อองโปร่
งโปร่งงใส
ใส มีมีหหลัลักกฐานและ
ฐานและ
5.5. การให้
โดยจะมีกการควบคุ
ารควบคุมมตรวจสอบเพื
ตรวจสอบเพื่อ่อให้
ให้มมนั่ นั่ ใจว่
ใจว่าาเงิเงินนสนั
สนับบสนุ
สนุนนไม่
ไม่ไได้ด้เเป็ป็นนการทุ
การทุจจริริตตและคอร์
และคอร์รรัปัปชัชัน่ น่ มีมีขขนตอนการ
ั้
บับันนทึทึกกบับัญญชีชีไได้ด้ โดยจะมี
ั ้นตอนการ
อนุมมตั ตั ิแิและการใช้
ละการใช้เเงิงินนสนั
สนับบสนุ
สนุนนสอดคล้
สอดคล้อองกั
งกับบกระบวนการควบคุ
กระบวนการควบคุมมภายใน
ภายใน
อนุ
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6. บริ ษัทฯ จะบริ จาคเพื่อการกุศลทังทางด้
้
านการเงินหรื อในรูปแบบของการให้ ความช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ เพื่อ
นสวนหนึ
่งกิจกรรมตอบแทนสั
คม ตลอดจนเพื
่อการประชาสั
นธและเสริ
สรางภาพลั
ัทฯ ได้
เป็เพืน่อส่เปวนหนึ
ง่ กิจกรรมตอบแทนสั
งคม งตลอดจนเพื
่อการประชาสั
มพันมธ์พัและเสริ
มสร้ ามงภาพลั
กษณ์กทษณ
ี่ดีให้ทแี่ดก่ีใบหริแษกัทบฯริษโดยไม่
ไดมุงหวัรงกิผลทางธุ
รกิจเปนการตอบแทน
มุโดยไม
ง่ หวังผลทางธุ
จเป็ นการตอบแทน
7. การบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้ เงินสนับสนุนของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้มีอาํ นาจของบริ ษัทฯ
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
7.1 จะต้ องเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้ องและสัมพันธ์กบั นโยบายและแผนงานของบริษัทฯ
7.2 มีบคุ คลหรื อองค์กรที่เฉพาะในการรับเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ อย่างชัดเจน
7.3 มีวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนในการใช้ เงินบริจารและเงินสนับสนุนนัน้ ซึง่ สามารถปฏิบตั ิและวัดประเมินผลได้
7.4 เป็ นกิจกรรมที่มีระยะเวลาเริ่มต้ นและสิ ้นสุด
7.5 ระบุสถานที่ในการนําเงินบริจาคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ ชดั เจน
7.6 จะต้ องระบุถึงประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้ รับจากการนําเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ วา่ มีใครได้ รับประโยชน์
บ้ าง ได้ รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้ อมอย่างไร ทังเชิ
้ งปริ มาณหรื อเชิงคุณภาพ
7.7 มีหลักฐานหรื อใบเสร็ จระบุเงินที่สามารถตรวจสอบการใช้ เงินและการดําเนินงานได้
7.8 การให้ หรื อรับของกํานัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จ่าย ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามที่กําหนดใน
จริ ยธรรมว่าด้ วยการให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สนิ หรื ประโยชน์อื่นใด
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้บริ หาร ลูกค้ า พนักงาน ผู้มีสว่ นได้ เสียและผู้ทเี่ กี่ยวข้ องผ่านทางรายงาน
ประจําปี (annual report) และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
จริ
ธรรมธุ
จริยยธรรมธุ
รกิรจกิจ

บริ ษัทฯ กําหนดให้ มจี ริ ยธรรมด้ านการปฏิบตั ิงานและจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจทีดี
สําหรับคณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ถือปฏิบตั ิ โดยมุง่ เน้ นหลักการสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ ความสําคัญกับ
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
ฝ่ ายบริ หารจึง
คัดเลือกจริ ยธรรมหลักขึ ้นมาให้ ผ้ บู ริ หารยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซึอ่ สัตย์สจุ ริ ต มุง่ มัน่ ทุม่ เท ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายของบริ ษัทฯ
โดยถือประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ
2. รักษาความลับของลูกค้ า คูค่ ้ า และบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้ เอกสารหรื อข่าวสารอันเป็ น
ความลับของบริ ษัทฯ รั่วไหล
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3. เคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงานอื่น ไม่นําเอาข้ อมูลหรื อเรื่ องราวของพนักงานอื่น ทังในเรื
้ ่ องส่วนตัวและ
เรื่ องอื่นๆไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์ วจิ ารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรื อภาพลักษณ์โดยรวมของ
บริ ษัทฯ
4. ไม่กล่าวร้ ายหรื อกระทําการใด อันนําไปสูค่ วามแตกแยก หรื อความเสียหายภายในบริษัทฯ หรื อของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
5. รักษาและร่วมสร้ างสรรค์ให้ เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ
6. ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ร่วมงานด้ วยความสุภาพ มีนํ ้าใจ มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี และรักษาคํามัน่ สัญญา
7. ประพฤติปฏิบตั ิและพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและบริ ษัทฯตามค่านิยมขององค์กร
8. ยึดมัน่ ในคุณธรรมและละเว้ นจากอบายมุขทังปวง
้
ตนเองและบริษัทฯ

ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทําให้ เสือ่ มเสียชื่อเสียงของ

9. เอาใจใส่และช่วยดําเนินการใดๆที่จะรักษาสภาพแวดล้ อมและบรรยาการในการทํางาน
องค์กรไปสูค่ วามเป็ นเลิศ

รวมทังการพั
้
ฒนา

10. หลีกเลีย่ งการให้ และ/หรื อ รับสิง่ ของ การให้ และ/หรื อ รับการเลี ้ยงรับรองหรื อประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า หรื อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้ นแต่เพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริ ษัทฯ หรื อในเทศกาล
หรื อประเพณีนิยมในมูลค่าทีเ่ หมาะสม หากของขวัญที่ได้ รับในรูปของเงินหรื อสิง่ ของมีมลู ค่าเกิน 3,000 บาทให้ ปฏิเสธที่จะ
รับและส่งคืน กรณีที่เป็ นการให้ ของขวัญ ของชําร่วย มีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท การเลี ้ยงรับรอง คูค่ ้ า หรื อ ผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามจริ งตามปกติธุรกิจและประเพณีนิยม
11. หลีกเลีย่ งพฤติกรรมทีเ่ ป็ นการคุกคามทางเพศ
หมายเหตุ : นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ จริ ยธรรมธุรกิจ และกฎ
ตรคณะกรรมการในเว็
ปไซต
ของบริ
ฯ http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html
บักฎบั
ตรคณะกรรมการในเว็
ปไซต์
ของบริ
ษัทษฯ ัทhttp://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
นโยบายด้ านการควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ทุกหน่วยงานทํางานอย่างมีระบบ มีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผล เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริ ษัทฯ มีการดูแลรักษาและใช้ ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุม
ภายในรวมทังการประเมิ
้
น และบริ หารความเสีย่ งที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ โดยเจ้ าของหน่วยงานจะต้ องมีระบบการ
ทํางานที่เป็ นมาตรฐานที่ดีและมีการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันเหตุการณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้ างความเสียหาย
ให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ และพัฒนาให้ พนักงานในหน่วยงานมีความรู้ สกึ ร่ วมในอันที่จะปฏิบตั ิงานตามวิธีปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และพร้ อมที่จะให้ บริ ษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการทํางานได้ ตลอดเวลา
สําหรับการควบคุมภายในของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เห็นชอบให้ วา่ จ้ างสํานักงานสอบบัญชี
จากภายนอก บริ ษัท 24 อินเตอร์ เซอร์ วิสเซส จํากัด ซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้ าทีเ่ ป็ นผู้ตรวจสอบภายใน เข้ ามา
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ ไตรมาส โดยนางสาวกานติมา คงสมยุตเิ ป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบภายในของ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย
โดยบริ ษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตั ิในการควบคุมภายใน ดังนี ้
1. กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริ หารทุกระดับทีจ่ ะต้ องดูแลและตรวจสอบระบบการทํางาน
ภายในหน่วยงานของตนให้ มีประสิทธิภาพ และถูกต้ องตามระเบียบการปฏิบตั ิงาน โดยมี
โดยมีระบบการควบคุ
ระบบการควบคุมภายในที
มภายใน่
กหน่วยงานจะต้อองจั
งจัดดทํทําาคูคูมม่ ือือกํกําาหนดระเบี
หนดระเบียยบการปฏิ
บการปฏิบบัตตั ิงิงานเป
านเป็ นบรรทัดฐานสําหรับการ
ทีรัด่รัดกุมกุมสามารถตรวจสอบได้
สามารถตรวจสอบได ทุกทุหนาวยงานจะต
การ
ดําเนินกิจการในส่วนงานที่อยูใ่ นความดูแลของตน โดยถือปฏิบตั ติ ามนโยบายคุณภาพของบริ ษัทฯ นโยบายสําคัญและ
ระเบียบปฏิบตั อ่ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการ
2. แนวทางการควบคุมภายในที่มีการประเมิน และบริ หารควบคุมความเสี่ยงเป็ นแนวทางที่จะช่วยให้ แต่ละ
หน่วยงานมีการประเมินความเสีย่ งในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้ วยการลดผลกระทบ หรื อลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ต้ องการให้ พนักงานทุกระดับชันมี
้ สว่ นร่ วม ในการประเมินและควบคุมความ
เสีย่ งโดยทัว่ กันเพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น
3. ผู้ต รวจสอบภายในจะเป็ น ผู้ส นับ สนุนผู้บ ริ ห ารทุก หน่วยงาน ในการจัในการจั
ด ให้ มี กดารควบคุ
มภายในในทุ
ใหมีการควบคุ
มภายในก
ในทุวกยงาน
หนวยงาน
ดํานเนิการตรวจสอบเป็
นการตรวจสอบเป
นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการ
หน่
และและดําเนิ
นระยะๆ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่กําหนดอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารปรับปรุ ง
ระบบงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
4. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้ นไปในลักษณะที่สร้ างสรรค์ และปรับปรุงระบบงานให้ ดขี ึ ้น รายงานที่
ผู้ตรวจสอบภายในจัดทําขึ ้น ซึ่งฝ่ ายที่เป็ นเจ้ าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้ องด้ วยกันแล้ ว จะนําไปพิจารณาใน
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ ความเห็นชอบก่อนที่จะนําไปปฏิบตั ิต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่
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ต้ องปรับปรุ งแก้ ไขให้ มีประสิทธิภาพหรื อรัดกุมมากยิ่งขึ ้น ขอให้ ถือเป็ นหน้ าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรี บดําเนินการ
ต้ องปรับปรุ งแก้ ไขให้ มีประสิทธิภาพหรื อรัดกุมมากยิ่งขึ ้น ขอให้ ถือเป็ นหน้ าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรี บดําเนินการ
ปรับปรุ งแก้ ไขทันที โดยบริ ษัทฯ จะถือว่าหน้ าที่ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนันๆ
้ รับผิดชอบและถือเป็ นส่วน
ปรับปรุ งแก้ ไขทันที โดยบริ ษัทฯ จะถือว่าหน้ าที่ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนันๆ
้ รับผิดชอบและถือเป็ นส่วน
หนึง่ ในการประเมินผลงานของบุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วย
หนึง่ ในการประเมินผลงานของบุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วย
นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยง

นโยบายด
นการบริ
หารความเสี
นโยบายด้ าานการบริ
หารความเสี
่ ยง ่ยง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ประกาศ “นโยบายบริ หารความเสีย่ ง” และ “กฎบัตร
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ประกาศ “นโยบายบริ หารความเสีย่ ง” และ “กฎบัตร
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง” ในเบื ้องต้ นให้ มีคณะทํางานดําเนินการจัดเตรี ยมแนวทางบริ หารความเสีย่ ง และในวันที่
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง” ในเบื ้องต้ นให้ มีคณะทํางานดําเนินการจัดเตรี ยมแนวทางบริ หารความเสีย่ ง และในวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ในการวางแผน จัด
26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ในการวางแผน จัด
อันดับความเสีย่ งของบริ ษัทฯ จัดหาแนวทางการป้องกันความเสีย่ ง และบริ หารจัดการความเสีย่ งของบริ ษัทฯ และรายงาน
อันดับความเสีย่ งของบริ ษัทฯ จัดหาแนวทางการป้องกันความเสีย่ ง และบริ หารจัดการความเสีย่ งของบริ ษัทฯ และรายงาน
ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุก 6 เดือน
ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุก 6 เดือน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการบริ หารความเสีย่ ง ตังแต่
้ การค้ นหา ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสีย่ ง การจัดการ
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการบริ หารความเสีย่ ง ตังแต่
้ การค้ นหา ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสีย่ ง การจัดการ
และควบคุมความเสีย่ ง ตลอดจนติดตามและรายงานผล โดยนําแนวทางการบริ หารความเสีย่ งตามมาตรฐาน ISO 31000
และควบคุมความเสีย่ ง ตลอดจนติดตามและรายงานผล โดยนําแนวทางการบริ หารความเสีย่ งตามมาตรฐาน ISO 31000
มาพัฒนากรอบการบริ หารความเสีย่ ง โดยอ้ างอิงแนวทางปฏิบตั ิด้านการควบคุมภายในของ The Committee of
มาพัฒนากรอบการบริ หารความเสีย่ ง โดยอ้ างอิงแนวทางปฏิบตั ิด้านการควบคุมภายในของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO
แนวทางการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
แนวทางการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
1. บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ ความเสีย่ ง 6 ด้ านคือ ด้ านการลงทุน ด้ านการเงิน ด้ านการดําเนินงาน ด้ าน
ษัทษฯัทฯดําดํเนิานเนิธุนรกิธุจรกิภายใต้
ความเสี
ย่ ง ่ย6ง ด้6านคื
น ด้นานการเงิ
น ด้ านนการดํ
าเนินงาน
าน
1. บริบริ
จภายใต
ความเสี
ดาอนคืด้อานการลงทุ
ดานการลงทุ
ดานการเงิ
ดานการดํ
าเนินด้งาน
การเมื
อ
งและนโยบายภาครั
ฐ
ด้
า
นการกํ
า
กั
บ
ดู
แ
ลกิ
จ
การที
ด
่
แ
ี
ละกฎหมาย
และด้
า
นชื
่
อ
เสี
ย
งภาพลั
ก
ษณ์
ดั
ง
นั
นบริ
้
ษ
ั
ท
ฯ
จึง
ดการเมื
านการเมื
องและนโยบายภาครั
ดานการกํ
บดูจแการที
ลกิจการที
่ดีและกฎหมาย
เสียงภาพลั
องและนโยบายภาครั
ฐ ด้ฐานการกํ
ากับดูาแกัลกิ
ด่ แี ละกฎหมาย
และด้และด
านชื่อาเสีนชืย่องภาพลั
กษณ์กดัษณ
งนันบริ
้ดังนัษ้บัทริษฯ ัทจึฯง
งมี
การจั
ดการความเสี
ย่ งอย่
างเป็
นระบบและต่
อเนื่อง ทังในระดั
้
บองค์
รและระดั
โครงการ
โดยใช้มมาตรฐานเดี
าตรฐานเดียวกั
วกันน
จึต้ต้งออตงมี
องมี
การจั
ดการความเสี
่ยงอย
างเป
นระบบและต
องคกกกรและระดั
รและระดับบบโครงการ
โครงการ โดยใช้
โดยใช
การจั
ดการความเสี
ย่ งอย่
างเป็
นระบบและต่
อเนือ่อเนืง ่องทัทังในระดั
้ ้งในระดับบองค์
มาตรฐานเดียยวกั
น
ตามที่บ่บริริษษัทัทฯฯ กํกําาหนด
หนด
ตามที
ตามที่บริษัทฯ กําหนด
2. ผู้บริ หารต้ องสื่อสารให้ บุคลากรในทุกฝ่ ายงานทราบถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการความเสี่ยงและ
2. ผู้บริ หารต้ องสื่อสารให้ บุคลากรในทุกฝ่ ายงานทราบถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการความเสี่ยงและ
ความเสี่ยงของบริ ษัทฯ โดยบุคลากรของบริ ษัทจะต้ องสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวข้ องได้ และนําไปใช้
ความเสี่ยงของบริ ษัทฯ โดยบุคลากรของบริ ษัทจะต้ องสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวข้ องได้ และนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเพื่อบริ หารจัดการฝ่ ายงาน รวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมและแผนสํารองฉุกเฉิน
ประกอบการตัดสินใจเพื่อบริ หารจัดการฝ่ ายงาน รวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมและแผนสํารองฉุกเฉิน
เพื่อรับมือกับความเสีย่ งนันๆ
้
เพื่อรับมือกับความเสีย่ งนันๆ
้
3. ให้ แต่ละฝ่ ายงานใช้ แผนที่ความเสี่ยงและเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงตามคู่มือการบริ หารความเสี่ยงเพื่อ
3. ให้ แต่ละฝ่ ายงานใช้ แผนที่ความเสี่ยงและเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงตามคู่มือการบริ หารความเสี่ยงเพื่อ
ดําเนินการค้ นหา ระบุปัจจัยเสีย่ ง และรูปแบบของความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน วิเคราะห์ประเมินความเสีย่ ง
ดําเนินการค้ นหา ระบุปัจจัยเสีย่ ง และรูปแบบของความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน วิเคราะห์ประเมินความเสีย่ ง
ทีค้นพบ กําหนดระดับความเสีย่ งพร้ อมทังเกณฑ์
้
ที่ยอมรับได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ/มาตรการ หรื อแผนบริ หารความเสีย่ ง
ทีค้นพบ กําหนดระดับความเสีย่ งพร้ อมทังเกณฑ์
้
ที่ยอมรับได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ/มาตรการ หรื อแผนบริ หารความเสีย่ ง
ที่จะป้องกัน บรรเทา หลีกเลี่ยงหรื อ ควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ตลอดจนกํากับ ติดตาม ทบทวนและประเมินผล
ที่จะป้องกัน บรรเทา หลีกเลี่ยงหรื อ ควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ตลอดจนกํากับ ติดตาม ทบทวนและประเมินผล
การจัดการกับความเสีย่ งเพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการบริ หารความเสีย่ งให้ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ ้นตามลําดับ
การจัดการกับความเสีย่ งเพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการบริ หารความเสีย่ งให้ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ ้นตามลําดับ
4. ให้ ผ้ รู ับผิดชอบแต่ละฝ่ ายงานรายงานการติดตามประเมินผลการบริ หารความเสี่ยงตามที่บริ ษัทฯ กําหนด
4. ให้ ผ้ รู ับผิดชอบแต่ละฝ่ ายงานรายงานการติดตามประเมินผลการบริ หารความเสี่ยงตามที่บริ ษัทฯ กําหนด
เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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คณะกรรมการบริหหารความเสี
ารความเสี่ย่ยงกํ
งกําาหนดนโยบายการบ่
หนดนโยบายการบ่รริ หิ หารความเสี
ารความเสี่ย่ยงและกํ
งและกําาหนดแนวทางปฏิ
หนดแนวทางปฏิบบตั ตั ิริรวมถึ
วมถึงง
5.5. คณะกรรมการบริ
ความเสีย่ ย่ งภายในองค์
งภายในองค์กกรร และเป็
และเป็นนผูผู้ ส้ สรุรุปปและรายงานผลการบริ
และรายงานผลการบริหหารความเสี
ารความเสีย่ ย่ งต่
งต่ออคณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษษัทัทต่ต่ออไป
ไป
กํกําากักับบความเสี
โครงสร้าางการบริ
งการบริหหารความเสี
ารความเสี่ ย่ ยงและหน้
งและหน้าาทีที่ ค่ ความรั
วามรับบผิผิดดชอบ
ชอบ
โครงสร้

(1) คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษษัทัท มีมีหหน้น้าาทีที่ร่รับับผิผิดดชอบในภาพรวมของการกํ
ชอบในภาพรวมของการกําากักับบดูดูแแลการบริ
ลการบริหหารความเสี
ารความเสีย่ ย่ งของบริ
งของบริษษัทัทฯฯ
(1)
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีมีหหน้น้าาทีที่ส่สนันับบสนุ
สนุนนคณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษษัทัทด้ด้ววยการช่
ยการช่ววยสอบทานอย่
ยสอบทานอย่าางเป็
งเป็นนอิอิสสระ
ระ ให้
ให้
(2)
มัน่ น่ มใจว่
ใจว่
ระบบการบริ
ารความเสี
งมี
ความเหมาะสมและมี
วามเหมาะสมและมี
ระสิ
มัให
าาระบบการบริ
หหารความเสี
ย่ ย่ งมี
ปประสิ
ททธิธิผทผลธิลผล
ั่นใจว
าระบบการบริ
หารความเสี
่ยคงมี
ความเหมาะสมและมี
ประสิ
(3) คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริหหาร
าร มีมีหหน้น้าาทีที่ค่ความรั
วามรับบผิผิดดชอบในการทบทวน
ชอบในการทบทวน กํกําากักับบดูดูแแลและติ
ลและติดดตามสถานะความเสี
ตามสถานะความเสีย่ ย่ งที
งที่ ่
(3)
ของธุ
และระบบควบคุ
ภายในของบริ
ใจวารรระบบการบริ
หารความเสี
่ยงมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
สํทีสํา่ใาหคัคัมญญั่นของธุ
กิกิจจ และระบบควบคุ
มมภายในของบริ
ษษัทัทฯฯ
(4) ประธานเจ้
ประธานเจ้าาหน้
หน้าาทีที่บ่บริริหหาร
าร มีมีหหน้น้าาทีที่ค่ความรั
วามรับบผิผิดดชอบในการดํ
ชอบในการดําาเนิ
เนินนการตามนโยบายการบริ
การตามนโยบายการบริหหารความเสี
ารความเสี่ย่ยงง
(4)
ลให้กกระบวนการบริ
ระบวนการบริหหารความเสี
ารความเสี่ย่ยงได้
งได้รรับับการปฏิ
การปฏิบบตั ตั ิทิทวั่ วั่ ทัทังองค์
้ กกรอย่
รอย่าางต่
งต่ออเนื
เนื่อ่องง สร้สร้าางความมั
งความมัน่ น่ ใจว่
ใจว่าามีมีแแผนจั
ผนจัดดการ
การ
กํกําากักับบดูดูแแลให้
้งองค์
ความเสีย่ ย่ งที
งที่เ่เหมาะสม
หมาะสม
ความเสี
(5) คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริหหารความเสี
ารความเสีย่ ย่ งง มีมีหหน้น้าาทีที่ค่ความรั
วามรับบผิผิดดชอบครอบคลุ
ชอบครอบคลุมมในเรื
ในเรื่ อ่ องดั
งดังงต่ต่ออไปนี
ไปนี้ ้
(5)
(5.1) กํกําาหนดนโยบาย
หนดนโยบาย เป้
เป้าาหมายและกลยุ
หมายและกลยุททธ์ธ์กการบริ
ารบริหหารความเสี
ารความเสีย่ ย่ งง
(5.1)
(5.2) พัพัฒฒนาระบบการจั
นาระบบการจัดดการความเสี
การความเสี่ย่ยงทั
งทังองค์
้ กกรให้
รให้มมีปีประสิ
ระสิททธิธิภภาพและผลั
าพและผลักกดัดันนให้
ให้เเกิกิดดความร่
ความร่ววมมื
มมืออใน
ใน
(5.2)
้งองค์
การบริหหารความเสี
ารความเสีย่ ย่ งทุ
งทุกกระดั
ระดับบอย่
อย่าางต่
งต่ออเนืเนื่อ่องง
การบริ
(5.3) ติติดดตามและสอบทานความเสี
ตามและสอบทานความเสีย่ ย่ งของหน่
งของหน่ววยงานต่
ยงานต่าางๆพร้
งๆพร้ออมให้
มให้ขข้ อ้ อเสนอแนะและแนวทางการแก้
เสนอแนะและแนวทางการแก้ไไขข
(5.3)
(5.4) กํกําากักับบดูดูแแลความมี
ลความมีปประสิ
ระสิททธิธิผผลของกระบวนการบริ
ลของกระบวนการบริหหารความเสี
ารความเสีย่ ย่ งง
(5.4)
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(5.5) รายงานความเสี่ยงและผลการบริ หารจัดการความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามวาระ
ที่กําหนด
ผลลัพธ์ ท่ คี าดหวังจากการบริหารความเสี่ยง
(1) สร้ างความตระหนักถึงความจําเป็ นในการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุ ก โดยระบุ ประเมิน และจัดการกับ
ความเสีย่ งอย่างจริ งจังและทัว่ ถึงทังองค์
้ กร
(2) เพิ่มช่องทางในการระบุโอกาสที่อาจนําไปสูก่ ารเติบโตของกิจการ และมีความพร้ อมสําหรับภัยคุกคามที่จะ
เป็ นอุปสรรคในการดําเนินงาน
(3) มีการบริ หารจัดการความเสีย่ งที่ได้ มาตรฐานตามค่านิยมสากล
(4) เพิ่มโอกาสและความเป็ นไปได้ ที่จะมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย อันจะนํามาซึ่งความมัน่ ใจและ
ความไว้ วางใจของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อกิจการ
(5) สามารถนําข้ อมูลความเสีย่ งไปประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
(6) ทําให้ การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์มีความชัดเจน และคาดการณ์ลว่ งหน้ าได้ มากขึ ้น
(7) เพิ่มความสามารถในการบริ หารอุบตั ิการณ์ได้ ดีขึ ้น
(8) เพิ่มการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ในการจัดการกับความเสีย่ ง
การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะต้ องทบทวนนโยบายการบริ หารความเสีย่ งและคูม่ ือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ แล้ วรายงานความเหมาะสมและประสิทธิ ผลของการนําไปใช้ งานเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณา ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ความรั
บผิดบ
ชอบต่
สังคมและสิ
แวดล้
อม
ความรั
ผิดอชอบต
อสั่ งง
คมและสิ
่งแวดลอม
บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ การที่ธุรกิจจะเจริ ญเติบโตได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนนั ้น ปั จจัยหนึง่ ที่สาํ คัญคือการสร้ าง
สมดุลของกําไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม ดังนั ้น นอกจากความมุง่ มัน่ ในการขยายกิจการให้ ได้ ตามเป้าหมาย
แล้ ว บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดให้ มสี ร้ างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่องมากขึ ้น และทําให้ เห็นผลอย่าง
เป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนขึ ้น โดยเน้โดยเน
นการสร้
างรากฐานของความเข้
าใจและรั
บรู้ร่วมกั
เกินดให
ขึ ้นในองค์
กรเป็ นกลํรเป
าดับนแรก
เมื่อ
นการสร
างรากฐานของความเข
าใจและรั
บรูนรให้
วมกั
เกิดขึ้นในองค
ลําดับแรก
เมื
อยขององค
าใจแล
จึงจะเกิ
ดการสร
างสรรค
ยาองต
่องตามที
่คาดหวั
ไว โดยบริ
ยึดตามแนว
หน่่อวหน
ยย่วอยย
ยขององค์
กรเข้การเข
ใจแล้
ว จึงวจะเกิ
ดการสร้
างสรรค์
ได้ อไย่ดาองต่
เนือ่ เนื
งตามที
ค่ าดหวั
งไว้ งโดยบริ
ษัทฯษัทได้ฯยได
ดึ ตามแนวทาง
ทางปฏิ
อหลั
กตามแนวทางความรั
ดชอบต
งคมของกิ
จการที
่ตลาดหลั
กทรั
งประเทศไทยได
ําหนด้น
ปฏิบตั ิใบนัติใ7น หั7 วหัข้วอขหลั
กตามแนวทางความรั
บผิบดผิชอบต่
อสัองสัคมของกิ
จการที
่ตลาดหลั
กทรั
พย์พแยห่แงหประเทศไทยได้
กํากหนดขึ
ขึและ
้นและ
26000
มาตรฐานความรั
ดชอบต
สังคม
อไปนี
ISOISO
26000
มาตรฐานความรั
บผิบดผิชอบต่
อสังอคม
ดังต่ดัองตไปนี
้ ้
1.

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาํ คัญ และไม่ขดั ต่อหลัก
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงต้ องคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย ดังนั ้นเพื่อให้
พนักงานของบริ ษัทฯ ได้ มคี วามเข้ าใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบตั ิ บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ
นโยบายที่เกี่ยวข้ องต่างๆบนอินทราเน็ตของบริ ษัทฯ และประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานได้ รับทราบข้ อมูลและปฎิบตั ิตาม
2.

การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ จึงได้ ประกาศนโยบายต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ไว้
เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน อันจะช่วยลดปั ญหาของความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อการละเมิดกฎหมายได้ และ
นโยบายทางสารสนเทศทีค่ รอบคลุมถึงการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง เพื่อขจัดปั ญหาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
โดยมีการกําหนดบทลงโทษกํากับไว้ บนอินทราเน็ตของบริ ษัทฯ
และประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานได้ รับทราบข้ อมูลและ
ปฏิบตั ิตาม นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีการทบทวนมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการและปรับปรุงนโยบายให้ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานสากล บริ ษัทฯ ได้ รับใบรับรองการมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านการทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption หรื อ CAC) สะท้ อนความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการต่อต้ านทจุริตคอร์ รัปชัน่ มาใช้ จริ งในองค์การได้ และประกาศตนร่วมต่อต้ านการทจุริตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
3.

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ ่ อพนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานแรงงาน มีการตอบแทนพนักงานในลักษณะที่นอกเหนือจากค่าจ้ างและโบนัส เป็ นต้ นว่า พนักงาน
เข้ าร่วมชมภาพยนตร์ “พระนเรศวรมหาราช” เพื่อให้ ผอ่ นคลายความเครี ยดจากการทํางาน และเป็ นการสร้ างจิตสํานึกใน
ความเป็ นชาติไทย มีความกตัญ�ู สํานึกในบุญคุณ และ ความกล้ าหาญของบรรพบุรุษในการรักษาแผ่นดินให้ ลกู หลาน
เป็ นการปรับทัศนคติ และนําวิธีคิดมาประยุกต์ปฏิบตั ใิ นการทํางาน และจัดฝึ กอบรมสร้ างเสริ มพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน จํานวน 2 หลักสูตร เพื่อให้ พนักงานได้ เสริ มศักยภาพในด้ านต่างๆ และพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร โดย
หลักสูตรที่จดั ขึ ้นได้ แก่
− พัฒนาศักยภาพ ยกระดับตัวเอง
− สร้ างเสริ มการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพและการทํางานเป็ นทีม และหลักสูตรเฉพาะของส่วนงานอื่นๆ
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4.

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

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

การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินกิจกรรม CSR- In process ซึง่ เป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมทีม่ ีผลต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียและสิง่ แวดล้ อมขององค์กร
6.1) บริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายให้ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด ให้ บริ การติดตังระบบสารสนเทศพร้
้
อม
การดูแลรักษาระบบต่อเนื่อง 3 ปี แก่คลินิกแพทย์แผนปั จจุบนั และแพทย์แผนไทยประยุกต์ จํานวน 1 แห่ง ซึง่ เป็ นคลินิกที่
มุง่ เน้ นการรักษาพยาบาลที่ต้นเหตุทงทางร่
ั้
างกายและจิตใจ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยไม่ต้องอยูใ่ นวงเวียนแห่งการรักษาแบบไม่มีที่
สิ ้นสุด รวมทังยั
้ งไม่ค้ากําไรแก่ผ้ ปู ่ วยเกินควร โดยทีค่ ลินิกดังกล่าว จะมีการให้ บริ การในอัตราพิเศษแก่พนักงานในเครื อของ
บริ ษัทฯ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มสุขภาพของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในองค์กรอีกทางหนึง่
6.2) มีการจัดให้ แต่ละหน่วยงานเป็ นเจ้ าภาพในแต่ละเดือนเพือ่ ระดมทุนหรื อจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมใน
ด้ านต่างๆ เป็ นต้ นว่า การนําผ้ าที่ไม่ได้ ใช้ งานแล้ วของโรงแรมไปบริ จาคเพื่อสนับสนุนงานของสมาคมส่งเสริ มสถานภาพ
สตรี ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้ าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เพื่อนําไปใช้ งานด้ านอื่น ซึง่ เป็ นการ
ใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
6.3) บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซสิ เทมส์ จํากัด (“CS”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาระบบบริ หาร
สถานศึกษาแบบบูรณาการ Cloud-Edu ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (วิทยาลัยฯ) โดยโครงการดังกล่าวเป็ นระบบ
สารสนเทศสําหรับบริ หารจัดการทางด้ านการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ซึง่ เอื ้อประโยชน์ให้ กบั ทัง้ CS และวิทยาลัย โดยการ
พัฒนาระบบ Cloud-Edu นี ้ทําให้ พนักงานของ CS เกิดการพัฒนาทักษะและเพิม่ ประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี ้ยังช่วยลดต้ นทุนในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ CS สําหรับวิทยาลัยได้ รับประโยชน์จากการ
ใช้ งานระบบดังกล่าว
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รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

6.4) นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์เข้ าเยีย่ มชมกิจการโรงแรมและเซอร์ วิส อพาร์ ทเมนท์แมริ
นัก่อศึศึกกษาจากสถาบั
ญาภิวฒ
ั น์เข้ าเยีาย่ นการให้
มชมกิจบการโรงแรมและเซอร์
วิส อพาร์ ทเมนท์แมริ
ออท สาทร6.4)
วิสต้ า เพื
ษาและเรี ยนรูน้ เการจั
กี่ยวกัดบการปั
ธุรกิจญโรงแรมและงานด้
ริ การ
แมริอสาทร
อท สาทร
ตา่อศึเพืกษาและเรี
่อศึกษาและเรี
รกิจโรงแรมและงานด
านการให
ออท
วิสต้ าวิสเพื
ยนรู้เยกีนรู
่ยวกัเกีบ่ยธุวกัรกิบจธุโรงแรมและงานด้
านการให้
บริ การบริการ
6.5) การเข้ าเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด เพือ่ เข้ ารับฟั งวิสยั ทัศน์และแนวทางการดําเนิน
าเยี่ยมชมธุ
รกิษจของบริ
ษัท หลั
ทรัพย์กรุงศรี จํากัด เพื
อ่ เข้น้ าซิรัเบพิฟัลงเฮลท์
วิสยั ทัแศคร์น์และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจจากผู6.5)
้ บริ หการเข้
าร ภายหลั
งจากบริ
ัทฯ ทําการซื
้อกิจกการโรงพยาบาลของกลุ
ม่ พริ
ธุรกิจจากผู้บริ หาร ภายหลังจากบริ ษัทฯ ทําการซื ้อกิจการโรงพยาบาลของกลุม่ พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ดาํ เนินกิจกรรม CSR - After process ซึง่ เป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมที่ไม่
นอกจากนี
้ บริ ษัทฯ ยักงรโดยตรงมาอย่
ได้ ดาํ เนินกิจกรรม
After process
สังคมและสิ
ง่ แวดล้
เกี่ยวกับการดํ
าเนินงานขององค์
างต่อCSR
เนื่อง- โดยในปี
2559 บริ ษซึง่ ัทเป็ฯ นได้กิดจํากรรมเพื
เนินกิจ่อกรรมดั
งต่อไปนี
้ อมที่ไม่
เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรโดยตรงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559
2560 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้
1) การระดมทุนสําหรับภารกิจมอบการศัลยกรรมรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของมูลนิธิสร้ างรอยยิ ้ม ซึ่ง
1) บ่ การระดมทุ
สํานหรั
บภารกิ
มอบการศัลแยกรรมรั
งเพดานโหว่
ของมู30,000
ลนิธิสร้ าบาท
งรอยยิ ้ม ซึ่ง
เป็ นโครงการที
ริ ษัทฯ ได้ ดํานเนิ
การต่
อเนื่อจงมาหลายปี
ล้ ว ในปีกนษาภาวะปากแหว่
ี ้ บริ ษัทสามารถระดมทุ
นได้ จํานวน
เป็ซึ่งนเปโครงการที
บ่ ริ ษ่บัทริษฯัทได้ฯ ดไดําเนิ
อเนือ่อเนืงมาหลายปี
แล้ วแลในปี
นี ้ บรินี้ ษบริัทษสามารถระดมทุ
นได้นจไดํานวน
30,000
บาทบาท
นโครงการที
ดํานเนิการต่
นการต
่องมาหลายป
ว ในป
ัทสามารถระดมทุ
จํานวน
30,000
2) บริ ษัทฯ ได้ ร่วมกิจกรรมปลูกป่ าชายเลนกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติ (IUCN) ที่
บริ ษัทฯพร้ อได้มมอบเงิ
ร่วมกิจนกรรมปลู
บองค์บาท
การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติ (IUCN) ที่
จังหวัดสมุท2)รสงคราม
บริ จาคอีกป่กจําชายเลนกั
านวน 42,000
จัทีง่จหวั
ดสมุ
ทรสงคราม
อมมอบเงิ
นบริ
จาคอี
กจํกาจํนวน
ังหวั
ดสมุ
ทรสงครามพร้พร
อมมอบเงิ
นบริ
จาคอี
านวน42,000
42,000บาท
บาท
3) จัดกิจกรรม Wish upon a Star เพื่อระดมทุนจากลูกค้ าและพนักงานของบริ ษัทฯ เพื่อจัดหาของขวัญ
ดกิจกรรม
uponรี ในการนี
a Star้ บริเพืษ่อัทระดมทุ
นจากลูกค้ านและพนั
กงานของบริ
ช่วยเหลือเด็3)กผู้ยจัากไร้
ในจังหวัWish
ดสุพรรณบุ
ฯ สามารถระดมทุ
ได้ 50,000
บาท ษัทฯ เพื่อจัดหาของขวัญ
ช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี ้ บริ ษัทฯ สามารถระดมทุนได้ 50,000 บาท
4) บริ ษัทฯ จัดกิจกรรมมอบของขวัญ อาหารแห้ งและสิง่ ของเครื่ องใช้ จําเป็ นแก่เด็กทีต่ ิดเชื ้อ HIV ที่บ้านแกร์ ด้า
บริ ษัทฯ จั้ยัดงกิมีจกกรรมมอบของขวั
อาหารแห้
งและสิ
่ องใช้
จังหวัดลพบุ4)รี นอกจากนี
ารจัดกิจกรรมสันญทนาการ
และร่
วมเล่ง่ นของเครื
ปิ งปองกั
บเด็จกําๆเป็อีนกแก่
ด้ วเยด็กทีต่ ิดเชื ้อ HIV ที่บ้านแกร์ ด้า
จังหวัดลพบุรี นอกจากนี ้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ และร่วมเล่นปิ งปองกับเด็กๆ อีกด้ วย
5) บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัดซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดยการทาสีกําแพงโรงเรี ยนใน
บริ ษมัทีความสวยงาม
วี เรสซิเดนซ์ได้ แจํก่ากัโรงเรี
ดซึง่ ยเป็นมั
นบริ
ษัทย่ดอธาตุ
ยจัดทกิองจกรรมบํ
ญประโยชน์้ยังมีโดยการทาสี
กําศแพงโรงเรี
ยนใน
บริ เวณใกล้5)เคียงให้
ธยมวั
เป็ นต้ นาเพ็นอกจากนี
กิจกรรมการกุ
ล โดยการนํ
า
เวณใกล้
มีความสวยงาม
แก่ โรงเรี
ธยมวัจดาคที
ธาตุ่สทถานสงเคราะห์
อง เป็ นต้ น นอกจากนี
มีกิจกรรมการกุศลญโดยการนํ
สิบริ
ง่ ของที
่จําเป็เคีนยงให้
อาหาร
และยาสามัญได้ประจํ
าบ้ ายนนมัไปบริ
เด็กอ่อนพิ้ยักงารทางสมองและปั
ญา บ้ านา
สิงฟ้่งของที
่จํานวเปมบริ
น อาหาร
ไปบริจาคที
จทาคที
ถานสงเคราะห
นพิจักงการทางสมองและปั
ารทางสมองและป
ญาบ้ าน
ําเป็
อาหาร
ญญ
ประจํ
าบ้าาบนานางพระพุ
ไปบริ
เด็เด็กกอ่อออนพิ
เฟืสินํ่ ง่อาของที
า ่จและร่
จาคเงิและยาสามั
นและยาสามั
เพื่อสมทบทุ
นประจํ
ในการสร้
ธรูป่ส่สถานสงเคราะห์
และเจดี
ย์ทวี่ ดั พระธรรม
หวั
ดขอนแก่น ญญญา
บา่ อนเฟ
า และร
เพื่อสมทบทุ
นในการสร
างพระพุ
ธรูป และเจดี
ที่วัดพระธรรม
หวัดขอนแก
เฟื
งฟ้าองฟ
และร่
วมบริวจมบริ
าคเงิจนาคเงิ
เพื่อนสมทบทุ
นในการสร้
างพระพุ
ทธรูปทและเจดี
ย์ทวี่ ดั ยพระธรรม
จังหวัจัดงขอนแก่
น น
6) บริ ษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร กองทัพบก กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร เอกชนและภาค
ษ้ ัทฯ ร่วมกั100
บมูลวันินธพ่ิพองษ์ร้ อศยรวมใจ
กั ดิ์ วิทยากร
บก กระทรวงพาณิ
ชย์ กรุงโเทพมหานคร
เอกชนและภาค
ประชาชน 6)
ได้ จดั บริตังโครงการ
ไทยทักองทั
งชาติ
้ พโดยมี
เป้าหมายเพื่อเผยแพร่
ครงการในพระราชดํ
าริ ให้ กบั
ประชาชน ได้รับจทราบมากขึ
ดั ตังโครงการ
้
100ปแบบที
วันพ่อ่เข้ร้าอใจง่
ยรวมใจ
้ ้ เู ข้ าร่วโดยมี
เป้าหมายเพื
่อเผยแพร่าโครงการในพระราชดํ
ริ ให้ ไกว้บั
ประชาชนได้
้นในรู
าย เน้ไทยทั
นให้ ผงชาติ
มสามารถนํ
าแนวทางการดํ
เนินชีวิตที่พระองค์ทารงให้
ทราบมากขึ
ร่วมสามารถนํ
ชีวิตที่พระองค์
ทรงให้ ไว้
ผ่ประชาชนได้
านโครงการต่รับางๆเพื
่อปรับใช้้นในรู
ในชีปวแบบที
ติ ประจํ่เข้าวัาใจง่
นได้ายมุง่ เน้เน้นนให้
ให้ผเกิ้ เู ข้ดาความรั
ก สามัคาคีแนวทางการดํ
และช่วยเหลืาอเนิ
กันนของคนไทยทุ
กภาคโดย
่อปรับใช้ ใ้จันชี
ประจํางวันีน้ ได้ มุง่ เน้ นให้ เกิดความรัก สามัคคีและช่วยเหลือกันของคนไทยทุกภาคโดย
ไม่ผ่ามนโครงการต่
ีการแบ่งแยกางๆเพื
ซึง่ โครงการนี
ดกิวจติ กรรมดั
ไม่มีการแบ่
โครงการนี ้จัดกิคจวามรู
กรรมดั
- งแยก
จัดนิซึทง่ รรศการและให้
้ เกีง่ยนีวกั้ บโครงการในพระราชดําริ
นิทรรศการและให้
ความรู้เกี่ยอวกัจากศิ
บโครงการในพระราชดํ
าริ
-- กิจัจดกรรมเปิ
ดเวที ร้ องเพลงของพ่
ลปิ นนักร้ องชันนํ
้ าของประเทศแบบไร้
คา่ ยไร้ สงั กัด
ดเวทีบบริ
ร้ อจงเพลงของพ่
อ จากศิลปิ นนักร้ อ้ งชั
้ ร่วามงานส่
ของประเทศแบบไร้
ยไร้ยสภาคใต้
งั กัด โดยความ
-- เป็กิจนกรรมเปิ
ศูนย์กลางรั
าคและสิง่ ของจากประชาชนผู
เข้ านนํ
งถึงผู้ประสบอุคทา่ กภั
- ร่เป็
นศูอนของกองทั
ย์กลางรับพบริ
จาคและสิ
้ เข้ าร่OTOP
วมงานส่
้ ประสบอุทกภัยภาคใต้
วมมื
บกและเปิ
ดพืง่ ของจากประชาชนผู
้นที่ให้ ผ้ คู ้ าสินค้ าชุมชน
ทัว่ งทุถึงกผูภาคของประเทศมาจั
ดจํโาดยความ
หน่ายสินค้ า
มมือของกองทั
บกและเปิ
ชุร่มวชนโดยไม่
เสียค่พาใช
ใข้
จา่ ยใดๆดพื ้นที่ให้ ผ้ คู ้ าสินค้ าชุมชน OTOP ทัว่ ทุกภาคของประเทศมาจัดจําหน่ายสินค้ า
ชุมชนโดยไม่เสียค่าใข้ จา่ ยใดๆ
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โดยมีระยะเวลาดําเนินงานในวันที่ 20-22 มกราคม 2560 ณ บริ เวณพื ้นที่ 32 ไร่ บริ เวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินศูนย์
วัฒนธรรม
7) บริ ษัทฯและพนักงานในกลุม่ ได้ มสี ว่ นร่วมในการประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 15
กันยายน 2560 เพื่อใช้ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
8) เนื่องในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
ในเดื
อนตุ
ลาคม2560
2560บริบริ
วมกั
ิพงษ
ทยากรในการจั
ในการจั
าโครงการ“หยาดเหงื
“หยาดเหงื
่อพระราชา”โดยในการสร้
โดยในการสร
เดือนตุ
ลาคม
ษัทษฯร่ัทฯร
วมกั
บมูบลมูนิลธนิิพธงษ์
ศกั ศดิัก์ ดิวิท์ วิยากร
ดทํดาทํโครงการ
่อพระราชา”
างาง
ปรากฏการณ์แห่งความจงรักภักดีให้ เกิดขึ ้นอีกครัง้ ในรูปแบบ ให้ ดอกดาวเรื อง 1 ต้ น เป็ นจุดสีเหลืองเล็กๆแทน 1 ใจ โดยเรา
จะรวมพลังใจให้ จดุ สีเหลืองเล็กๆนันกลายเป็
้
นสวนแห่งความภักดีที่ยิ่งใหญ่สวยงาม เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความอาลัย
พระผู้เสด็จสูส่ วรรคาลัย ด้ วยพลังแห่งความจงรักภักดีและร่วมน้ อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่จารึกอยูใ่ นใจพสกนิกร
ชาวไทยตราบนิจนิรันดร์ โดยโครงการนี ้จัดขึ ้นในบริ เวณถนนรัชดาภิเษก ซอย 8 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 ภายใน
งานมีจดั แบ่งพื ้นที่เป็ น 10 ส่วนดังนี ้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

โครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” จึงไม่ได้ เป็ นเพียงการเนรมิตรสวนแห่งความจงรักภักดี ให้ เกิดขึ ้นกลางเมืองหลวง
เท่านัน้ แต่จะสอดแทรกศาสตร์ พระราชาซึง่ จะทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานรู้สกึ ถึงความรัก ความอบอุน่ ที่พระองค์ทรงมีตอ่ พสกนิกร
ไว้ ด้วย โดยย้ อนรํ าลึกให้ เห็นว่า พระองค์ทรงอยูร่ อบตัวเรามาโดยตลอด อยูใ่ นดิน ในนํ ้า ในนา ในข้ าว และในใจคนไทยทุก
เพียเพีงเดิ
นเข้นาเขมาในบริ
เวณงาน
ก็จะสามารถสั
มผัมสถึผังสความรั
กของพระองค์
ได้ จไากทุ
กมุมกมุของสวนแห่
งความภั
กดีนกี ดี้ นี้
ทุคนกคน
ยงเดิ
ามาในบริ
เวณงาน
ก็จะสามารถสั
ถึงความรั
กของพระองค
ดจากทุ
มของสวนแห
งความภั
7.

การให้ ความสําคัญกับการสร้ างความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ มีความตังใจที
้ จ่ ะพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดความยัง่ ยืนมากขึ ้น จึงได้ เริ่มให้ ความสําคัญกับ
การจัดทํารายงานความยัง่ ยืน (Sustainability Report) ขึ ้น เพือ่ ประกาศจุดยืนของบริ ษัทฯ และเพื่อให้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
การสร้ างความยัง่ ยืนอย่างสมดุลให้ กบั ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม

นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ทําโครงการ ”ทําดีเพื่อพ่อ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้ วยการจัดทําหลักสูตรพัฒนาความเข้ มแข็งผู้บริ หารโรงพยาบาลฉบับ
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บูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) ให้ กบั บุคลากรทางการแพทย์โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ยตลอดหลักสูตร
เพื่อให้ เกิดการรวมตัวกันของผู้บริหารโรงพยาบาลทังจากภาครั
้
ฐและภาคเอกชนที่พร้ อมจะ
ร่วมกันขับเคลือ่ นให้ เกิดการพัฒนาการบริ การด้ านสุขภาพเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชนชาวไทยทุกคน รวมทังเพื
้ ่อให้
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมได้ พฒ
ั นาทักษะและสามารถนําไปปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ อง เพื่อให้ ประชาชนได้ รับการ
บริ การที่ดี มีคณ
ุ ภาพ และเพื่อสร้ างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ และชุมชนนักบริ หาร (Community of Practice: Healthcare
Leadership)
ร่วมกันระหว่างผู้บริ หารโรงพยาบาลจากภาครัฐและเอกชนต่อไปและสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ ยงั่ ยืน โดยโครงการนี ้ได้ รับความร่วมมือจากซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย
กรุงเทพฯ โดยบริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด กระทรวงสาธารณสุข บริ ษัท สถาบันพัฒนาและฝึ กอบรมการบริ หารโรงพยาบาล
จํากัด (HMTDI) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มูมูลลนินิธิพธิพงษ์งษศศกั ักดิดิ์ ์ววิิทยากร และ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด
(มหาชน) (PRINC) โดย HMTDI ทําหน้ าที่ผ้ จู ดั งานและหลักสูตรการอบรม (Organizer) โดยการฝึ กอบรมผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลในชนบท เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญให้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ จํานวน 9 รุ่น รุ่นละ 30 คน
ระยะเวลา 5 วัน/รุ่น โดยจะเริ่ มรุ่นแรกในวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560
หมายเหตุ: โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาธุรกิ จอย่างยัง่ ยืนปี 2560 ในเว็ปไซต์ ของบริ ษัท ฯ
http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html
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รายการระหวางกัน
1.

เปดเผยรายการระหวางบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไมมีรายการระหวางบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ มีเพียงรายการระหวางบ
ริษัทฯ และบริษัทยอยที่เปนปกติธุรกิจ ซึ่งไดมีการเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2560
แลว
2.

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน

การทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอยนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา มีความสมเหตุสมผลและ
เปนรายการปกติของธุรกิจที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป โดยมีราคาและมีเงื่อนไขที่เปนธรรม
3.
นโยบายการทํารายการระหวางกัน
กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ จะนําเสนอให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะ
กรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ
อิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้การอนุมัติการเขาทํารายการ
ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
ในอนาคตหากเกิดรายการระหวางกัน บริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการอนุมัติใหทํารายการดังกลาว โดยบุคคลที่มีสวน
ไดเสียหรืออาจขัดแยงจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาอนุมัติ
และใหความเห็นตอการทํารายการดังกลาวทุกครั้ง ซึ่งการอนุมัติใหทํารายการดังกลาวจะดําเนินการตามขั้นตอนของ
ขอกําหนดหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดเรื่องรายการ
ที่เกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยการ
กําหนดราคา คาตอบแทน หรือคาธรรมเนียมเกี่ยวกับรายการระหวางกันบริษัทจะกําหนดโดยอางอิงจากราคาตลาด
ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีอนุญาตแหงประเทศไทย รวมทั้งพิจารณา
ถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ และจะเปดเผยรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจําปของบริษัทฯ
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รายงานของผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

ความเห็น

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (บริษัท)และบริษัทยอย(กลุมกิจการ)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการกระเงินสด
รวมและ กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดวย
•
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
•
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
•
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเฉพาะ
กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
•
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
•
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญ
เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจาขาพเจา
มีความเปนอิสระจากกลุมกิจการและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของ
กับการตรวจสอบงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลัก
หลักฐานการสอบบั
าพเจาได
าไดรรับับเพี
เพียงพอและเหมาะสมเพื
ง
ฐานการสอบบั
ญชีญทชีี่ขทาี่ขพเจ
่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
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แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม

ความมีสาระสําคัญ
ความมีสาระสําคัญโดยรวมสําหรับงบการเงินรวมเทากับ 22 ลานบาท
(รอยละ 1 ของรายไดรวมของกลุมกิจการ)
ขอบเขตการตรวจสอบ
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุมกิจการโดยมุงเนนตรวจสอบกิจการ
ที่มีสาระสําคัญตอกลุมกิจการซึ่งคิดเปนรอยละ100ของรายไดรวมของกลุมกิจการและเปน
รอยละ 97 ของสินทรัพยรวมของกลุมกิจการ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ไดกําหนดเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ดังตอไปนี้
• การซื้อบริษัท อลิอันซ เมดิคอล เอเชีย จํากัด และบริษัทยอย (“กลุมกิจการ AMA”)
• การประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย

ความมีสาระสําคัญ
ขอบเขตของการตรวจสอบของขาพเจากําหนดตามความมีสาระสําคัญขาพเจากําหนดแผนการตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อ
มั่นอยางสมเหตุสมผล วางบการเงินรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงจะถูกพิจารณาวามีสาระสําคัญถาการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงรายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวามี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวม
ขาพเจาไดพิจารณาความมีสาระสําคัญตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ โดยกําหนดความมีสาระสําคัญโดยรวมสําหรับงบ
การเงินรวมเปนจํานวนเงินตามเกณฑ ดังที่อธิบายไวในตารางขาพเจาใชความมีสาระสําคัญและพิจารณาปจจัยเชิงคุณภาพใน
การกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลักษณะ ชวงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ และเพื่อประเมินผลกระทบของ
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง ทั้งในแงของแตละรายการและผลรวมของทุกรายการตองบการเงินโดยรวม
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ความมีสาระสําคัญโดยรวม
สําหรับงบการเงินรวม

22 ลานบาท

วิธีการกําหนดความมีสาระ
สําคัญ

รอยละ 1 ของรายไดรวมของกลุมกิจการ

เหตุผลในการใชขอมูล
อางอิงในการกําหนดความ
มีสาระสําคัญ

ขาพเจาเลือกใชรายไดเปนขอมูลอางอิงในการกําหนดความมีสาระสําคัเนื่องจาก
ผลการดําเนินงานของกลุมกิจการในรอบหลายปมีความผันผวนขาพเจาจึงเห็น
วาการใชรายไดเปนขอมูลอางอิง ในการกําหนดความมีสําคัญ มีความเหมาะสม
กับกลุมกิจการในรอบปปจจุบันมากกวาการใชกําไรกอนภาษีเงินได

ขาพเจาไดตกลงกับคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจาจะรายงานการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่พบระหวางการ
ตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งมีจํานวนเงินที่มากกวา 1.1 ลานบาท

วิธีกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ

ขาพเจากําหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติงานอยางเพียงพอ เพื่อใหขาพเจาแสดงความเห็นตองบการ
เงินรวมของกลุมกิจการ โดยขาพเจาพิจารณาถึงโครงสรางของกลุมกิจการ กระบวนการและการควบคุมทางดาน
บัญชี และอุตสาหกรรมของกลุมกิจการที่ดําเนินการอยู
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้

142
232

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

จำ�
AMA”)
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 เรื่อง เงินลงทุนใน ข้าพเจ้าได้ส อบถามผู้บริหารเพื่อทำ�ความเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ใช้
ในการพิ จ ารณาการรั บ รู้ ร ายการที่ เ กี่ ย วกั บ การซื้ อ กลุ่ ม กิ จ การ
บริษัทย่อยและหมายเหคุประกอบงบการเงินข้อ 31เรื่องการ
AMA
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ในระหว่างปีบริษัทได้ซื้อกลุ่มกิจการ AMA ซึ่งประกอบด้วย
7บริษัทภายในกลุ่ม ได้แก่ 1) บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย
จำ�กัด 2) บริษัท พิษณุเวช จำ�กัด 3) บริษัท โรงพยาบาลปากนำ�้
โพ จำ�กัด 4) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำ�กัด 5) บริษัท โรงพยาบาล
พิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำ�กัด 6) บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จำ�กัด และ
7) บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล จำ�กัด

ข้าพเจ้าได้ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร และข้อมูลที่ใช้
ในการรับรู้รายการซื้อกลุ่มกิจการAMAว่าเป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การซื้อ
ธุ ร กิ จ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 3(ปรับปรุง 2559)

ผลจากรายการดังกล่าว ผู้บริหารได้บันทึกมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ที่ได้รับมาตามมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนการรวมธุรกิจมีมูลค่า
รวม 3,446 ล้านบาท ซึ่งได้รวมค่าความนิยมจำ�นวน 1,644 ล้าน
บาท การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดทำ�การปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation) ซึ่งจัดทำ�โดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาอิสระ ทั้งนี้
ส่วนต่างจากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อทั้งหมดและมูลค่าตาม
บัญชี บันทึกเป็นส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันในส่วนของเจ้าของ

ข้าพเจ้าได้ประเมินความน่าเชื่อถือของรายงานการปันส่วนราคา
ซื้อที่จัดทำ�โดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาอิสระโดยข้าพเจ้า
ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระ
ของผู้เชี่ยวชาญอิสระข้าพเจ้าได้ตรวจข้อมูลเกี่ยวกับการระบุและ
การวัดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้มารวมถึงทดสอบการคำ�นวณค่า
ความนิยมนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจรายการจ่ายซื้อกับใบแจ้ง
ยอดบัญชีธนาคาร

ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาซื้อขายกลุ่มกิจการAMAและรายงานการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่
ผู้บริหารประเมินว่ารายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุ ม เดี ย วกั น ภายใต้ แ นวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี สำ �หรั บ เกี่ยวข้องกับการอนุมัติให้บริษัทเข้าทำ�รายการ นอกจากนี้ยังได้
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ออกโดยสภาวิชาชีพ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีของผู้สอบบัญชีในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้รับ
บัญชี

ข้าพเจ้าทดสอบการคำ�นวณส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อ
ทั้งหมดและสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาตามมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อน
การรวมธุ ร กิ จ และพบว่ า ผู้ บ ริ ห ารได้ คำ � นวณตามวิ ธี ก ารที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจภาย
ใต้การควบคุมเดียวกัน

ข้าพเจ้าให้ความสำ�คัญในเรื่องนี้ เนื่องจากรายการดังกล่าวต้อง
อาศัยข้อเท็จจริงในการพิจารณาว่าเป็นการซื้อธุรกิจหรือการ
รวมธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารควบคุม เดียวกัน ค่าความนิยมของกลุ่ ม
กิจการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม และการ
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาต้องอาศัยการใช้ดุลยพินิจที่
จากวิ ธี ก ารทดสอบข้ า งต้ น ข้ า พเจ้ า พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารได้ ป ระเมิ น
สำ�คัญของผู้บริหาร ซึ่งมีผลต่อสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและ
รายการซือ้ กลุ่มกิจการ AMA เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
ค่าความนิยม
เดียวกันมีความเหมาะสมและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับ
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันได้บันทึกอย่างเหมาะสม
232

143

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประมาณการกระแสเงิ น สดใน
ข้ อ สมมติ ฐ านและการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และหมายเหตประกอบงบการเงิ น อนาคตที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ และได้ทำ�ความ
ข้อ16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เข้าใจวิธีการจัดทำ�ประมาณการดังกล่าว
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบ เพื่อประเมินเกี่ยว
กลุ่มกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อมีข้อ
กับความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการ
บ่งชี้ของการด้อยค่า

คาดการณ์ของผู้บริหารเกี่ยวกับกำ�ไรขั้นต้นอัตราการเติบโต
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่ อ ย2แห่ ง มี ผ ลขาดทุ น สุ ท ธิ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งผู้ บ ริ ห าร และอั ต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้ ใ นการคำ � นวณโดยอ้ า งอิ ง จากเอกสาร
พิจารณาเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน ประกอบรายการหรือแหล่งข้อมูลที่สมเหตุสมผล เช่น ข้อมูลใน
ในบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนรวม60ล้านบาทและผู้บริหารได้ประเมิน อดีต และแผนธุรกิจในอนาคต
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยพิจารณาจากมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า
ยุติธรรมของบริษัทย่อยหักด้วยต้นทุนในการจำ�หน่ายหรือมูลค่าจากการ ข้ า พเจ้ า ได้ ท ดสอบการคำ � นวณตั ว เลขสำ � คั ญ ที่ ไ ด้ จ ากการ
ประมาณการตามข้อสมมติฐานข้างต้น เพื่อคำ�นวณมูลค่าที่
ใช้ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

คาดว่าจะได้รับคืน และเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี

ผลจากการประเมิ น ดั ง กล่ า วผู้ บ ริ ห ารได้ ตั้ ง ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของเงิ น
ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจำ�นวน 8 ล้านบาทจากเงินลงทุนจำ�นวน จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้นข้าพเจ้าพบว่าการประเมินมูลค่าที่
10 ล้านบาท ส่วนอีกแห่งหนึ่งไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องตั้งค่าเผื่อการด้อย คาดว่าจะได้รับคืนและข้อสมมติฐานที่สำ�คัญของผู้บริหารดัง
ค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่า กล่าวมีความสมเหตุสมผล
มูลค่าตามบัญชี
ข้าพเจ้าให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนดังกล่าวจำ�เป็นต้องอาศัยการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับ
การประมาณการสำ�หรับแผนธุรกิจในอนาคตและข้อสมมติฐานที่ส�ำ คัญที่
ใช้ในการคาดการณ์กระแสเงินสุดสุทธิในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิได้แก่กำ�ไรขั้นต้นอัตราการเติบโตและอัตราคิดลด ข้อสมมติฐานที่
สำ�คัญเหล่านี้เป็นข้อสมมติฐานที่มีความอ่อนไหวและมีผลกระทบอย่าง
มากต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าวและส่งผลต่อการประเมินการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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ขอมูลอื่น

กรรมการเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะได
รับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดให
ความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอาน
และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความ
รูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา
หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป
ขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตอง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาวา
จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม
กิจการและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม)
และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตกรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมกิจการและ
บริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ชวยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุมกิจการและบริษัท
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิด
พลาด และ เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื ่ อ มั ่ น อย่ า งสมเหตุ
สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา
นี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
•
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ
ความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอ
ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•
ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมกิจการ
และบริษัท
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ
•
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของกรรมการจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ และประเมินวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ
ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมกิจการและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาได
ขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีส าระสํ า คั ญ ข้ าพเจ้า ต้ อ งกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกต
ถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความ
เห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผู
สอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมกิจการและบริษัทตองหยุดการ
ดําเนินงานตอเนื่อง
•
ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปด
เผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูล
โดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
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•
ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมกิจการเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมกิจการ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความ
เห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตางๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจ
สอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกคณะกรรมการตรวจสอบวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
กับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่
ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

ชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
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รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท งบการเงินรวม
บาท

ปรับปรุ งใหม่
พ.ศ. 2558
บาท

หมายเหตุ
9
10

พ.ศ. 2560
บาท
371,921,850
647,919,870

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท
274,100,745
110,718,378

ปรับปรุ งใหม่
พ.ศ. 2558
บาท
733,252,502
397,530,709

14
9
11
10
36
12
14
13
11
15
36

5,445,500
371,921,850
199,956,312
647,919,870
49,984,106
5,445,500
12,936,775
199,956,312
85,286,168-

5,926,700
274,100,745
267,239,317
110,718,378
47,491,861
5,926,700
3,283,658
267,239,317
109,473,579-

12
13
15

49,984,106
1,373,450,581
12,936,775
85,286,168

ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาทงบการเงินเฉพาะกิ
บาท
บาท
จการ
พ.ศ. 2560
บาท
71,737,713
46,530,623

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท
46,974,792
46,042,689

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
บาท
59,207,263
326,751,205

733,252,502237,855,657
397,530,709
43,470,218237,855,65710,856,343-

5,000,000
71,737,713
13,374,941
46,530,623
101,749,298
308,496
5,000,000
13,374,9416,340,616
101,749,298

5,000,000
46,974,792
15,673,048
46,042,689
936,318,217
527,677
5,000,000
15,673,04813,121,966
936,318,217

59,207,26314,751,339
326,751,205
85,703,923
258,91514,751,3393,734,331
85,703,923

47,491,861
818,234,238
3,283,658
109,473,579

43,470,218
1,422,965,429
10,856,343

308,496
245,041,687
6,340,616

527,677
1,063,658,389
13,121,966

258,915
490,406,976
3,734,331

1,373,450,581

818,234,238

1,422,965,429

245,041,687

1,063,658,389

490,406,976

13,600,041
2,754,025,972
13,600,041
7,187,429,71977,062,17722,422,640
2,754,025,972
1,648,636,237
7,187,429,719
5,300,619
77,062,177
6,284,550
22,422,640

12,346,007
560,000
5,210,723,786
12,346,007
6,672,397,01969,368,779
560,000
10,387,500
5,210,723,786
1,648,636,237
6,672,397,019
2,945,682
69,368,779
4,210,212
10,387,500

15,817,011
15,817,0113,437,802,87164,617,757-1,492,386,080
3,437,802,871
1,138,838
64,617,757
6,542,623-

8,013,253,520
-1,366,438,105
8,013,253,520
3,817,000-1,366,438,105
2,468,204
3,817,000
4,341,465-

6,011,055,463
-1,397,080,187
6,011,055,463
4,604,166-1,397,080,187
2,137,851
4,604,166
3,839,205-

5,126,828
134,999,943
5,126,8281,429,822,515
134,999,943
5,449,549-1,429,822,515
586,015
5,449,549
2,753,004-

1,648,636,237
11,714,761,955
5,300,619
13,088,212,536
6,284,550

1,648,636,237
13,631,575,222
2,945,682
14,449,809,460
4,210,212

1,492,386,080
5,018,305,180
1,138,838
6,441,270,609
6,542,623

9,390,318,2942,468,204
9,635,359,981
4,341,465

7,418,716,8722,137,851
8,482,375,261
3,839,205

1,578,737,854586,015
2,069,144,830
2,753,004

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

11,714,761,955

13,631,575,222

5,018,305,180

9,390,318,294

7,418,716,872

1,578,737,854

รวมสินทรัพย์

13,088,212,536

14,449,809,460

6,441,270,609

9,635,359,981

8,482,375,261

2,069,144,830

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั�น
สิเงินทรั
พย์ หมุนนเวีการเงิ
ยน นที�มีขอ้ จํากัด
ฝากสถาบั
ในการเบิกใช้ที�หมุยนบเท่
เวียานเงินสด
เงินสดและรายการเที
าและลู
เงิลูกนหนี
ลงทุ� กนารค้
ระยะสั
� น กหนี�อื�น - สุ ทธิ
กยู้ มื ระยะสั
� นแก่นบทีริ�มษีขทั อ้ ย่จํอากัยด
เงิเงินนให้
ฝากสถาบั
นการเงิ
สิ นค้ในการเบิ
าคงเหลือกใช้ที�หมุนเวียน
งานระหว่
างทํ
าตามสักหนี
ญญาบริ
ลูกหนี�การค้
าและลู
� อื�น - กสุารทธิ
สิเงินนทรั
มุนเวีย� นอื
ให้พกยู้ย์มื หระยะสั
นแก่�นบริ ษทั ย่อย
สิรวมสิ
นค้านคงเหลื
ทรัพย์อหมุนเวียน
งานระหว่างทําตามสัญญาบริ การ
สิ นทรัพย์หไม่มุหนมุเวีนยเวีนอืย�น
นทรัพย์นหการเงิ
มุนเวีนยนที�มีขอ้ จํากัด
เงิรวมสิ
นฝากสถาบั
ในการเบิกใช้
สิเงินทรั
ม่ หมุษนทัเวีย่ยอนย
ลงทุพนย์ ไในบริ
ลงทุนระยะยาว
เงิเงินนฝากสถาบั
นการเงินที�มีขอ้ จํากัด
อสังในการเบิ
หาริ มทรักพใช้
ย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
อาคารและอุ
เงิที�ดนินลงทุ
นในบริ ษทั ปย่กรณ์
อย - สุ ทธิ
ม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
เงิสิ นนทรั
ลงทุพนย์ไระยะยาว
สิ ทงธิหาริ
การเช่
า พย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
อสั
มทรั
ค่ทีา�ดความนิ
ย
ม ปกรณ์ - สุ ทธิ
ิน อาคารและอุ
สิสินนทรั
ได้ร-อการตั
ทรัพพย์ย์ภไม่าษีมเีตงิวนั ตน
สุ ทธิ ดบัญชี
สิสินททรั
พย์ไม่า หมุนเวียนอื�น
ธิ การเช่
ค่าความนิ
รวมสิ
นทรัยพมย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

14
16
17
14
18
16
19
17
20
18
21
19
20
21

กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
148
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

งบการเงินรวม

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560
บาท

สินทรัพย์

พ.ศ. 2560
บาท
371,921,850

พ.ศ. 2560
71,737,713บาท

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
46,974,792บาท

647,919,870

110,718,378

397,530,709

46,530,623

46,042,689

14
1122

5,445,500
1,448,274
199,956,312

2,757
237,855,657

3622
1223
13
15

30,000,000
1,370,899,979
49,984,106
23,706,911
12,936,775
85,286,168

5,926,700
267,239,317 - 339,567,568
47,491,861
18,545,762
3,283,658

22

445,618,548
1,373,450,581
-

22

8,705,655

14
22
16
17
24
18
19
20
2122

22

22, 36
21
25

109,473,579

- 192,591,172
43,470,218
9,240,406
10,856,343

34,059,878 1,422,965,429
99,603,041
818,234,238
201,035,001
11,675,517

13,600,041
12,346,007
138,198,557
222,877,991
71,778,855
19,348,274
560,000
49,053,678
22,923,837
2,754,025,972 5,210,723,786
75,597,790
66,938,532
7,187,429,719 6,672,397,019
2,215,008,247
735,937,359
77,062,177
69,368,779
22,422,640
10,387,500
1,648,636,237 1,648,636,237
11,057,063
18,025,187
5,300,619
2,945,682
1,102,412,040
1,550,415,798
6,284,550
4,210,212
9,634,810
15,949,597
11,714,761,955 13,631,575,222
19,675,786
20,749,081
13,088,212,536 14,449,809,460

5,743,300

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
59,207,263บาท
326,751,205

5,000,000
5,000,000
13,374,941 - 15,673,048 101,749,298 - 936,318,217 1,053,985,213
20,496,740
308,496
527,677
4,077,969
2,312,447
6,340,616
13,121,966

14,751,339 85,703,923 19,596,292
258,915
2,957,850
3,734,331

245,041,687 - 1,063,658,389 - 490,406,976 -

-

-

-

15,817,011
5,126,828
48,360,000
- 8,013,253,520 6,011,055,463
134,999,943
6,904,712
12,874,325
29,075,977
9,892,595
12,874,325
20,761,293
4,871,180
3,713,952
3,117,938
3,437,802,871 1,366,438,105 1,397,080,187 1,429,822,515
597,116,007 1,092,010,339
36,415,734 5,449,549
38,546,405
64,617,757
3,817,000
4,604,166
1,492,386,080
11,405,945
1,138,838
2,468,204 2,137,851 586,015 502,280,000
6,542,623
4,341,465 3,839,205 2,753,004 -

9,390,318,294 7,418,716,872 1,578,737,854
6,441,270,609 9,635,359,981 8,482,375,261 2,069,144,830
5,018,305,180

521,469,771
171,398,059
71,012,437
42,443,180

512,535,849
171,631,327
64,525,282
64,371,065

163,678,779
57,049,930
1,438,568
31,143,163

521,469,771
12,680,791
27,620,190

512,535,849
9,069,199
39,146,747

5,877,082
1,438,568
31,142,763

1,949,103,146

2,418,203,186

766,996,385

561,770,752

560,751,795

38,458,413

4,164,111,393 3,154,140,545 1,364,112,392 1,653,781,091
597,167,529
กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

77,004,818

รวมหนีส� ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิน

ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
733,252,502บาท

หมายเหตุ
9
10

� การค้าอและเจ้าหนี�อื�น
สิเจ้นาหนี
ค้าคงเหลื
เงินรับล่วางหน้
จากลูญกญาบริ
ค้าที�หกมุาร
นเวียน
งานระหว่
งทําาตามสั
สิเงินทรั
หมุนเวี� นยจากบุ
นอื�นคคลและกิจการ
กูย้ พมื ย์ระยะสั
�ยวข้พอย์งกั
ที�เนกีทรั
รวมสิ
หมุนนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลและกิจการอื�น
สิส่นวนของหนี
ทรัพย์ ไม่ ห� สมุิ นนตามสั
เวียนญญาเช่าทางการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัด
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในการเบิกใช้
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินมัดจํารับจากลูกค้าที�หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
เวียน- สุ ทธิ
สิรวมหนี
นทรัพสย์� ไินม่หมุ
มีตนวั ตน
สิ ทธิ การเช่า
หนีส� ินไม่ หมุนเวียน
ค่าความนิยม
ทางการเงิ
� สินพตามสั
สิหนี
นทรั
ย์ภาษีญเงิญาเช่
นได้ราอการตั
ดบันญชี
กูย้ พมื ย์ระยะยาวจากสถาบั
สิเงินนทรั
ไม่หมุนเวียนอื�น นการเงิน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
รวมสิ
ทรัพย์เงินระยะยาวจากบุคคล
ตัว� สัญนญาใช้
ที�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินระยะยาว
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
บาท

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท
274,100,745

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิหนีนลงทุ
นระยะสั
� น าของ
ส� ินและส่
วนของเจ้
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัด
หนีส� ินหมุนเวียน
ในการเบิกใช้ที�หมุนเวียน
เบิก� เกิารค้
นบัาและลู
ญชีจากสถาบั
ลูเงิกนหนี
กหนี�อื�นน- การเงิ
สุ ทธิ น
กูย้ กมื ยู้ ระยะสั
� นจากสถาบั
มื ระยะสั
อย น
เงินให้
� นแก่บริ ษทนั ย่การเงิ

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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9
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ื ประจาำปี 2560

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินส�ลงทุ
นระยะสั
� น าของ (ต่อ)
หนี
ินและส่
วนของเจ้
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัด
ส่ วนของเจ้ าของ
ในการเบิกใช้ที�หมุนเวียน
ทุลูกนหนี
เรื อ� กนหุ
ารค้น้ าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ
ทุนกจดทะเบี
ยน� นแก่บริ ษทั ย่อย
ยู้ มื ระยะสั
เงินให้
หุ
น
้
สามั
ญ
สิ นค้าคงเหลือ จํานวน 3,240,638,433 หุน้
มูลาค่ตามสั
าที�ตราไว้
หุน้ กละาร1 บาท
งานระหว่างทํ
ญญาบริ
สิ นทรัพหุย์น้หสามั
มุนเวีญยนอื
�น 1,400,700,000 หุน้
จํานวน

หมายเหตุ
9
10
14
1127
36
12
13
15

รวมสินทรัพมูย์ลหค่มุาทีน�ตเวีราไว้
ยน หุน้ ละ 1 บาท

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
บาท

ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท
371,921,850

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท
274,100,745

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
733,252,502บาท

พ.ศ. 2560
71,737,713บาท

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
46,974,792บาท

647,919,870

110,718,378

397,530,709

46,530,623

46,042,689

5,445,500
199,956,312
49,984,106
3,240,638,433
12,936,775
85,286,168

5,926,700
267,239,317
47,491,861
3,240,638,433
3,283,658
109,473,579

237,855,657
43,470,218
- 10,856,343

1,373,450,581 -

5,000,000
13,374,941
101,749,298
308,496
3,240,638,433
6,340,616

5,000,000
15,673,048
936,318,217
527,677
3,240,638,433
13,121,966

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
59,207,263บาท
326,751,205
14,751,339
85,703,923
258,915
- 3,734,331

1,400,700,000
818,234,238 - 1,422,965,429

1,400,700,000
245,041,687 - 1,063,658,389 - 490,406,976

3,240,087,520

3,240,087,520

ทุนที�ออกและชําระแล้ว
สินทรัพหุย์น้ ไม่สามั
หมุญนเวีจํยานวน
น 3,240,087,520 หุน้
มูลนค่การเงิ
าที�ได้นรทีับ�มชํีขาระแล้
เงินฝากสถาบั
อ้ จํากัดวหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามั
ในการเบิ
กใช้ญ จํานวน 957,976,200 หุน้
มูลค่ษาทีทั �ไย่ด้อรยับชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
เงินลงทุนในบริ
ส่เงิวนนเกิ
ลค่าหุ น้ สามัญ
ลงทุนนมูระยะยาว

3,240,087,520
14
16
27

กํอสัาไรสะสม
งหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
ว - ทุนปสํกรณ์
ารองตามกฎหมาย
ที�ดจัินดสรรแล้
อาคารและอุ
- สุ ทธิ
ไม่พไย์ด้ไจม่ดั มสรร
สิ นยังทรั
ีตวั ตน - สุ ทธิ
องค์
ป
ระกอบอื
สิ ทธิ การเช่า �นของส่ วนของเจ้าของ

17
1829

ค่าความนิ
ยม ้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
รวมส่
วนของผู
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่สิ นวนได้
ทรัพเย์สีไยม่ทีห�ไมุม่นมเวีีอายํ นาจควบคุ
นอื�น ม

20
21

19

-

3,240,087,520

-

13,600,041
12,346,007
15,817,011
5,126,828
957,976,200
957,976,200
- 8,013,253,520 6,011,055,463
134,999,943
4,476,767,055
4,476,767,055
862,725,240
4,476,767,055
4,476,767,055
862,725,240
560,000
2,754,025,972 5,210,723,786
44,199,790 6,672,397,019
39,379,215 3,437,802,871
39,379,215 1,366,438,105
44,199,790 1,397,080,187
39,379,215 1,429,822,515
39,379,215
7,187,429,719
(278,895,727)
69,102,185
122,757,934
220,524,525
128,973,942
132,059,357
77,062,177
69,368,779
64,617,757
3,817,000
4,604,166
5,449,549
764,129,669
22,422,640
10,387,500
- 1,648,636,237
8,246,288,307 1,648,636,237
7,825,335,975 1,492,386,080
1,982,838,589 7,981,578,890
7,885,207,732
1,992,140,012
5,300,619
2,945,682
1,138,838
2,468,204
2,137,851
586,015
677,812,836
3,470,332,940
3,094,319,628
6,284,550
4,210,212
6,542,623
4,341,465
3,839,205
2,753,004 -

รวมส่
รวมสินวนของเจ้
ทรัพย์ ไม่าหของ
มุนเวียน

8,924,101,143 13,631,575,222
11,295,668,915 5,018,305,180
5,077,158,217 9,390,318,294
7,981,578,890 7,418,716,872
7,885,207,732 1,578,737,854
1,992,140,012
11,714,761,955

รวมหนี
ส� ินพและส่
รวมสินทรั
ย์ วนของเจ้ าของ

13,088,212,536 14,449,809,460
14,449,809,460 6,441,270,609
6,441,270,609 9,635,359,981
9,635,359,981 8,482,375,261
8,482,375,261 2,069,144,830
2,069,144,830
13,088,212,536

กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท

2,237,770,892
(1,727,719,573)

2,071,671,737
(1,437,433,269)

280,253,970
(138,945,742)

260,372,914
(115,352,291)

510,051,319
158,199,592
(45,387,887)
(761,050,714)
(69,120,459)

634,238,468
44,802,307
(30,049,869)
(576,525,582)
(29,308,465)

141,308,228
143,332,476
(12,424,890)
(159,625,529)
(8,933,922)

145,020,623
13,483,139
(11,749,151)
(149,365,864)
(2,025,999)

(207,308,149)
(164,305,570)

43,156,859
(24,371,038)

103,656,363
(7,244,869)

(4,637,252)
1,551,837

(371,613,719)

18,785,821

96,411,494

(3,085,415)

25

11,494,104

15,614,251

(50,420)

-

34

(2,298,821)

(3,122,850)

10,084

-

9,195,283

12,491,401

(40,336)

-

9,195,283

12,491,401

(40,336)

-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(362,418,436)

31,277,222

96,371,158

(3,085,415)

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน):
ส่ วนที�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(345,096,006)
(26,517,713)

(53,655,749)
72,441,570

96,411,494
-

(3,085,415)
-

(371,613,719)

18,785,821

96,411,494

(3,085,415)

(343,177,337)
(19,241,099)

(53,655,749)
84,932,971

96,371,158
-

(3,085,415)
-

(362,418,436)

31,277,222

96,371,158

(3,085,415)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน

(0.107)

(0.036)

0.030

(0.002)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด

(0.107)

(0.036)

0.030

(0.002)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนการขายและให้บริ การ
กําไรขั�นต้ น
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ��น:
รายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของการวัดมูลค่าใหม่
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมรายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

8

32

34

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ��นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:
ส่ วนที�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

35

232

151

14
11
36
12
13
15

5,445,500
199,956,312
49,984,106
12,936,775
85,286,168

5,926,700
267,239,317
47,491,861
3,283,658
109,473,579

237,855,657
43,470,218
10,856,343

152
232
69,102,185

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3,240,087,520

4,476,767,055

44,199,790

(278,895,727)

39,379,215

1,063,658,389

ยอดคงเหลือปลายปี วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

4,476,767,055

245,041,687

14,751,339
85,703,923
258,915
3,734,331

9

764,129,669

764,129,669
-

-

490,406,976
งบการเงินรวม
ส่ วนของเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอื�นของ
กําไรสะสม
ส่ วนของเจ้ าของ
15,817,011
5,126,828
ส่ วนต่ างจากการ
- 8,013,253,520 6,011,055,463
134,999,943
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ว รวมกิจการภายใต้
มูลค่ าหุ้นสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร การควบคุมเดียวกัน
บาท
บาท
บาท
บาท
3,437,802,871 1,366,438,105 1,397,080,187 1,429,822,515
64,617,757
3,817,000
4,604,166
5,449,549
862,725,240
39,379,215
122,757,934
3,614,041,815
1,492,386,080
1,138,838
2,468,204
2,137,851
586,015
6,542,623
4,341,465
3,839,205
2,753,004
5,018,305,180 -9,390,318,294 7,418,716,872
1,578,737,854
(53,655,749)
6,441,270,609 -9,635,359,981 8,482,375,261
2,069,144,830

1,422,965,429

5,000,000
15,673,048
936,318,217
527,677
13,121,966

69,102,185
(4,820,575)
(343,177,337)

3,240,087,520

12,346,007
ทุนทีอ� อก
560,000
และชําระแล้ว
5,210,723,786
บาท
6,672,397,019
69,368,779
957,976,200
10,387,500
2,282,111,320
1,648,636,237
2,945,682
4,210,212
13,631,575,22214,449,809,460-

818,234,238

5,000,000
13,374,941
101,749,298
308,496
6,340,616

3,240,087,520
4,476,767,055
39,379,215
ยอดคงเหลือต้ นปี วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การลงทุนในบริ ษทั ย่อยที�อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
31
ทุนสํารองตามกฎหมาย
29
4,820,575
การเพิ�มหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
การเปลี�ยนแปลงส่ วนได้ของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรักรรมการ
บปี _____________________________________________ กรรมการ-_____________________________________________
-

ยอดคงเหลือปลายปี วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

13,088,212,536

20
21

17
18
19

กําไรเบ็
รวมสิ
นทรัดพเสร็
ย์ จรวมสําหรับปี

13,600,041
2,754,025,972
หมายเหตุ
7,187,429,719
77,062,177
22,422,640
27
1,648,636,237
5,300,619
6,284,550

11,714,761,955

14
16

1,373,450,581

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ยอดคงเหลือต้ นปี วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
สิ ทธิ การเช่า
การเพิ�มหุน้ สามัญ
ค่าความนิยม
การซื� อบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเพิ�มหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
การเปลี�ยนแปลงส่ วนได้ของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย
รวมสิ
พย์ ไาม่ยหมุนเวียน
เงินนปัทรั
นผลจ่

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้ที�หมุนเวียน
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นบริ
ค้าษคงเหลื
ทั พริอ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งานระหว่
างทําตามสัย� ญนแปลงส่
ญาบริ การ
งบแสดงการเปลี
วนของเจ้ าของ
สิ นสํทรัาหรั
พย์บหปีมุสิน�นเวีสุยดนอื
วัน�นที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

8,246,288,307

7,825,335,975
764,129,669
(343,177,337)

677,812,836

3,470,332,940
(2,764,129,669)
18,257,250
43,593,414
(71,000,000)
(19,241,099)

3,470,332,940

3,094,319,628
239,410,000
55,180,000
11,166,151
(14,675,810)
84,932,971

1,982,838,589
5,896,153,135
(53,655,749)
7,825,335,975

ส่ วนได้ เสี ย
ทีไ� ม่ มอี าํ นาจ
ควบคุม
บาท

รวมส่ วนของ
ผู้เป็ นเจ้ าของของ
บริษทั ใหญ่
บาท

13

8,924,101,143

11,295,668,915
(2,000,000,000)
18,257,250
43,593,414
(71,000,000)
(362,418,436)

11,295,668,915

5,077,158,217
5,896,153,135
239,410,000
55,180,000
11,166,151
(14,675,810)
31,277,222

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ
บาท

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

13,600,041
2,754,025,972
7,187,429,719
77,062,177
22,422,640
1,648,636,237
5,300,619
6,284,550

1,373,450,581

5,445,500
199,956,312
49,984,106
12,936,775
85,286,168

13,088,212,536

14,449,809,460

29

6,441,270,609

5,018,305,180

1,063,658,389

5,000,000
15,673,048
936,318,217
527,677
13,121,966

232

153

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

490,406,976

14,751,339
85,703,923
258,915
3,734,331

4,604,166
5,449,549
862,725,240
3,614,041,815
2,137,851
586,015
3,839,205
2,753,004

3,240,087,520

3,240,087,520
-

9,635,359,981

4,476,767,055

9

2,069,144,830

4,476,767,055
-

8,482,375,261

3,240,087,520 7,418,716,872
4,476,767,055
1,578,737,854

9,390,318,294

3,817,000
957,976,200
2,282,111,320
2,468,204
4,341,465

44,199,790

39,379,215
4,820,575
-

39,379,215

39,379,215
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,126,828
กําไรสะสม
8,013,253,520
6,011,055,463
134,999,943
ทุนทีอ� อก
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ ว และชําระแล้ ว
มูลค่ าหุ้นสามัญ
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
บาท
บาท
บาท
1,366,438,105 1,397,080,187 1,429,822,515

245,041,687

5,000,000
13,374,941
101,749,298
308,496
6,340,616

กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

ยอดคงเหลือปลายปี วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือต้ นปี วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับปี

รวมสินทรัพย์

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

1,422,965,429

237,855,657
43,470,218
10,856,343

12,346,007
15,817,011
560,000
5,210,723,786
หมายเหตุ
6,672,397,019 3,437,802,871
69,368,779
64,617,757
10,387,500
1,648,636,237 1,492,386,080
27
2,945,682
1,138,838
4,210,212
6,542,623

818,234,238

5,926,700
267,239,317
47,491,861
3,283,658
109,473,579

ยอดคงเหลือปลายปี วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 11,714,761,955 13,631,575,222

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
14
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
16
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
17
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
18
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
19
สิ ทธิ การเช่
า
ยอดคงเหลื
อต้ นปี วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ค่าความนิ
ย
ม
20
การเพิ�มหุน้ สามัญ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
21
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้ที�หมุนเวียน
14
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ
11
36
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
12
งานระหว่างทําตามสัญญาบริ การ
13
บริ
ษ
ท
ั
พริ
�
น
ซิ
เ
พิ
ล
แคปิ
ตอล
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
15

220,524,525

128,973,942
(4,820,575)
96,371,158

128,973,942

132,059,357
(3,085,415)

ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท

7,981,578,890

7,885,207,732
96,371,158

7,885,207,732

1,992,140,012
5,896,153,135
(3,085,415)

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ
บาท

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
นสด
งบแสดงฐานะการเงิน

บริ
พิล แคปิ
ณ ษวันัททีพริ
� 31�นธัซินเวาคม
พ.ศ.ตอล
2560จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

หมายเหตุ

สินทรัพย์ หมุนเวียน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
9
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
เงินลงทุนระยะสั�น
10
รายการปรับปรุ ง
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัด
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ในการเบิกใช้ที�หมุนเวียน
14
หนีสงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ลูกหนี� � การค้าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ
11
่
ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ยภาษี
เ
งิ
น
ได้
ถ
ก
ู
หั
ก
ณ
ที
�
จ
า
ย
36
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อย
กํ
า
ไรที
�
เ
กิ
ด
ขึ
น
จากการจํ
า
หน่
า
ยหลั
ก
ทรั
พ
ย์
เ
พื
อ
�
ค้
า
�
สิ นค้าคงเหลือ
12
กําไรทีา�ยงทํ
งั ไม่
เกิดขึญ� นญาบริ
จากการเปลี
งานระหว่
าตามสั
การ �ยนแปลง
13
สิ นทรัมูพลย์ค่หามุยุนตเวีิธรรมของหลั
ยนอื�น
15
กทรัพย์เพื�อค้า
ขาดทุ
รวมสิ
นทรันพจากการด้
ย์ หมุนเวีอยยค่
น าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
าหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
สิน(กํทรัาไร)
พย์ ไขาดทุ
ม่ หมุนนเวีจากการจํ
ยน
าใช้จ่ายผลประโยชน์
เงินค่ฝากสถาบั
นการเงินที�มีขขอ้ องพนั
จํากัด กงาน
รายได้
ดอกเบี
ในการเบิ
กใช้� ย
14
่
ค่
า
ใช้
จ
า
ยดอกเบี
ย
�
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
16
ลงทุนระยะยาว
กํเงิานไรจากการดํ
าเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
ในสิ นทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ ทธิ การเช่า
งานระหว่
ค่าความนิ
ยม างทําตามสัญญาบริ การ
พย์เงิหนมุได้นรเวีอการตั
ยนอื�นดบัญชี
สิ นทรัสิ นพย์ทรั
ภาษี
นเวี�น ยนอื�น
สิ นทรัสิ นพย์ทรั
ไม่พหย์มุไนม่เวีหยมุนอื
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื�น
รวมสินทรัพ� ย์ ไม่ หมุนเวียน �
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
รวมสินทรัพย์
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี�สินระยะยาว
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น

17
18
19
20
21

371,921,850
647,919,870

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

274,100,745
733,252,502
(207,308,149)
110,718,378
397,530,709

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

43,156,859

103,656,363

46,974,792
46,042,689

59,207,263
(4,637,252)
326,751,205

216,575,526

46,573,581
5,000,000
13,575
15,673,048
1,597,672
936,318,217
527,677-

44,332,404
55,047
14,751,339
172,541
85,703,923
(3,570,565)
258,915

13,121,966
(487,934)

3,734,331
(48,154)

245,041,687

7,801,943
1,063,658,389

490,406,976 -

(104,400,000)
5,069,196
3,986,013
18,859,834
8,574,899
13,600,041 32 12,346,007(11,591,801)
15,817,011 (3,236,853) 9,311,725
- 69,120,459
- 8,013,253,520

3,561,172
(24,296,557)8,933,922
6,011,055,463

(186,817)
3,192,117
(7,714,130)
5,126,828
2,025,999
134,999,943

147,353,737
1,397,080,187
2,283,921
4,604,166
219,182
-6,406,963
2,137,851
(502,260)
3,839,205

33,621,190
1,429,822,515
(1,009,702)
5,449,549
(268,762)
- (8,095,161)
586,015
(1,086,201)
2,753,004

35,103,260
7,418,716,872

(2,784,474)
1,578,737,854

8,482,375,261

2,069,144,830

33

395,668,966

71,737,713
46,530,623

ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
บาท

5,445,500
5,926,700
5,000,000
(6,234,480)
5,337,048
199,956,312
267,239,317
237,855,657
13,374,941
217,702
- 1,732,925
101,749,298
49,984,106 10 47,491,861(2,671,167)
43,470,218 (4,305,339)
308,496
12,936,775
3,283,658
85,286,168 10 109,473,579(1,173,557)
10,856,343
6,340,616
(111,976)
1,373,450,581

818,234,238

1,422,965,429

32

2,754,025,972
7,187,429,719
77,062,177
22,422,640
1,648,636,237
5,300,619
6,284,550

560,000
5,210,723,786
157,072,225
279,505,604
6,672,397,019 3,437,802,871 1,366,438,105
34,231,428
19,886,750
69,368,779
64,617,757
3,817,000
(2,492,244)
(4,021,643)
10,387,500
(9,653,117)
(3,283,658)
1,648,636,237 1,492,386,080
3,344,066
(192,332)
2,945,682
1,138,838
2,468,204
4,210,212 19,958,512
6,542,623 3,054,386
4,341,465

60,296,647
9,390,318,294
(1,153,638)
(2,817,765)
13,088,212,536 14,449,809,460 6,441,270,609 9,635,359,981
25,056,546
9,621,711
(9,621,966)
11,152,416
(878,575)
(1,099,547)
(1,438,568)
(15,023,134)
3,737,854
11,714,761,955

13,631,575,222 96,821,870
5,018,305,180

1,765,522
19,183,382
1,157,228
(11,526,557)

(3,627,133)
596,014
(1,438,568)
8,003,984

เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้

297,661,973
(66,279,076)
(119,055,057)

374,401,855
(75,135,799)
(27,225,589)

201,444,378
(8,788,423)

23,911,187
(1,438,561)

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

112,327,840

272,040,467

192,655,955

22,472,626

กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

154
232

9

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

พ.ศ. 2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท

สินทรัพย์

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุ
นระยะสั
�น
กระแสเงิ
นสดจากกิ
จกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบั
น
การเงิ
น
ที
�
ม
ีขอ้ จําายเงิ
กัดนลงทุนระยะสั�น
เงินสดรับจากการจําหน่
ในการเบิ
เวียนนระยะสั�น
เงินสดจ่กาใช้
ยซืท� อี�หเงิมุนนลงทุ
ลูกหนีเงิ� กนารค้
าและลูกนหนี
� อื�นน- ทีสุ�มทีขธิ อ้ จํากัดในการเบิกใช้
ฝากสถาบั
การเงิ
ยู้ มื ระยะสั�ม� นขึแก่
เงินให้กลดลง(เพิ
� น)บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อย
งานระหว่างทําตามสัญญาบริ การ
เงินสดจ่ายให้เงินกูย้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น

เงินสดรับจากการซื�อบริ ษทั ย่อย

9
10

พ.ศ. 2560
บาท
371,921,850 หมายเหตุ
274,100,745
733,252,502
397,530,709

รวมสิเงินนทรั
พย์าหยซืมุน� อเวีเงิยนนลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สดจ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
บาท
71,737,713

พ.ศ. 2560
บาท
46,974,792

46,530,623

46,042,689

110,718,378

5,445,500
199,956,312
49,984,106
12,936,775
85,286,168

5,926,700
5,000,000
5,000,000(4,165,621,309) - (629,342,515)
267,239,317
237,855,657
13,374,941
15,673,048
- (772,833) - (1,410,246)
101,749,298
936,318,217 47,491,861
43,470,218
308,496
527,677
1,840,000,000
3,283,658
- (1,007,000,000)
109,473,579
10,856,343
6,340,616
13,121,966

1,373,450,581

เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี�ย

สินทรัเงิพนย์สดรั
ไม่ หบมุจากการจํ
นเวียน าหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินฝากสถาบั
การเงินที�มาหน่
ีขอ้ จําายอุ
กัดปกรณ์
เงินสดรับนจากการจํ
ในการเบิ
14
เงินสดจ่กาใช้
ยซื�ออสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินลงทุ
ในบริ
อย
เงินนสดจ่
ายซืษทั� อย่อาคารและอุ
ปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตว16
ั ตน
เงินลงทุ
น
ระยะยาว
เงินสดจ่ายซื�อสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
17
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
18
สิ นทรักระแสเงิ
พย์ไม่มีตนวั สดจากกิ
ตน - สุ ทจธิกรรมจัดหาเงิน
19
สิ ทธิเงิการเช่
นเบิากเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง)
ค่าความนิ
ยม บจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
20
เงินสดรั
สิ นทรัเงิพนย์สดจ่
ภาษีาเงิยคืนได้
ดบัญชี นการเงิน
21
นเงิรนอการตั
กูย้ มื จากสถาบั
สิ นทรัเงิพนย์สดจ่
ไม่หามุยคืนเวีนเงิยนอื
นกู�นย้ มื จากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
บาท

647,919,870

3,638,841,762
14
11
36
12
13
15

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท

13,600,041
2,754,025,972
7,187,429,719
77,062,177
22,422,640
1,648,636,237
5,300,619
6,284,550

920,012,161

326,751,205

-

-

4,798,348
245,041,687
1,063,658,389
- (1,010,000,000)
6,072,531
3,029,294
25,866,087
2,500,000,000
186,916
12,346,007
15,817,011
--(868,666,708) - (957,585,992)
8,013,253,520 6,011,055,463
(16,759,121)
560,000 (12,035,140) - (10,387,500) --

1,422,965,429
16818,234,238
(1,000,000,000)

5,210,723,786
97,818,303
(670,699,534)
6,672,397,019 3,437,802,871 1,366,438,105
69,368,779
64,617,757
3,817,000
10,387,500 1,448,274 (2,757) 1,648,636,237 380,923,256
1,492,386,080 388,112,235 2,945,682(882,615,798)
1,138,838 (73,840,000)
2,468,204
4,210,212 441,500,000
6,542,623
4,341,465
-

1,397,080,187
4,604,166
--2,137,851 3,839,205 -

(167,893,034)

14,751,339
85,703,923
126,828
258,915
2,500,000
(850,500,000)
3,734,331

-

490,406,976 -

5,106,330
186,916
5,126,828 134,999,943
(7,059,870)
- 1,429,822,515
5,449,549
586,015
2,753,004

(565,312,561)

-

(60,492,690)

-

530,607,464

97,821,105
274,100,745

(459,151,757)
733,252,502

24,762,921
46,974,792

(12,232,471)
59,207,263

371,921,850

274,100,745

71,737,713

46,974,792

11,714,761,955

13,631,575,222

(262,042,500)
5,018,305,180
9,390,318,294

7,418,716,872 -

สดจ่
รวมสิเงินนทรั
พย์ายคืนเงินกูย้ มื จากกรรมการ

13,088,212,536

14,449,809,460 (33,500,000)
6,441,270,609 (696,768,000)
9,635,359,981

8,482,375,261 -

(9,937,986)
(28,400,034)
18,257,250

(1,739,132)
585,787,464

(112,325,038)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

เงินสดสุ ทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

910,572,161
(626,244,926)

1,578,737,854 2,069,144,830 530,607,464

สดจ่
รวมสิเงินนทรั
พย์าไยคื
ม่ หนมุเงินนเวีกูยย้ นมื จากกิจการอื�น
จ่ายชําระหนี�สินสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดรับจากการเพิ�มทุน

พ.ศ. 2559
59,207,263บาท

กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

232

9
155

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

พ.ศ. 2560
บาท

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั�น
รายการทีไ� ม่ ใช่ เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัด
ซื�ออาคารและอุ
ในการเบิ
กใช้ที�หมุปนกรณ์
เวียนเป็ นเงินเชื�อ
ั ย่อยด้
วย� อื�น - สุ ทธิ
ลูกหนีซื�� อกบริ
ารค้ษาทและลู
กหนี
าหนี�ค� ่านหุแก่น้ บริ ษทั ย่อย
มื ระยะสั
เงินให้ก-ยู้ เจ้
- หุน้ อสามัญ
สิ นค้าคงเหลื
งานระหว่
การ
- ตัางทํ
ว� สัาญตามสั
ญาใช้ญเญาบริ
งินระยะยาว
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น

9
10
14
11
36
12
13
15

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

พ.ศ. 2560
บาท
371,921,850 หมายเหตุ
274,100,745
733,252,502
647,919,870
5,445,500
199,956,312
49,984,106
12,936,775
85,286,168

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
บาท
71,737,713

พ.ศ. 2560
บาท
46,974,792

46,530,623

46,042,689

- - 36,006,040
5,926,700
5,000,000
267,239,317
237,855,657
13,374,941
23
1,000,000,000
101,749,298
30 47,491,861
5,365,545,671
43,470,218
308,496
3,283,658
30
510,509,850 109,473,579
10,856,343
6,340,616

2,157,346
5,000,000
15,673,048
1,000,000,000
936,318,217
527,677-13,121,966

110,718,378

397,530,709

ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
59,207,263บาท
326,751,205

3,772,133
14,751,339
85,703,923 5,365,545,671
258,915
510,509,850
3,734,331

1,373,450,581

818,234,238

1,422,965,429

245,041,687

1,063,658,389

490,406,976

13,600,041
2,754,025,972
7,187,429,719
77,062,177
22,422,640
1,648,636,237
5,300,619
6,284,550

12,346,007
560,000
5,210,723,786
6,672,397,019
69,368,779
10,387,500
1,648,636,237
2,945,682
4,210,212

15,817,011
3,437,802,871
64,617,757
1,492,386,080
1,138,838
6,542,623

8,013,253,520
1,366,438,105
3,817,000
2,468,204
4,341,465

6,011,055,463
1,397,080,187
4,604,166
2,137,851
3,839,205

5,126,828
134,999,943
1,429,822,515
5,449,549
586,015
2,753,004

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

11,714,761,955

13,631,575,222

5,018,305,180

9,390,318,294

7,418,716,872

1,578,737,854

รวมสินทรัพย์

13,088,212,536

14,449,809,460

6,441,270,609

9,635,359,981

8,482,375,261

2,069,144,830

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ ทธิ การเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

14
16
17
18
19
20
21

กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1

1ข้ อขมูอ
ลทัมู�วล
�ปทั่วไป
บริ ษทั พริ� นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ�งจัดตั�งขึ�นในประเทศไทยและมีที�อยูต่ ามที�ได้จดทะเบียนดังนี�
เลขที� 29 ชั�น 23 อาคารบางกอก บิสซิ เนสเซ็นเตอร์ ถนนสุ ขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร นอกจากนี� บริ ษทั มีสาขา
ตั�งอยูเ่ ลขที� 1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื�อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า
“กลุ่มกิจการ”
กลุ่มกิ จการดําเนิ นธุ รกิ จหลักคื อ การให้บริ การที�พกั อาศัยให้เช่ าอาคารสํานักงาน พัฒนาและให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ ให้บริ การติดตั�งระบบ
สารสนเทศ และประกอบกิจการโรงพยาบาล
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

2 2 นโยบายการบั
นโยบายการบัญชี ญชี
นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญซึ� งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั ต่อไปนี�
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึ� นตามหลักการบัญชี ที�รับรองทัว� ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ�งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิ น
ยกเว้นเรื� องที�อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงิ นให้ สอดคล้องกับ หลัก การบัญ ชี ที�รับรองทัว� ไปในประเทศไทย กําหนดให้ ใช้ประมาณการทางบัญ ชี ที� สําคัญ
และการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้บ ริ หารซึ� งจัด ทําขึ� นตามกระบวนการในการนํา นโยบายการบัญ ชี ข องกลุ่ ม กิ จ การไปถื อ ปฏิ บ ั ติ
และต้องเปิ ดเผยเรื� อ งการใช้ดุล ยพิ นิ จ ที� สําคัญ หรื อมี ค วามซับ ซ้อนของผูบ้ ริ ห าร หรื อ ความซับ ซ้อน หรื อเกี� ยวกับข้อ สมมติ ฐ าน
และประมาณการที�มีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 6
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การฉบับ ภาษาอัง กฤษจัด ทําขึ� น จากงบการเงิ น ตามกฎหมายที� เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที�มีเนื�อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

2 2 นโยบายการบั
นโยบายการบัญชี (ต่
ญอ)ชี (ตอ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มกิ จการได้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที� มีการปรับปรุ ง ซึ� งมีผลบังคับ ใช้ ณ วัน ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และ
เกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ
กลุ่มกิ จการไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ ง ซึ� งมีผลบังคับใช้ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มาถื อปฏิบตั ิ
ก่อนวันบังคับใช้

2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
(1) บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึ งกิ จการ (ซึ� งรวมถึ งกิจการเฉพาะกิจ) ที�กลุ่ มกิ จการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื� อกลุ่มกิ จการมีการ
เปิ ดรั บหรื อมี สิ ทธิ ในผลตอบแทนผัน แปรจากการเกี� ยวข้องกับ ผูไ้ ด้รับ การลงทุน และมี ค วามสามารถทําให้เกิ ดผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั�งแต่
วันที�กลุ่มกิ จการมีอาํ นาจในการควบคุ มบริ ษทั ย่อย กลุ่ มกิจการจะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงิ นรวม
นับจากวันที�กลุ่มกิจการสูญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่มกิ จการบันทึ กบัญชี การรวมธุ รกิ จโดยถือปฏิ บตั ิ ตามวิธีซ�ื อ สิ� งตอบแทนที� โอนให้สําหรับการซื� อบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�ผซู้ �ื อโอนให้และหนี�สินที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื�อและส่ วนได้เสี ยในส่ วน
ของเจ้าของที�ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ� งตอบแทนที�โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี� สินที�ผซู้ �ือคาดว่าจะต้องจ่าย
ชําระตามข้อตกลง ต้นทุนที�เกี�ยวข้องกับการซื�อจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น มูลค่าเริ� มแรกของสิ นทรัพย์ที�ระบุได้ที�ได้มาและ
หนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นที�รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�ซ�ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั�ง
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ู กซื� อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที�ระบุได้
ของผูถ้ ูกซื�อตามสัดส่วนของหุ้นที�ถือโดยส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในการรวมธุ รกิจที�ดาํ เนิ นการสําเร็ จจากการทยอยซื� อ ผูซ้ �ื อต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที�ผซู ้ �ื อถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื� อก่อนหน้าการรวมธุ รกิ จใหม่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที�ซ�ือและรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการวัดมูลค่าใหม่น� นั ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ� งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิ จการ รับรู้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�ซ�ื อ การเปลี� ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสิ� งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายที�รับรู้ภายหลังวันที�ซ�ื อซึ� งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินให้รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ� งตอบแทนที� คาดว่าจะต้องจ่ ายซึ� งจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึกการจ่ายชําระใน
ภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินของมูลค่าสิ� งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื� อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื� อธุรกิ จ
ของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อของผูถ้ ูกซื�อที�ผซู ้ �ือถืออยูก่ ่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันที�ซ�ื อของสิ นทรัพย์ที�ได้มาที�
ระบุได้และหนี� สินที�รับมา ผูซ้ �ื อต้องรับรู้ค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ� งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที� ไม่มี
อํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื� อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื� อธุรกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื�อที�ผซู้ �ือถืออยูก่ ่อนการ
รวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยเนื� องจากมีการต่อรองราคาซื� อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง
ไปยังงบกําไรขาดทุน
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ต่อ)
(1) บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
กิจการจะตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน ยอดคงเหลื อ และกําไรที� ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ�นจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิ จการ ขาดทุนที� ยงั ไม่
เกิดขึ�นจริ งก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั�นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที�โอนระหว่างกันเกิ ดการด้อยค่า นโยบาย
การบัญชี ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี ของกลุ่มกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิ จการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กบัญชี ด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื� อ
สะท้อนการเปลี� ยนแปลงสิ� งตอบแทนที�เกิ ดขึ�นจากการเปลี� ยนแปลงมูลค่าสิ� งตอบแทนที� คาดว่าจะต้องจ่ าย ต้นทุนนั�นจะรวม
ต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี�
รายชื� อของบริ ษทั ย่อยหลักของกลุ่มกิจการ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
(2) รายการกับส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที�เป็ นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ สําหรับ
การซื�อส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ้นที�ซ�ื อ
มาในบริ ษทั ย่อยและกําไรหรื อขาดทุนจากการขายส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของของเจ้าของ
(3) การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มกิ จการบันทึกบัญชี การรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้ สินทรัพย์และหนี� สินของกิจการที�ถูกนํามารวมด้วย
มูลค่าตามบัญชีของกิจการที�ถูกนํามารวมเฉพาะสัดส่ วนที�เคยอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันตามมูลค่าที�แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวม
ของบริ ษทั ใหญ่ลาํ ดับที� สูงสุ ดที�ตอ้ งจัดทํางบการเงิ นรวมก่อนการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ณ วันที�มีการรวมธุรกิ จ
ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน โดยกลุ่มกิ จการต้องปรับปรุ งรายการเสมือนว่าการรวมธุ รกิ จได้เกิ ดขึ�นตั�งแต่วนั ต้นงวดในงบการ
เงินงวดก่อนที�นาํ มาเปรี ยบเทียบซึ� งเป็ นไปตามแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี สาํ หรับการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที�ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ต้นทุนการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน เป็ นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�ให้ไป หนี� สินที�เกิดขึ�นหรื อรับมา
และตราสารทุนที�ออกโดยผูซ้ �ื อ ณ วันที�มีการแลกเปลี�ยนเพื�อให้ได้มาซึ� งการควบคุม ค่าใช้จ่ายอื�นที� เกี� ยวข้องในการรวมธุ รกิ จ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เช่น ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พจ่ายที�ปรึ กษากฎหมาย และที�ปรึ กษาอื�นในการรวมธุ รกิจ ค่าธรรมเนี ยมใน
การจดทะเบียน รวมถึ งรายจ่ายในการจัดเตรี ยมข้อมูลให้แก่ผถู้ ื อหุ ้น รับรู ้ เป็ นต้นทุนของเงิ นลงทุนในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
และรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบการเงินรวมในงวดที�มีการรวมธุรกิจเกิดขึ�น
ส่ วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน กับส่ วนได้เสี ยของผูซ้ �ื อในมูลค่าตามบัญชี ของกิจการที�ถูก
นํามารวม แสดงเป็ นรายการ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่ วนของเจ้าของ
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2.4

การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ
(ก) สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที� รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มกิ จการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงิ นของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จหลัก
ที�บริ ษทั ดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ� งเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงาน
และสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที� เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที�ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ
หรื อ วัน ที� ตี ราคา หากรายการนั�น ถู ก วัด มู ล ค่ าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุ น ที� เกิ ด จากการรั บ หรื อ จ่ ายชําระที� เป็ น
เงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี�สินที�เป็ นตัวเงินซึ� งเป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี�ยน
ณ วันสิ�นปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื� อ มี ก ารรั บ รู้ ร ายการกํา ไรหรื อขาดทุ น ของรายการที� ไ ม่ เป็ นตัว เงิ น ไว้ใ นกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื� น องค์ป ระกอบของ
อัต ราแลกเปลี� ย นทั�ง หมดของกําไรหรื อ ขาดทุ น นั� น จะรั บ รู้ ไว้ใ นกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื� น ด้วย ในทางตรงข้ามการรั บ รู้
กําไรหรื อขาดทุน ของรายการที� ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี� ยนทั�งหมดของกําไร
หรื อขาดทุนนั�นจะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย

2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม และเงินลงทุนระยะ
สั�นอื�นที�มีสภาพคล่องสู งซึ� งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที�ได้มา และเงิ นเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกิ นบัญชี จะแสดงไว้ในส่ วนของ
ของหนี�สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

2.6

ลูกหนีก� ารค้า
ลู กหนี� การค้ารับ รู้ เริ� มแรกด้วยมูล ค่าตามใบแจ้งหนี� และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงิ นที� เหลื ออยู่หักด้วยค่ าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
ซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ� นปี ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนี�การค้า
เปรี ยบเที ยบกับ มู ลค่าที� ค าดว่าจะได้รับ จากลู กหนี� การค้า หนี� สูญที� เกิ ดขึ� นจะรับรู้ ไว้ในงบกําไรขาดทุนโดยถื อเป็ นส่ วนหนึ� งของ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี� ยถ่วง
นํ�าหนัก ต้น ทุน ของการซื� อประกอบด้วยราคาซื� อ และค่ าใช้จ่ ายที� เกี� ยวข้องโดยตรงกับ การซื� อสิ น ค้านั�น เช่ น ค่าอากรขาเข้าและ
ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที�เกี�ยวข้องทั�งหมด ส่วนยอมให้หรื อเงินที�ได้รับคืน มูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขาย
ได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื� อมคุณภาพเท่าที�จาํ เป็ น
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2.8

สั ญญาบริการ
สัญ ญาบริ ก ารคื อ สั ญ ญาที� เจรจาเฉพาะเจาะจงเพื� อ ติ ด ตั�ง สิ น ทรั พ ย์รายการเดี ย วหรื อ หลายรายการ ซึ� งสัม พัน ธ์ ก ัน อย่างใกล้ชิ ด
หรื อต้องพึ�งพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที� หรื อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ข�นั สุดท้าย
เมื� อผลการดําเนิ นงานตามสัญญาบริ การไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื� อถื อ รายได้ตามสัญญาบริ การจะรับรู ้ ได้ไม่เกิ นกว่า
ต้นทุนตามสัญญาซึ�งค่อนข้างแน่นอนว่าจะได้รับคืน ต้นทุนตามสัญญาจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดขึ�น
เมื�อผลการดําเนินงานตามสัญญาบริ การสามารถประมาณได้อย่างน่ าเชื�อถือ และมีความเป็ นไปได้ที�สัญญาบริ การจะมีกาํ ไร รายได้และ
ต้นทุนตามสัญญาบริ การรับรู้ตามอัตราส่ วนของงานที�ทาํ เสร็ จ เมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที�ตน้ ทุนตามสัญญาบริ การทั�งหมดเกิ นกว่า
รายได้ตามสัญญาบริ การทั�งหมดกลุ่มกิจการจะรับรู้ขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ต้นทุนบริ การที�เกิ ดขึ�นในระหว่างปี ที�เกี�ยวข้องกับกิ จกรรมในอนาคต จะไม่รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ การและจะแสดงเป็ นงานระหว่างทํา
ตามสัญญา
ต้นทุนบริ การที� เกิดขึ�นและกําไร (หักรายการขาดทุน) ที�รับรู้ ท� งั หมดจนถึงปั จจุบนั ของแต่ละสัญญาบริ การจะนําไปเปรี ยบเทียบกับ
เงินงวดที�เรี ยกเก็บ หากผลรวมของต้นทุนที�เกิดขึ�นและกําไร (หักรายการขาดทุน) ที�รับรู ้ท� งั หมดจนถึงปัจจุบนั สู งกว่าจํานวนเงินงวดที�
เรี ยกเก็บ ส่ วนเกินที�เกิดขึ�นจะแสดงเป็ นรายได้ตามสัญญาที�ยงั ไม่เรี ยกเก็บ หากผลรวมของของต้นทุนที�เกิดขึ�นและกําไร (หักรายการขาดทุน)
ที�รับรู้ท� งั หมดจนถึงปัจจุบนั ตํ�ากว่าจํานวนเงินงวดที�เรี ยกเก็บ ส่วนต่างที�เกิดขึ�นจะแสดงเป็ นรายได้ตามสัญญารับล่วงหน้า

2.9

เงินลงทุน
กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนื อจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิ จการเป็ นเงินลงทุนเพื�อค้า และเงินลงทุนที�ถือไว้
ครบกําหนด การจัดประเภทขึ�นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที�เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน
ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
เงิ นลงทุนเพื�อค้า คือ เงิ นลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี� ยนแปลงราคาในช่ วงเวลาสั�น และแสดงรวมไว้ใน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํ หนดเวลาและผูบ้ ริ หารตั�งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบกําหนด
เงิ นลงทุน รั บ รู้ มูลค่าเริ� มแรกด้วยราคาทุน ซึ� งหมายถึ ง มูล ค่ ายุติธ รรมของสิ� งตอบแทนให้ ไปเพื� อให้ ได้มาซึ� งเงิ นลงทุ นนั�นรวมทั�ง
ค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
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2.9

เงินลงทุน (ต่อ)
เงิ นลงทุ นเพื� อค้าวัด มูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุ นวัดตามราคาเสนอซื� อที�อา้ งอิงจากตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันทําการสุดท้ายของวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื�อล่าสุ ดจากตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี (NAV) ที�เผยแพร่ โดยบริ ษทั ที�ทาํ การบริ หารจัดการกองทุน รายการกําไรและขาดทุนที�ยงั
ไม่เกิดขึ�นจริ งของเงินลงทุนรับรู้ในงบกําไรขาดทุน
เงิ นลงทุน ที�จะถื อจนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี� ยที� แท้จริ ง หัก ด้วยค่าเผื� อ
การด้อยค่า
กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้ บ่งชี� ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีค่าเผื�อการด้อยค่าเกิดขึ�น หากราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการด้อยค่ารวมไว้ในงบกําไรหรื อขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงิ น ลงทุ น ผลต่างระหว่างมู ล ค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ท ธิ ที� ได้รับ จากการจําหน่ ายเมื� อเปรี ยบเที ยบกับราคา
ตามบัญชี ของเงิ นลงทุนนั�นจะบันทึกรวมอยู่ในกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที�จาํ หน่ ายเงิ นลงทุนที� ถือไว้ในตราสารหนี� หรื อตราสารทุ น
ชนิดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที�จาํ หน่ายจะกําหนดโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนจากจํานวนทั�งหมดที�ถือไว้

2.10

อสังหาริมทรัพย์เพ��อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที�ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั�งสอง
อย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็ น อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ที�อยู่
ระหว่างก่อสร้างหรื อพัฒนาเพื�อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนในอนาคต
การรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึ งต้นทุนในการทํารายการและต้นทุนการกูย้ ืม
ต้นทุนการกูย้ มื ที�เกิดขึ�นเพื�อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรื อผลิตอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนนั�นจะรวมเป็ นส่ วนหนึ� ง
ของต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ต้นทุนการกูย้ ืมจะถูกรวมในขณะที�การซื� อหรื อการก่อสร้างและจะหยุดพักทันที เมื� อ
สิ นทรัพย์น� นั ก่อสร้างเสร็ จอย่างมีนยั สําคัญ หรื อระหว่างที�การดําเนินการพัฒนาสิ นทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไขหยุดชะงักลง
การรวมรายจ่ ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชี ของสิ นทรัพย์จะกระทําก็ต่อเมื� อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที�กลุ่มกิจการจะได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตในรายจ่ายนั�น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื� อถือ ค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาทั�งหมด
จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น เมื�อมีการเปลี� ยนแทนชิ�นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน จะตัดมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนที�ถูก
เปลี�ยนแทนออก
หลังจากการรับรู้เมื�อเริ� มแรก อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม และค่าเผื�อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า
ที�ดินไม่มีการหักค่าเสื� อมราคา ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนอื�น ๆ จะคํานวณตามวิธีเส้นตรง เพื�อที�ปันส่วนราคาทุน
ตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงั นี�
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
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2.11

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนเริ� มแรกหักค่าเสื� อมราคาสะสม ต้นทุนเริ� มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี� ยวข้องกับ
การซื� อสิ นทรัพย์น� นั
ต้นทุนที�เกิ ดขึ�นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ� งตามความเหมาะสม เมื�อต้นทุน
นั�นเกิ ดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื� อถื อ
มูลค่าตามบัญชี ของชิ� นส่ วนที�ถูกเปลี� ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาอื�น ๆ บริ ษทั จะรับรู้ ตน้ ทุ น
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื� อมราคา ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์อื�นคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนแต่ละชนิ ดตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที�ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี�
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื� องตกแต่ง ติดตั�ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ยานพาหนะ

10 - 40 ปี
3 - 10 ปี
5 ปี
5 ปี

ลินิน เครื� องเคลือบ เครื� องแก้วและเครื� องเงิน และเครื� องใช้บางชนิ ดที�ใช้ในการดําเนิ นกิจการอาคารที�พกั อาศัยให้เช่า บันทึกเป็ นมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่าที�ซ�ื อมา ในจํานวนเท่าที�จาํ เป็ นสําหรับการดําเนิ นกิ จการโดยปกติ โดยถื อเป็ นมูลค่าหลักของสิ นทรัพย์น� ี โดย
ไม่คิดค่าเสื� อมราคา การซื�อเพิ�มเติมเพื�อเปลี�ยนหรื อทดแทนของเดิมในภายหลัง บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายประจํางวด
ทุกสิ� นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิ จการได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลื อและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ให้
เหมาะสม
ในกรณี ที�มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชี จะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนที� เกิ ดจากการจําหน่ ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู้บญั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอื�นสุทธิในกําไรหรื อขาดทุน
2.12

ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที�เกิดจากการได้มาซึ� งบริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิ ยมที� รับรู ้ จ ะต้องถู กทดสอบการด้อยค่าทุ ก ปี และแสดงด้วยราคาทุ นหักค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื�อการด้อยค่าของ
ค่าความนิ ยมที�รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั�งนี� มูลค่าคงเหลือตามบัญชี ของค่าความนิ ยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรื อขาดทุน
เมื�อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที�ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสด โดยที�หน่วยนั�นอาจจะ
เป็ นหน่ วยเดี ยวหรื อหลายหน่ วยรวมกัน ซึ� งคาดว่าจะได้รับ ประโยชน์จากการรวมธุ รกิ จ ที� เกิ ดความนิ ยมเกิ ดขึ�นและระบุส่วนงาน
ดําเนินงานได้
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2.13

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(ก) สัญญาให้บริ การระบบสารสนเทศที�ได้มาจากการรวมธุรกิจ
สั ญ ญาให้ บ ริ การระบบสารสนเทศที� ได้ม าจากการรวมธุ รกิ จ รั บ รู้ ด้วยมู ล ค่ ายุติ ธ รรม ณ วัน รวมธุ รกิ จ สั ญ ญาให้ บ ริ การ
ระบบสารสนเทศที�ได้มาจากการรวมธุรกิจวัดมูลค่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
กลุ่มกิจการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการรวมธุรกิจในงบการเงิ นรวม โดยอิงตามอัตราส่ วนของงานที�ทาํ เสร็ จซึ� งคํานวณ
จากต้นทุนโครงการซึ�งรับรู ้จนถึงวันสิ�นปี สําหรับโครงการที�ได้มา ณ วันที�ซ�ือบริ ษทั ย่อย
(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที� ซ�ื อมามี ล ักษณะเฉพาะบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์โดยคํานวณจากต้นทุ นในการได้มาและ
การดําเนิ นการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น� นั สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี

2.14

การด้ อยค่าของสินทรัพย์
สิ นทรัพย์ที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ� งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี
สิ นทรัพย์อื�นที� มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี� ว่าราคาตามบัญชี อาจสู งกว่ามูลค่า
ที�คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื� อราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที�คาดว่าจะได้รับคื น
ซึ� ง หมายถึ งจํานวนที� สู งกว่าระหว่างมูล ค่ ายุติธ รรมหัก ต้นทุนในการขายเที ยบกับ มู ลค่ าจากการใช้ สิ นทรั พย์จะถูก จัดเป็ นหน่ วย
ที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได้ เพื�อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ นนอกเหนือจาก
ค่าความนิ ยมซึ� งรับรู้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิ นความเป็ นไปได้ที�จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่ า
ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

2.15

สั ญญาเช่ าระยะยาว
สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื�อเช่ าสิ นทรัพย์ซ� ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่ านั�น
ถือเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน เงิ นที�ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ� งตอบแทนจูงใจที� ได้รับจากผูใ้ ห้เช่ า) จะบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั�น
สัญญาเช่ าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ� ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั�งหมดถื อเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น
ซึ�งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า
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2.15

สั ญญาเช่ าระยะยาว (ต่อ)
สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
จํานวนเงิ นที�ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี� สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิ นเพื�อให้ได้อตั ราดอกเบี�ยคงที� ต่อหนี� สินคงค้างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี� สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี�ยจ่าย
จะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุข องสัญญาเช่ าเพื�อทําให้ อตั ราดอกเบี�ยแต่ล ะงวดเป็ นอัตราคงที� สําหรับ ยอดคงเหลื อของ
หนี� สินทรัพย์ที�เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที�ได้มาตามสัญญาเช่ าการเงินจะคิดค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที�เช่าหรื ออายุของ
สัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

2.16

เงินกู้ยืม
เงิ นกูย้ ืมรับรู้ เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที�ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที�เกิ ดขึ� น เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลา
ต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ผลต่างระหว่างเงินที�ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที�เกิดขึ�น)
เมื�อเทียบกับมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชําระหนี�น� นั จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนี ยมที�จ่ายไปเพื�อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ที�มีความเป็ นไปได้ที�จะใช้วงเงินกูบ้ างส่ วน
หรื อทั�งหมด ในกรณี น� ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอการรับ รู ้ จนกระทัง� มี ก ารถอนเงิ น หากไม่มีห ลัก ฐานที� มีค วามเป็ นไปได้ที�จะใช้วงเงิ น
บางส่ ว นหรื อ ทั�ง หมดค่ าธรรมเนี ย มจะรั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายจ่ ายล่ ว งหน้ าสํ าหรั บ การให้ บ ริ ก ารสภาพคล่ อ งและจะตัด จําหน่ า ย
ตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี�เกี�ยวข้อง
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี� สินหมุนเวียนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื�อนไขให้เลื� อนชําระหนี� ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
12 เดือน นับจากวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
(ก) ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมที� เกี� ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิ ตสิ นทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไขต้องนํามารวมเป็ นส่ วนหนึ� งของ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์น� นั โดยสิ นทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไขคือสิ นทรัพย์ที�จาํ เป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์น� นั ให้อยูใ่ น
สภาพพร้ อมที� จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้ อมที�จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ� นสุ ดลงเมื� อการ
ดําเนิ นการส่ วนใหญ่ ที�จาํ เป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้ อมที�จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้ อมที�จะขายได้
เสร็ จสิ�นลง
รายได้จากการลงทุนที� เกิ ดจากการนําเงิ นกู้ยืมที� กู้มาโดยเฉพาะ ที� ยงั ไม่ได้นําไปเป็ นรายจ่ ายของสิ นทรัพย์ที�เข้าเงื� อนไขไปลงทุ น
เป็ นการชัว� คราวก่อน ต้องนํามาหักจากต้นทุนการกูย้ มื ที�สามารถตั�งขึ�นเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื�นๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดขึ�น
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2.17

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับรายการที�รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น หรื อรายการที�รับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้าของ ในกรณี น� ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น หรื อโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลําดับ
ภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จจุบ นั คํานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี ที� มีผลบังคับ ใช้อยู่ หรื อที� ค าดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี ผลบังคับ
ใช้ภายในสิ� นรอบระยะเวลาที� รายงานในประเทศที� บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้อง ดําเนิ นงานอยู่และเกิ ดรายได้เพื� อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ ห าร
จะประเมิ นสถานะของการยื�น แบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ ในกรณี ที�มีสถานการณ์ ที�การนํากฎหมายภาษี ไปปฏิ บตั ิข� ึนอยู่กบั
การตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู้ ตามวิธีหนี� สิน เมื� อเกิ ดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี� สิน และราคาตามบัญชี
ที�แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�เกิดจากการรับรู้เริ� มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี�สินที�เกิด
จากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุ รกิจ และ ณ วันที�เกิดรายการ รายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนทั�งทางบัญชี หรื อทางภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที�คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับ
ใช้ภายในสิ� น รอบระยะเวลาที� รายงาน และคาดว่าอัตราภาษี ดังกล่ าวจะนําไปใช้เมื� อสิ น ทรั พย์ภาษี เงิ น ได้รอตัด บัญ ชี ที� เกี� ยวข้อ ง
ได้รับประโยชน์ หรื อหนี� สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที�จะนําจํานวนผลต่าง
ชั�วคราวนั�นมาใช้ประโยชน์ กลุ่ มกิ จการได้ต� งั ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี โดยพิ จารณาจากผลต่างชั�วคราวของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้าที�ตอ้ งเสี ยภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัว� คราวและการ
กลับรายการผลต่างชัว� คราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะไม่เกิดขึ�นได้ภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี� สิน ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื� อกิ จการมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ที�จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี� สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั�งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกี�ยวข้องกับภาษีเงินได้ที�ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บ
เป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ�งตั�งใจจะจ่ายหนี�สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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2.18

ผลประโยชน์ พนักงาน
(ก) โครงการผลประโยชน์ เม��อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ� งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์
ที�พนักงานจะได้รับเมื�อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที�ให้บริ การ และค่าตอบแทน
หนี� สิ นสําหรั บโครงการผลประโยชน์ จ ะรั บ รู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยมู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของภาระผูก พัน ณ วัน ที� สิ� น รอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ โครงการภาระผูกพันนี� คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ ซึ�งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงิ นสด
ออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็ นสกุลเงิ นเดี ยวกับสกุลเงิ นที� จะจ่ายภาระผูกพัน
และวันครบกําหนดของหุ้ นกู้ใกล้เคี ยงกับระยะเวลาที� ตอ้ งชําระภาระผูกพันกองทุ นบําเหน็ จบํานาญที�ต้องชําระภาระผูก พัน
โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที�เกิดขึ�นจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์หรื อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้อง
รับรู ้ในส่ วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นในงวดที�เกิดขึ�นและได้รวมอยูใ่ นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี� ยนแปลง
ในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
(ข) กองทุนสํ ารองเลีย� งชีพ
กลุ่มกิ จการได้จดั ตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชี พ โดยใช้แผนการกําหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที�สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออก
จากสิ น ทรัพย์ข องกลุ่มกิ จการ และบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน ภายนอก กองทุน สํารองเลี� ยงชี พดังกล่ าวได้รับเงิ นเข้าสมทบ
กองทุนจากพนักงานและกลุ่มกิจการ เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี� ยงชี พของกลุ่มกิ จการ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เกิดรายการนั�น

2.19

การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
กลุ่มกิ จการรับรู้ สินทรั พย์ที�ได้รับมาจากการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที�จ่ายชําระด้วยการออกหุ ้นสามัญใหม่ของบริ ษทั และออกตัว�
สัญญาใช้เงิ นระยะยาวเป็ นค่าตอบแทน ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ณ วันที�กลุ่มกิ จการได้รับสิ นทรัพย์มาเป็ นการเพิ�มสิ นทรัพย์
ในงบการเงินรวม แต่เป็ นการเพิ�มเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
กลุ่มกิ จการจะรับรู ้ ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�ได้รับและมูลค่ายุติธรรมของตัว� สัญญาใช้เงิ นระยะยาว ณ วันที�
กลุ่มกิจการได้รับสิ นทรัพย์เข้าบัญชี ทุนที�ออกและชําระแล้ว และบัญชี ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
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2.20

ประมาณการหนีส� ิน
ประมาณการสําหรั บการฟ้ องร้องตามกฎหมาย จะรับรู ้ ก็ต่อเมื� อกลุ่มกิ จการมี ภาระผูกพันในปั จจุ บนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที�
จัดทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชําระภาระผูกพันนั�นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่ งผลให้กลุ่มกิจการ
ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที�ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่ าเชื� อถือ
ในกรณี ที�มี ภาระผูกพันที� คล้ายคลึ งกันหลายรายการ กลุ่ มกิ จการกําหนดความน่ าจะเป็ นที� กิ จการจะสู ญเสี ยทรั พยากรเพื�อจ่ายชําระ
ภาระผูกพันเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั�งประเภท แม้วา่ ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที�กิจการจะ
สูญเสี ยทรัพยากรเพื�อชําระภาระผูกพันบางรายการที�จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ�า
กลุ่มกิ จการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุ บ นั ของรายจ่ายที� คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน
โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ� ึ งสะท้อนถึ งการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี� ยงเฉพาะของหนี�สิน
ที�กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็ นดอกเบี�ยจ่าย

2.21

การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที�จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ� งเกิ ดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิ จการ รายได้จะ
แสดงด้วยจํานวนเงินสุทธิ จากภาษีขาย เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับงบการเงินรวม รายได้จาก
การขายสิ นค้ารับรู ้เมื�อผูซ้ �ือรับโอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การ
แก่ลูกค้ารับรู้โดยอ้างอิงตามขั�นของความสําเร็ จของงานที�ทาํ เสร็ จ โดยใช้วิธีอตั ราส่ วนของบริ การที�ให้จนถึ งปั จจุบนั เทียบกับบริ การ
ทั�งสิ� นที�ตอ้ งให้
รายได้จากกิ จการอาคารที� พกั อาศัยให้เช่ าและกิ จการบริ หารอาคารสํานักงานรับรู้ เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ที�รับรู้ ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
รายได้จากการให้บริ การติดตั�งระบบสารสนเทศรับรู ้เป็ นรายได้ตามอัตราส่ วนของงานที�ทาํ เสร็ จ อัตราส่ วนของงานที�ทาํ เสร็ จคํานวณ
จากต้นทุนที�เกิดขึ�นจริ งจนถึงปั จจุบนั เทียบเป็ นสัดส่ วนกับประมาณการต้นทุนทั�งสิ� นที�คาดว่าจะใช้สาํ หรับแต่ละโครงการ โดยจะตั�ง
สํารองค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรับโครงการติ ดตั�งระบบสารสนเทศทั�งจํานวนเมื�อทราบแน่ ชดั ว่าโครงการติดตั�งระบบสารสนเทศนั�น
จะประสบผลขาดทุน
รายได้จากการประกอบกิ จการโรงพยาบาลประกอบด้วย มูลค่ายุติธรรมจากค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก และ ค่ายา ซึ� งเป็ นจํานวนเงิ น
สุทธิจากส่วนลด โดยจะรับรู้เมื�อได้ให้บริ การเสร็ จสิ� นลงหรื อเมื�อได้ส่งมอบยาแล้ว
รายได้ดอกเบี�ยต้องรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที�แท้จริ ง
รายได้อื�นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชําระ
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2.22

การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที�จ่ายไปยังผูถ้ ือหุ้นของกลุ่มกิจการจะรับรู ้ในด้านหนี� สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ซ� ึ งที�ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลระหว่างกาลจะรับรู้เมื�อได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั

2.23

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ยวกับ รายงานภายในที� นําเสนอให้ ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ น งาน
ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ น งานหมายถึ งบุคคลที�มี หน้าที�ในการจัดสรรทรั พยากรและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของ
ส่วนงานดําเนินงาน ซึ�งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ ษทั ที�ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์

3

การจั
ดการความเสี
� ยงทางการเงิน่ยงทางการเงิน
3 การจั
ดการความเสี
3.1

ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน
กิ จ กรรมของกลุ่ ม กิ จ การย่อมมี ค วามเสี� ยงทางการเงิ น ที� ห ลากหลายซึ� งได้แ ก่ ความเสี� ยงจากตลาด (รวมถึ ง ความเสี� ยงจากอัต รา
แลกเปลี� ยน ความเสี� ยงด้านมูล ค่ ายุติธรรมอัน เกิ ดจากความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี� ย ความเสี� ยงด้านกระแสเงิ นสดอัน เกิ ดจากการ
เปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ย และความเสี� ยงด้านราคา) ความเสี� ยงด้านการให้สินเชื� อ และความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการ
ความเสี� ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการ
ดําเนิ นงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที�สุดเท่าที�เป็ นไปได้
การจัดการความเสี� ยงดําเนิ นงานโดยฝ่ ายจัดการ ซึ� งเป็ นไปตามนโยบายที� อนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายจัดการจะชี� ประเด็น
ประเมิ น และป้ องกัน ความเสี� ยงทางการเงิ นด้วยการร่ วมมื อกันทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่ วยปฏิ บตั ิงานต่างๆ ภายในกลุ่ มกิ จการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี� ยงจะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื�อจัดการความเสี� ยงและนโยบายที�เกี�ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รวมถึ งนโยบายสําหรับความเสี� ยงที�เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน ความเสี� ยงอัตราดอกเบี�ย ความเสี� ยงด้านการให้สินเชื� อ
และความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง
3.1.1 ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
เนื� องจากกลุ่มกิ จการมีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงิ นตราต่างประเทศเนื� องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี� และเจ้าหนี� บางส่ วน
เป็ นสกุล เงิน ต่า งประเทศ อย่า งไรก็ต าม กลุ ่ม กิจ การเชื � อ ว่าในสถานการณ์ปั จ จุบ นั ความเสี � ย งด้านอัต ราแลกเปลี � ย น
เงิน ตราต่างประเทศจะไม่มีผ ลกระทบที�เ ป็ นสาระสําคัญ ต่อ ผลการดําเนิ น งานของกลุ่ม กิ จการ กลุ่ม กิ จ การจึง ไม่ได้ใ ช้
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื�อป้ องกันความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนดังกล่าว
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การจั3
ดการความเสี
งทางการเงิน (ต่อ)่ยงทางการเงิน (ตอ)
การจัด�ยการความเสี
3.1

ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.2 ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย
ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี� ย คือ ความเสี� ยงที�มูลค่าของเครื� องมือทางการเงิ นจะเปลี� ยนแปลงไปเนื� องจากการเปลี� ยนแปลง
ของอัต ราดอกเบี� ย ในท้อ งตลาด สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ที �อ าจทํา ให้ก ลุ ่ม กิ จ การมีค วามเสี � ย งจากอัต ราดอกเบี� ย ได้แ ก่
เงิ นฝากธนาคาร กลุ่ มกิ จการมีเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี จากสถาบันการเงิ น โดยมีอตั ราดอกเบี� ยลอยตัว นอกจากนี� กลุ่ มกิ จการมี เงิ นกูย้ ืม
ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อยและเงิ นกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี�ยคงที�ตามช่วงระยะเวลา อย่างไรก็ตาม
อัตราดอกเบี�ยคงที�เป็ นอัตราที�ใกล้เคียงกับอัตราตลาด ทั�งนี� กลุ่มกิจการไม่ได้ป้องกันความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย
3.1.3 ความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อ
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมี นัยสําคัญของความเสี� ยงทางด้านการให้สินเชื� อ เนื� องจากกลุ่มกิจการมีลูกค้าจํานวนมาก
และอยูใ่ นกลุ่ม ธุ ร กิจ ที �ต่างกัน นอกจากนี� ก ลุ่ม กิ จ การมีน โยบายที �เ หมาะสมเพื �อ ทําให้เชื� อ มัน� ได้ว ่าได้ข ายสิ น ค้าและ
ให้บริ การแก่ลูกค้าที�มีประวัติสิน เชื� ออยูใ่ นระดับที�เหมาะสม กลุ่มกิจการไม่มีค วามเสี� ยงที�มีนยั สําคัญกับสถาบันการเงิ น
เนื � อ งจากกลุ ่ม กิ จ การฝากเงิน สดไว้ก บั สถาบัน การเงิน ที �น่าเชื � อ ถือ กลุ่ม กิจ การไม่มีค วามเสี � ยงด้า นการให้สิ น เชื � อ อื �น
นอกเหนื อจากจํานวนค่าเผื�อ หนี� ส งสัยจะสู ญ ที�ได้บ นั ทึก ในงบการเงิ น แล้ว ซึ� ง ประเมิน จากประสบการณ์ก ารชําระเงิน
ในอดีตและปัจจัยอื�น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
3.1.4 ความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง
จํานวนเงิน สดที�มีอ ย่างเพียงพอและเงิ น ลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ที�มีต ลาดรองรับ ย่อ มแสดงถึ ง การจัด การความเสี � ย งของ
สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จ ากการที�มีวงเงิ น อํานวยความสะดวก
ในการกูย้ ืมที�ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิ จการได้ต� งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่
ในการระดมเงิ นทุนโดยการรักษาวงเงิ นสิ นเชื� อที�ตกลงไว้ให้เพียงพอที�จ ะหามาได้เนื� องจากลักษณะธรรมชาติข องธุรกิจ
ที�เป็ นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี�ยนแปลงได้

3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี� แสดงสิ นทรัพย์ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
ข้ อมูขลอระดั
ที� 1บที่ 1 ข้ อมูขลอระดั
ที� 2บที่ 2 ข้ อขมูอลระดั
บที� บ3 ที่ 3
มูลบระดั
มูลบระดั
มูลระดั
พันบาท
พันบาท
นบาท
พันบาท
พันบาท
พันพับาท
สินทรัพย์
หลักทรัพย์เพื�อค้า (หมายเหตุ 10)

170
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346,324

-

-

รวม
รวม
พั
น
บาท
พันบาท
346,324
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รายงานการพฒ
3

ดการความเสี
�ยงทางการเงิ่ย
น งทางการเงิ
(ต่อ)
3การจั
การจั
ดการความเสี
น (ตอ)
3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี�แสดงสิ นทรัพย์ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)

มูลระดั
ระดับบทีที่ 1� 1
ขอข้มูอล
พัน
พับาท
นบาท
สิ นทรัพย์
หลักทรัพย์เพื�อค้า (หมายเหตุ 10)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อมูลลระดั
ข้ อขมูอลมูระดั
บทีบ� 3ที่ 3
ขข้อ
ระดับบทีที� 2่ 2
ลระดั
พันนบาท
บาท
พั
นบาท
พันบาท

46,531

-

-

รวมรวม
พันบาท
พันบาท

46,531

ตารางต่อไปนี�แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มูลระดั
ระดับบทีที่ 1� 1
ขอข้มูอล
พัน
พับาท
นบาท
สินทรัพย์
หลักทรัพย์เพื�อค้า (หมายเหตุ 10)

107,074

มูลระดั
ระดับบทีที่ 1� 1
ขอข้มูอล
พัน
พับาท
นบาท
สิ นทรัพย์
หลักทรัพย์เพื�อค้า (หมายเหตุ 10)

งบการเงินรวม
อมูมูลลระดั
ข้ อขมูอลมูระดั
บทีบ� 3ที่ 3
ขข้อ
ระดับบทีที� 2่ 2
ลระดั
พันนบาท
บาท
นบาท
พันพับาท
-

-

107,074

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อมูลลระดั
ข้ อขมูอลมูระดั
บทีบ� 3ที่ 3
ขข้อ
ระดับบทีที� 2่ 2
ลระดั
พันนบาท
บาท
พั
นบาท
พันบาท

46,043

-

รวมรวม
พันบาท
พันบาท

-

รวมรวม
พันบาท
พันบาท

46,043

(ก) เครื� องมือทางการเงินในระดับที� 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมื อทางการเงิ นที�ซ�ื อขายในตลาดที� มีสภาพคล่ อง อ้างอิ งจากราคาเสนอซื� อขาย ณ วันที� ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ราคาเสนอซื� อขายที�ใช้สาํ หรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที�ถือโดยกลุ่มกิ จการได้แก่ ราคาปิ ดที�อา้ งอิงจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี�ไทย เครื� องมือทางการเงินนี� รวมอยูใ่ นระดับ 1
(ข) เครื� องมือทางการเงินในระดับที� 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมื อทางการเงินที�ไม่ได้มีการซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง (ตราสารอนุพนั ธ์ที�มีการซื� อขายในตลาด
รองที�ไม่ได้มีการจัดตั�งอย่างเป็ นทางการ (Over-The-Counter)) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าซึ� งใช้ประโยชน์สูงสุ ด
จากข้อมูลในตลาดที� สังเกตได้ที�มีอยูแ่ ละอ้างอิ งจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที�สุดเท่าที�เป็ นไปได้ ถ้าข้อมูลที�เป็ น
สาระสําคัญทั�งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที�สงั เกตได้ เครื� องมือนั�นจะรวมอยูใ่ นระดับ 2
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี� สินทางการเงินอื�นของกลุ่มกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ที�ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที�ปรากฏในข้อมูลทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื� องจากเป็ นรายการที� มี
อัตราดอกเบี�ยคล้ายคลึงกับอัตราดอกเบี�ย ณ อัตราตลาดในปัจจุบนั
232
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

4 4 การเปลี
การเปลีย� นแปลงนโยบายการบั
ญชี
่ยนแปลงนโยบายการบั
ญชี
4.1

เงินลงทุนเพ��อค้า
กลุ่มกิจการได้มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี�ยวกับการจําหน่ายเงินลงทุนเพื�อค้าที�ถือไว้ในตราสารหนี� หรื อตราสารทุนชนิ ดเดียวกัน
ออกไปบางส่ วน ซึ� งเดิ มใช้วิธี ถ ัวเฉลี� ยถ่วงนํ�าหนักด้วยราคาตามบัญชี จากจํานวนทั�งหมดที� ถื อไว้ เป็ นวิธีเข้าก่ อนออก เพื�อให้ สะท้อน
ผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการได้ดีข� ึน
ผูบ้ ริ หารได้ประเมินและเห็นว่าการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที�นาํ เสนอ

5 5 การจั
การจัดดประเภทใหม่
และการปรั
บปรุงงบการเงิ
ประเภทใหม
และการปรั
บปรุงนงบการเงิน
ในระหว่างงวด กลุ่มกิ จการได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื�อให้สอดคล้องกับลักษณะของบัญชีมากขึ�น และได้ปรับงบการเงินย้อนหลังเนื� องจาก
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี สาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกันที�ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี
ตัวเลขเปรี ยบเทียบจึงมีการปรับใหม่ ดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั�น
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้ที�หมุนเวียน
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
งานระหว่างทําตามสัญญาบริ การ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ ทธิ การเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที�หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

172
232

ตามทีร� ายงานไว้ เดิม
บาท

รายการปรับปรุง
เพิม� ขึน� (ลดลง)
บาท

ตามทีป� รับใหม่
บาท

119,365,554
107,066,120
5,866,700
125,458,950
527,677
3,283,658
77,978,216
7,845,500
5,210,723,786
3,890,803,629
7,327,130
10,387,500
4,575,754
2,945,682
4,122,702
79,738,064
33,633,264
-

154,735,191
3,652,258
60,000
141,780,367
46,964,184
31,495,363
4,500,507
560,000
2,781,593,390
62,041,649
1,644,060,483
87,510
259,829,504
(15,087,502)
34,059,878

274,100,745
110,718,378
5,926,700
267,239,317
47,491,861
3,283,658
109,473,579
12,346,007
560,000
5,210,723,786
6,672,397,019
69,368,779
10,387,500
1,648,636,237
2,945,682
4,210,212
339,567,568
18,545,762
34,059,878
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
55 การจั
การจัดดประเภทใหม
ประเภทใหม่ และการปรั
บปรุงงบการเงิ
อ)
และการปรั
บปรุนง(ต่งบการเงิ
น (ตอ)
ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื�อให้สอดคล้องกับลักษณะของบัญชี มากขึ�น และได้ปรับงบการเงินย้อนหลังเนื� องจาก
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี สาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกันที�ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี
ตัวเลขเปรี ยบเทียบจึงมีการปรับใหม่ ดังต่อไปนี� (ต่อ)
งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินมัดจํารับจากลูกค้าที�หมุนเวียน
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
ตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
กําไรสะสมที�ยงั ไม่ได้จดั สรร
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนการขายและให้บริ การ
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ��น

ตามทีร� ายงานไว้ เดิม
บาท

รายการปรับปรุง
เพิม� ขึน� (ลดลง)
บาท

ตามทีป� รับใหม่
บาท

-

11,675,517

11,675,517

161,417,991
1,061,726
45,334,563
806,595,798
512,535,849
12,764
13,108,354
94,164,993
74,441,402

61,460,000
18,286,548
22,923,837
21,603,969
18,025,187
743,820,000
15,949,597
20,749,081
171,618,563
51,416,928
(29,793,928)
(5,339,217)

222,877,991
19,348,274
22,923,837
66,938,532
18,025,187
1,550,415,798
15,949,597
20,749,081
512,535,849
171,631,327
64,525,282
64,371,065
69,102,185

354,848,884
(222,255,730)
8,408,253
(14,139,491)
(172,454,115)
(6,452,749)
744,705
(51,300,243)
-

1,716,822,853
(1,215,177,539)
36,394,054
(15,910,378)
(404,071,467)
(22,855,716)
(25,115,743)
70,086,064
12,491,401

2,071,671,737
(1,437,433,269)
44,802,307
(30,049,869)
(576,525,582)
(29,308,465)
(24,371,038)
18,785,821
12,491,401
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
5

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

การจัดประเภทใหม่ และการปรับปรุงงบการเงิน (ต่อ)
ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื�อให้สอดคล้องกับลักษณะของบัญชีมากขึ�น และได้ปรับงบการเงินย้อนหลังเนื� องจาก
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี สาํ หรับการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกันที�ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี
ตัวเลขเปรี ยบเทียบจึงมีการปรับใหม่ ดังต่อไปนี� (ต่อ)
งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั�น
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที�หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการอื�น
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินมัดจํารับจากลูกค้าที�หมุนเวียน
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินระยะยาว
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
กําไรสะสมที�ยงั ไม่ได้จดั สรร
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ตามทีร� ายงานไว้ เดิม
บาท

รายการปรับปรุง
เพิม� ขึน� (ลดลง)
บาท

ตามทีป� รับใหม่
บาท

71,893,795
396,975,540
147,005,883
258,915
7,464,742
13,913,528
1,431,166,992
6,522,128
4,575,754
1,138,838
6,372,113
2,629
36,681,960
15,832,175
-

661,358,707
555,169
90,849,774
43,211,303
3,391,601
1,903,483
2,006,635,879
58,095,629
1,487,810,326
170,510
128
155,909,212
(6,591,769)
99,603,041
201,035,001

733,252,502
397,530,709
237,855,657
43,470,218
10,856,343
15,817,011
3,437,802,871
64,617,757
1,492,386,080
1,138,838
6,542,623
2,757
192,591,172
9,240,406
99,603,041
201,035,001

-

5,743,300

5,743,300

6,719,803
44,867
9,603,163
1,438,568
31,142,763
125,741,645

48,360,000
6,904,712
12,874,325
14,041,490
11,405,945
502,280,000
163,633,912
47,446,767
400
(2,983,711)

48,360,000
6,904,712
12,874,325
20,761,293
11,405,945
502,280,000
163,678,779
57,049,930
1,438,568
31,143,163
122,757,934
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
5

การจัดประเภทใหม่ และการปรับปรุงงบการเงิน (ต่อ)
ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื�อให้สอดคล้องกับลักษณะของบัญชีมากขึ�น และได้ปรับงบการเงินย้อนหลังเนื� องจาก
การรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี สาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกันที�ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี
ตัวเลขเปรี ยบเทียบจึงมีการปรับใหม่ ดังต่อไปนี� (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที�รายงานไว้เดิม
บาท

การจัดประเภท
รายการใหม่
เพิม� ขึน� (ลดลง)
บาท

ตามที�ปรับใหม่
บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อื�น - สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที�หมุนเวียน
เงินมัดจํารับจากลูกค้าที�หมุนเวียน

15,669,147
13,125,867
12,205,042
-

3,901
(3,901)
(9,892,595)
9,892,595

15,673,048
13,121,966
2,312,447
9,892,595

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อื�น - สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที�หมุนเวียน
เงินมัดจํารับจากลูกค้าที�หมุนเวียน

14,720,985
3,764,685
15,832,175
-

30,354
(30,354)
(12,874,325)
12,874,325

14,751,339
3,734,331
2,957,850
12,874,325

ญชีท
ขอข้สมมุ
ติฐานและการใช
66 ประมาณการทางบั
ประมาณการทางบั
ญี่สชีําทคัี�สญ
ําคัญ
อสมมติ
ฐานและการใช้ดดุลุลยพิ
ยพินนิจิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิ จ ได้มีการประเมิ นทบทวนอย่างต่อเนื� อง และอยู่บนพื�น ฐานของประสบการณ์ ในอดี ต
และปัจจัยอื�นๆ ซึ� งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที�เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี อาจไม่ตรงกับ
ผลที� เกิ ดขึ� น จริ ง ประมาณทางการบัญชี ที� สําคัญและข้อสมมติ ฐ านที� มี ค วามเสี� ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ ที� อาจเป็ นเหตุให้ เกิ ดการปรั บปรุ ง
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี�สินในรอบระยะเวลาบัญชี หน้า มีดงั นี�
ประมาณการการด้อยค่าของค่ าความนิยม
กลุ่มกิ จการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมทุกปี ตามที� ได้กล่ าวในหมายเหตุ ขอ้ 2.12 มูลค่าที�ค าดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยสิ นทรัพย์
ที�ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ (หมายเหตุ 20)
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

6 6 ประมาณการทางบั
ประมาณการทางบัญชีที�สํญ
าคัญชีข้ทอี่ส
สมมติ
ฐานและการใช้
นิจ (ต่อ)
ุลยพิ
ําคัญ
ขอสมมุดต
ิฐานและการใช
ดุลยพินิจ (ตอ)
ประมาณการการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กลุ่มกิ จการทดสอบการด้อยค่าของเงิ นลงทุน ในบริ ษทั ย่อย เมื� อมี ข ้อบ่งชี� ของการด้อยค่าตามที� ได้กล่าวในหมายเหตุ 2.3 มูลค่ าที� คาดว่าจะ
ได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มู ล ค่าปั จ จุ บ ัน ของภาระผู ก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งานขึ� น อยู่ก ับ หลายปั จ จัย ที� ใ ช้ ใ นการคํานวณตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยโดยมี
ข้อสมมติ ฐานหลายตัว รวมถึ งข้อสมมติฐานเกี� ยวกับ อัตราคิ ดลด การเปลี� ยนแปลงของข้อสมมติ ฐานเหล่ านี� จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที� เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งได้แก่ อตั ราดอกเบี�ยที�ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปั จจุ บนั ของประมาณการ
กระแสเงิ นสดที�คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที� เหมาะสม กลุ่มกิ จการพิจารณาใช้อตั รา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็ นสกุลเงินเดี ยวกับค่าตอบแทน และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที�ตอ้ งจ่ายชําระ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที�เกี�ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื�นๆสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุได้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ�มเติมอยูใ่ นหมายเหตุ 25
การวัดมูลค่ าอสังหาริมทรัพย์เพ��อการลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ซึ� งประเมินโดยผูป้ ระเมิ นอิ สระคํานวณจากประมาณการกระแสเงิ นสดคิดลดของรายได้
ในปัจจุบนั รวมถึงรายได้ในอนาคตภายใต้เงื�อนไขของตลาดที�มีอยูใ่ นปั จจุบนั สุ ทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น อัตราคิดลด
ที� ใ ช้สะท้อนถึ งการประเมินสภาวะตลาดปั จจุบ นั ในเรื� องมูล ค่าของการเงิ นและปั จจัยความเสี� ยงที� เหมาะสมของสิ น ทรัพย์แต่ล ะประเภท
โดยมีอตั ราคิดลดอยูท่ ี�ร้อยละ 9.5 - 10.75 ต่อปี
น วนของทุน
7 7 การจั
การจัดดการความเสี
�ยงในส่ วนของทุ
การความเสี
่ยงในส
วัตถุ ประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั�นเพื�อดํารงไว้ซ� ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื� องของกลุ่ม กิจการ
เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี� มีส่วนได้เสี ยอื�น และเพื�อดํารงไว้ซ� ึ งโครงสร้ างของทุนที� เหมาะสมเพื�อลดต้นทุน
ของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น การออกหุ ้นใหม่
หรื อการขายทรัพย์สินเพื�อลดภาระหนี�สิน
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10

232

646,294

46,531

425.7
งบการเงินรวม 531.9
งบการเงินเฉพาะกิจ3.2
การ
(460.7)
(404.4)
(28.3)
พันบาท
พันบาท
4.5
151.7
(27.8)
(19.0) 107,074 (33.4)
(0.1)
46,043
(14.5) 4,164,951 118.3
(27.9) (3,635,595)
- 2,671
-3,316.3 1,1742,781.6
0.3488
3,534.4 6,0193,265.1
129.5 -

39

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื�อค้าอ้างอิงจากราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง ณ วันที�ในงบการเงิน มูลค่ายุติธรรมนี� ถูกจัดอยูใ่ น
ระดับที� 1 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชี ปลายปี

กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น
192.2
138.2
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
(469.4)
(173.9)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
1,299.6
(28.8)
รายได้(ค่าใช้
(145.4)
0.5
ราคาตามบั
ญชีจต่านย)ภาษี
้ ปี เงินได้
1,154.2
(28.3)
ซืกํ� อาเงิไร(ขาดทุ
นลงทุนน)สําหรับปี
จําหน่ายเงินลงทุน
งหาริ
พย์เพื�อการลงทุ
น - สุกทรั
ทธิพย์เพื�อค้า
2,754.0
5,210.7
กํอสั
าไรที
�เกิดมขึทรั
าหน่ายหลั
� นจากการจํ
�ดิน อาคารและอุ
กรณ์ - สุท�ยธินแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลัก3,870.8
กํทีาไรที
�ยงั ไม่เกิดขึ�นปจากการเปลี
ทรัพย์เพื�อค้า 3,890.3
รวมสิดนอกเบี
ทรัพ� ย์ยจากตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกําหนดภายใน 12,749.6
11,569.8
รายได้
1 ปี

(111.1)
152.0
(1,483.6)
0.2
(1,483.4)
(3,325.3)

(2.2)
(16.0)
(22.8)
0.2
(22.6)
0.5
81.6

(466.7)

(33.7)
(12.3)
(56.9)
8.3
(48.6)

เงินฝากประจําระยะสั�นเกิน 3 เดือน
1,626
3,644
ธุ
ร
กิ
จ
พั
ฒ
นาและให้
เ
ช่
า
หลักทรัพย์เพื�อค้า - หน่วยลงทุน
345,059
106,962
45,995
45,995
อสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
ธุ
ร
กิ
จ
โรงพยาบาล
ธุรกิจอ��น ๆ
การตัดบัญชีรายการระหว่ างกัน
ตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนดภายใน 1 ปี
พ.ศ.299,970
2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
- ตัว� เงินคลัง
- พ.ศ. 2560
ล้ านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท
ล้านบาท
บวก การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
รายได้ จหลั
ากการขายและให้
กทรัพย์เพื�อค้า บริการ
1,265
112
536
48
ลูกค้าภายนอก
476.4
286.9110,718 1,690.4
1,716.8
71.0
68.0
647,920
46,531
46,043
ระหว่างส่ วนงาน
60.5
12.2
10.0
2.0
0.7
0.6
(71.2)
(14.8)
รวม างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หลักทรัพย์เพื�อค้536.9
71.7
68.6
(71.2)
(14.8)
ในระหว่
าและตราสารหนี299.1
าหนดมีการเปลี�ย1,718.8
นแปลงดังนี�
� ที�จะถือจนครบกํ1,700.4

2,754.0
7,187.4
13,088.2

38

5,210.7
6,672.4
14,449.8

634.2
(606.6)
43.2
(24.4)
18.8

2,071.7
2,071.7

2,237.8
2,237.8
510.0
(806.4)
(207.3)
(164.3)
(371.6)

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2560
ล้านบาท

รวม

เงินลงทุนระยะสั�น
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที� นาํ เสนอให้ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึงบุคคลที� มีห น้าที�ในการจัดสรรทรัพยากรและ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ�งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริ ษทั ที�ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ข้อมูลบางรายการที�มีสาระสําคัญเกี�ยวกับรายได้และกําไรของข้อมูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี�

เงินฝากธนาคารระยะสั�น
7,543
10,160
7,543
10,160
บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
371,922
274,101
71,738
46,975
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เงิ นฝากธนาคารระยะสั�นมีอตั ราดอกเบี� ยที�แ ท้จริ งอยู่ที�ร้อยละ 1.20 ต่อปี (พ.ศ. 2559: ร้ อยละ 0.85 ต่ อปี ) และเงิ น ฝากดังกล่ าวมี ระยะเวลา
ครบกําหนดโดยเฉลี�ยอยูท่ ี� 90 วัน
8
ข้8อมูขลจํอาแนกตามส่
วนงาน
มูลจําแนกตามส
วนงาน

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

177

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
99 เงินเงิสดและรายการเที
นสดและรายการเทียบเท่ ายเงิบเท
นสด าเงินสด

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารระยะสั�น

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

364,379
7,543
371,922

263,941
10,160
274,101

64,195
7,543
71,738

36,815
10,160
46,975

เงิ นฝากธนาคารระยะสั�นมีอตั ราดอกเบี� ยที�แ ท้จริ งอยู่ที�ร้อยละ 1.20 ต่อปี (พ.ศ. 2559: ร้ อยละ 0.85 ต่ อปี ) และเงิ นฝากดังกล่าวมี ระยะเวลา
ครบกําหนดโดยเฉลี�ยอยูท่ ี� 90 วัน
1010 เงิเงินนลงทุ
นระยะสั
� น ้น
ลงทุ
นระยะสั

เงินฝากประจําระยะสั�นเกิน 3 เดือน
หลักทรัพย์เพื�อค้า - หน่วยลงทุน
ตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนดภายใน 1 ปี
- ตัว� เงินคลัง
บวก การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์เพื�อค้า

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

1,626
345,059

3,644
106,962

45,995

45,995

299,970

-

-

-

1,265
647,920

112
110,718

536
46,531

48
46,043

ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หลักทรัพย์เพื�อค้าและตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนดมีการเปลี�ยนแปลงดังนี�
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี
ซื�อเงินลงทุน
จําหน่ายเงินลงทุน
กําไรที�เกิดขึ�นจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เพื�อค้า
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื�อค้า
รายได้ดอกเบี�ยจากตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนดภายใน 1 ปี
ราคาตามบัญชี ปลายปี

107,074
4,164,951
(3,635,595)
2,671
1,174
6,019
646,294

46,043
488
46,531

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื�อค้าอ้างอิงจากราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง ณ วันที�ในงบการเงิน มูลค่ายุติธรรมนี� ถูกจัดอยูใ่ น
ระดับที� 1 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม

178
232

39

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1111 ลูลูกกหนี
าและลูากและลุ
หนีอ� �นก- สุหนี
ทธิ้อื่น - สุทธิ
หนีก� ารค้
้การค
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

ลูกหนี�การค้า - กิจการอื�น
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
ลูกหนี�การค้า - สุทธิ

131,706
(8,551)
123,155

175,372
(14,186)
161,186

6,123
(430)
5,693

8,983
(417)
8,566

รายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
รายได้คา้ งรับ - สุทธิ

42,585
(2,397)
40,188

71,128
(2,997)
68,131

2
2

4
4

ลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36)
รายได้ตามสัญญาที�ยงั ไม่เรี ยกเก็บ (หมายเหตุ 13)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี�อื�น

671
16,593
13,099
3,513
2,737
199,956

59
7,158
14,323
7,926
8,456
267,239

4,830
2,498
5
346
13,374

3,919
2,675
4
505
15,673

ลูกหนี�การค้ากิจการอื�น สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี� ที�คา้ งชําระได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2559
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

64,005

76,672

5,870

8,912

51,686
6,541
3,395
6,079
131,706
(8,551)
123,155

77,545
6,809
1,923
12,423
175,372
(14,186)
161,186

253
6,123
(430)
5,693

71
8,983
(417)
8,566

232

179

40

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

1111 ลูลูกกหนี
หนีก� ้ก
ารค้ารค
าและลู
กหนีอ� ื�นก- หนี
สุ ทธิ้อ(ต่ื่นอ)- สุทธิ (ตอ)
าและลุ
ลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ที�คา้ งชําระได้ดงั นี�
งบการเงินรวม

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

671

59

4,830

3,919

671
671

59
59

4,830
4,830

3,919
3,919

12 12
สิ นสิ
ค้ านคงเหลื
อ
คาคงเหลื
อ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท
งานระหว่างทํา
ยา
เวชภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เผื�อขาย
วัสดุสิ�นเปลือง
อาหารและเครื� องดื�ม
หัก ค่าเผื�อสิ นค้าคงเหลือ

2,347
31,048
15,942
283
414
308
50,342
(358)
49,984

พ.ศ. 2559
พันบาท
29,233
14,676
880
2,136
567
47,492
47,492

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
308
308
308

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที�รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายและรวมอยูใ่ นต้นทุนขายเป็ นจํานวน 328.2 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 333.4 ล้านบาท)
สิ นค้าคงเหลือมูลค่า 0.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : ไม่มี) แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ ซึ� งตํ�ากว่าราคาทุน

180
232

528
528
528

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13 งานระหว
งานระหว่าางทํ
งทําตามสั
ญญาบริ
าร
13
าตามสั
ญกญาบริ
หาร

ณ วันที� 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การที�เกิดขึ�นในระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายบริ การที�รับรู้ในระหว่างปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ต้นทุนบริ การที�เกิดขึ�น และกําไร
(หักรายการขาดทุน) ที�รับรู้จนถึงปัจจุบนั
หัก เงินงวดที�เรี ยกเก็บ
รายได้ตามสัญญาที�ยงั ไม่เรี ยกเก็บ (หมายเหตุ 11)
ต้นทุนบริ การที�เกิดขึ�น และกําไร
(หักรายการขาดทุน) ที�รับรู้จนถึงปัจจุบนั
หัก เงินงวดที�เรี ยกเก็บ
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาบริ การ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

3,284
16,135
(6,482)
12,937

8,262
(4,978)
3,284

-

-

24,920
(8,327)
16,593

15,486
(8,328)
7,158

-

-

10,414
(12,754)
(2,340)

-

-

-

14 เงิเงินนฝากสถาบั
นนการเงิ
่มีขอจํกาใช้กัดในการเบิกใช
14
ฝากสถาบันการเงิ
ที�มีข้อจํานกัที
ดในการเบิ
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีเงินฝากที�มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้เป็ นเงินฝากประจําจํานวน 5.0 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 5.0 ล้านบาท)
ซึ�งใช้เป็ นหลักประกันสําหรับหนังสื อคํ�าประกัน (หมายเหตุ 37)
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเงินฝากที�มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้เป็ นเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําจํานวน 19.0 ล้านบาท
(พ.ศ. 2559 : 18.3 ล้านบาท) ซึ� งใช้เป็ นหลักประกันสําหรับหนังสื อคํ�าประกัน (หมายเหตุ 37)

15 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
15
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอ��น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท
เงินมัดจํา
ลูกหนี�กรมสรรพากร
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายรอขอคืน
ภาษีซ�ือที�ยงั ไม่ถึงกําหนด
ลูกหนี�เงินประกันผลงาน
อื�นๆ

4,576
43,159
28,199
6,361
2,532
459
85,286

พ.ศ. 2559
พันบาท
47,915
32,533
21,122
1,577
3,921
2,406
109,474

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
627
4,182
1,286
246
6,341
232

7,976
230
4,556
247
113
13,122
181

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

16
นลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ย่ัทอยย อย
16 เงินเงิลงทุ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
สั ดส่ วนของหุ้นสามัญทีท��ี ืออโดย
โดย

ชื� อ
ทางตรง: บริษัทย่ อยที��ือหุ้นโดยบริษัท
พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พริ� นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด
บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด
บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จํากัด
บริ ษทั วี บริ ลเลี�ยนกรุ๊ ป โฮลดิ�ง จํากัด
บริ ษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด
ทางอ้ อม: บริษัทย่ อยที��ือหุ้นโดย
บริษัท วี บริลเลี�ยนกรุ๊ป โฮลดิง� จํากัด
บริ ษทั วี อินเทลลิเจ้นซ์ จํากัด
บริ ษทั วี เรสซิเดนซ์ จํากัด
บริ ษทั วี 33 จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพบริ หาร จํากัด
ทางอ้ อม: บริษัทย่ อยที��ือหุ้นโดย
บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด
บริ ษทั พิษณุเวช จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลปากนํ�าโพ จํากัด
บริ ษทั สหแพทย์พิจิตร จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด
บริ ษทั พิษณุเวชพัฒนา จํากัด
บริ ษทั พี.เอ็น.พี. ฮอสปิ ทอล จํากัด

ประเทศที�
จดทะเบียน
จัดตั�ง

ลักษณะของธุรกิจ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

สั ดส่ วนของหุ้นสามัญที��ือโดย

ส่ วนได้ เสี ยทีไ� ม่ มอี าํ นาจ

บริษัทใหญ่ (ร้ อยละ)

ควบคุม(ร้ อยละ)

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ที�ปรึ กษาด้านธุรกิจ
ให้บริ การเกี�ยวกับการติดตั�งระบบสารสนเทศ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ถือหุ้นเพื�อการลงทุน

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

-

-

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ให้เช่าอาคารสํานักงาน
ให้บริ การที�พกั อาศัยให้เช่า (Serviced Apartments)
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

-

-

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

60.00
90.92
60.00
60.00
60.00
90.92

-

40.00
9.08
60.00
40.00
40.00
9.08

-

รายการเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี�

งบการเงิเเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที� 1 มกราคม
การลงทุนเพิ�มขึ�น (หมายเหตุ 31)
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 33)
ณ วันที� 31 ธันวาคม

182
232

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

6,011,055
2,010,000
(7,801)
8,013,254

135,000
5,876,055
6,011,055

619,940
619,940

679,600
271,840

รวมสินทรัพย์ สุทธิ

ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

95,602

1,052,883

1,793,891
(724,415)
1,069,476

690,629
(33,071)
657,558

882,510
(193,205)
689,305

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนสุ ทธิ

683,825

683,825

1,499,427
(773,159)
726,268

156,586
(199,029)
(42,443)

205,482
(222,075)
(16,593)

152,171
(189,789)
(37,618)

216,800
(226,505)
(9,705)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนี�สินหมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียนสุ ทธิ

บริษทั โรงพยาบาลปากนํา� โพ จํากัด
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

บริษทั พิษณุเวช จํากัด
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุ ป

49,222

89,736

130,747
(8,968)
121,779

20,822
(52,865)
(32,043)

44

117,475

117,475

114,693
(13,937)
100,756

45,792
(29,073)
16,719

ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

บริษทั สหแพทย์พจิ ิตร จํากัด

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยแต่ละรายที�มีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมที�มีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ตัวเลขที�เปิ ดเผยแต่ละบริ ษทั ย่อย เป็ นตัวเลขก่อนตัดรายการระหว่างกัน

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่ อยที�มีส่วนได้ เสียที�ไม่ มีอาํ นาจควบคุมที�มีสาระสํ าคัญ

เงินลงทุ
นในบริษษัททั ยย่ ออยย(ต่(ต
อ) อ)
1616เงินลงทุ
นในบริ

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

232

183

184
232

(63,749)
-

129,622
-

115,806
24,000

กําไรขาดทุนส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

เงินปันผลที�จ่ายให้กบั ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

460,945
(79,417)
5,760
(72,481)

1,079,808
126,622
129,622

1,069,929
116,325
3,336
191,661

รายได้
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอ��น

พ.ศ. 2560
พันบาท

12,396

(15,505)

465,063
(15,505)
(15,505)

พ.ศ. 2559
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุ ด วันที� 31 ธันวาคม

สําหรับปี สิ�นสุ ด วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

บริษทั โรงพยาบาลปากนํา� โพ จํากัด

บริษทั พิษณุเวช จํากัด
พ.ศ. 2560
พันบาท

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุ ป

4,400

(13,353)

157,628
(16,739)
(16,739)

พ.ศ. 2560
พันบาท

45

2,280

12,164

173,936
12,164
12,164

พ.ศ. 2559
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุ ด วันที� 31 ธันวาคม

บริษทั สหแพทย์พจิ ิตร จํากัด

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยแต่ละรายที�มีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมที�มีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ตัวเลขที�เปิ ดเผยแต่ละบริ ษทั ย่อย เป็ นตัวเลขก่อนตัดรายการระหว่างกัน (ต่อ)

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยที�มีส่วนได้ เสียที�ไม่ มีอาํ นาจควบคุมที�มีสาระสํ าคัญ (ต่อ)

16 เงิเงินนลงทุ
ลงทุนในบริ
ษทั ย่ อยษ(ต่ัทอย
) อย (ตอ)
16
นในบริ

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

งบกระแสเงินสดโดยสรุป

141,960
(258,455)
110,608
(5,887)
45,808
39,921

181,239
(499,400)
2,590
(315,570)
361,377
45,808

สําหรับปี สิ�นสุ ด วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

บริษทั พิษณุเวช จํากัด

12,033
(370,053)
409,328
51,578
86,690
138,268

82,993
(574,771)
281,214
(210,564)
297,254
86,690

สํ าหรับปี สิ�นสุ ด วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

บริษทั โรงพยาบาลปากนํา� โพ จํากัด

12,917
(24,171)
(5,948)
(17,202)
18,873
1,671

46

5,598
(80,352)
63,584
(11,170)
30,043
18,873

สํ าหรับปี สิ�นสุ ด วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

บริษทั สหแพทย์ พจิ ิตร จํากัด

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยแต่ละรายที�มีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมที�มีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ตัวเลขที�เปิ ดเผยแต่ละบริ ษทั ย่อย เป็ นตัวเลขก่อนตัดรายการระหว่างกัน (ต่อ)

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริษทั ย่อยที�มีส่วนได้ เสียที�ไม่ มีอาํ นาจควบคุมที�มีสาระสํ าคัญ (ต่อ)

1616 เงิ
เงินนลงทุ
นในบริ
ษทั ย่ อย (ต่
ลงทุ
นในบริ
ษอัท) ยอย (ตอ)

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

232

185

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

1717 อสั
อสัง
งหาริ
มทรัมพทรั
ย์ เพ�พ
�อการลงทุ
- สุ ทธิ น - สุทธิ
หาริ
ยเพื่อนการลงทุ
งบการเงินรวม

ที�ดนิ
พันบาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
พันบาท

งานระหว่ างทํา
พันบาท

รวม
พันบาท

-

-

-

-

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การได้มาจากการซื� อบริ ษทั ย่อย
ซื�อสิ นทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

3,857,635
3,857,635

738,641
16,028
10,077
(13,558)
751,188

600,184
11,794
(10,077)
601,901

5,196,460
27,822
(13,558)
5,210,724

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

3,857,635
3,857,635

816,003
(64,815)
751,188

601,901
601,901

5,275,539
(64,815)
5,210,724

3,857,635
(1,809,500)
2,048,135

751,188
2,359
15,801
(2,645)
(60,812)
705,891

601,901
(586,100)
(15,801)
-

5,210,724
2,359
(2,395,600)
(2,645)
(60,812)
2,754,026

2,048,135
2,048,135

848,891
(143,000)
705,891

-

2,897,026
(143,000)
2,754,026

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
โอนออกไปยังที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 18)
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม
186
232

2,850,210
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ
รายงจาการ
นการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หาริ
มทรั
เพื่อนการลงทุ
1717 อสั
อสังงหาริ
มทรั
พย์ เพ�พ�อย
การลงทุ
- สุ ทธิ (ต่อ)น - สุทธิ (ตอ)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างที�จดั ประเภทเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนของกลุ่มกิจการจัดทําโดยผูป้ ระเมินอิสระ
โดยใช้เทคนิควิธีราคาตลาด (Market approach) ซึ� งใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลในตลาดที�สังเกตได้ที� มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของ
กลุ่มกิจการเองมาใช้นอ้ ยที�สุดเท่าที�เป็ นไปได้ และเทคนิ ควิธีรายได้ (Income approach) ใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ดังนั�น
กลุ่มกิจการจึงได้จดั ประเภทการวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนดังกล่าวอยูใ่ นระดับ 2 ของมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ย่อยได้นาํ อสังหาริ มทรั พย์เพื� อการลงทุนซึ� งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 จํานวน 1,158.1 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 129.4
ล้านบาท) ไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จํานวนเงินที�เกี�ยวข้องอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ที�ได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ได้แก่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรง
ที�เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ซึ� งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสําหรับปี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรง
ที�เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ซึ� งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า
สําหรับปี

พ.ศ. 2559
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

100,125

92,427

-

-

70,899

86,788

-

-

12,370

12,238

-

-

232

187

188
232

1,052,444
1,052,444

1,052,444
909,870
822
1,963,136

1,963,136
1,963,136

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
การได้มาซึ� งบริ ษทั ย่อย
ซื� อสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
การโอนเข้า (ออก)
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
4,091,131
(726,470)
3,364,661

1,998,585
959,318
94,258
408,477
(95,977)
3,364,661

2,570,151
(571,566)
1,998,585

อาคารและ
ที�ดนิ ส่ วนปรับปรุงอาคาร
พันบาท
พันบาท

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

18
ที�ดินนิ อาคารและอุ
อาคารและอุปกรณ์ ป- สุกรณ
ทธิ - สุทธิ
18 ที่ด

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

750,257
(411,032)
339,225

114,453
18,112
255,912
(407)
9,558
(58,403)
339,225

416,782
(302,329)
114,453

อุปกรณ์
ทางการแพทย์
พันบาท

475,307
(299,678)
175,629

85,812
24,835
93,641
1,566
(30,225)
175,629

331,733
(245,921)
85,812

เคร�� องตกแต่ ง
ติดตั�งและ
เคร�� องใช้ สํานักงาน
พันบาท

งบการเงินรวม

74,013
(46,661)
27,352

18,067
10,641
7,608
(1,115)
(7,849)
27,352

54,109
(36,042)
18,067

ยานพาหนะ
พันบาท

802,394
802,394

168,441
584,417
472,689
(3,552)
(419,601)
802,394

168,441
168,441

งานระหว่ างทํา
พันบาท
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8,156,238
(1,483,841)
6,672,397

3,437,802
2,507,193
924,930
(5,074)
(192,454)
6,672,397

4,593,660
(1,155,858)
3,437,802

รวม
พันบาท

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

2,216,898
2,216,898

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
4,805,952
(893,585)
3,912,367

3,364,661
6,443
706,488
2,645
(167,870)
3,912,367

833,476
(481,352)
352,124

339,225
91,333
5,318
(83,752)
352,124

อุปกรณ์
ทางการแพทย์
พันบาท

549,178
(355,374)
193,804

175,629
30,039
(2)
47,230
340
(59,432)
193,804

เคร�� องตกแต่ ง
ติดตั�งและ
เคร�� องใช้ สํานักงาน
พันบาท

งบการเงินรวม

73,893
(57,083)
16,810

27,352
748
(11,290)
16,810

ยานพาหนะ
พันบาท

495,426
495,426

802,394
452,342
(274)
(759,036)
495,426

งานระหว่ างทํา
พันบาท

8,974,823
(1,787,394)
7,187,429

6,672,397
834,667
(276)
2,645
340
(322,344)
7,187,429

รวม
พันบาท

บริ ษทั ย่อยได้นาํ ที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างซึ� งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 5,632.4 ล้านบาท (พ.ศ. 2559: 4,502.3 ล้านบาท) ไปคํ�าประกันวงเงินสิ นเชื�อที�ได้รับจากสถาบันการเงิน
50

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ� งซึ�งคิดค่าเสื� อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 918.5 ล้านบาท
(พ.ศ. 2559 : 840.7 ล้านบาท)

1,963,136
253,762
2,216,898

อาคารและ
ที�ดนิ ส่ วนปรับปรุงอาคาร
พันบาท
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
โอนมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน (หมายเหตุ 17)
โอนมาจากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 19)
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

1818 ทีที่ด�ดิน
นิ อาคารและอุ
ปกรณ์ ป
- สุกรณ
ทธิ (ต่อ)- สุทธิ (ตอ)
อาคารและอุ

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

232

189

190
232

227,517
227,517

227,517
227,517

227,517
227,517

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื� อสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ
พันบาท

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

18 18 ที
ที�ด่ดนิ ินอาคารและอุ
ปกรณ์ - สุปทกรณ
ธิ (ต่อ) - สุทธิ (ตอ)
อาคารและอุ

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1,423,471
(293,769)
1,129,702

1,166,879
610
(37,787)
1,129,702

1,422,861
(255,982)
1,166,879

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
พันบาท

155,106
(119,470)
35,636

29,004
9,552
(2,920)
35,636

147,782
(118,778)
29,004

เคร�� องตกแต่ ง
ติดตั�งและ
เคร�� องใช้ สํานักงาน
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

10,990
(6,765)
4,225

6,423
(2,198)
4,225

10,990
(4,567)
6,423

ยานพาหนะ
พันบาท
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1,817,084
(420,004)
1,397,080

1,429,823
10,162
(42,905)
1,397,080

1,809,150
(379,327)
1,429,823

รวม
พันบาท

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

227,517
227,517

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
1,424,272
(331,665)
1,092,607

1,129,702
801
(37,896)
1,092,607

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุงอาคาร
พันบาท

168,529
(124,241)
44,288

35,636
13,422
(4,770)
44,288

เคร�� องตกแต่ ง
ติดตั�งและ
เคร�� องใช้ สํานักงาน
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

10,990
(8,963)
2,027

4,225
(2,198)
2,027

ยานพาหนะ
พันบาท

1,831,308
(464,869)
1,366,439

1,397,080
14,223
(44,864)
1,366,439

รวม
พันบาท

52

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั มี อุปกรณ์จาํ นวนหนึ� งซึ� งคิดค่าเสื� อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสิ นทรั พย์ดงั กล่าวมี จาํ นวนเงินประมาณ 120.7 ล้านบาท
(พ.ศ. 2559 : 119.6 ล้านบาท)

227,517
227,517

ที�ดนิ
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

18 18ทีที�ดนิ่ดอาคารและอุ
ปกรณ์ - สุปทธิกรณ
(ต่อ) - สุทธิ (ตอ)
ิน อาคารและอุ

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

232
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

18
ที�ดินนิ อาคารและอุ
อาคารและอุปกรณ์ป- กรณ
สุ ทธิ (ต่อ-) สุทธิ (ตอ)
18 ที่ด
สิ น ทรัพย์ตามสัญญาเช่ าการเงิ น ที� กลุ่ มกิ จการเป็ นผูเ้ ช่ าซึ� งรวมแสดงในรายการข้างต้น ประกอบด้วยเครื� องมื อและอุป กรณ์ ทางการแพทย์
เครื� องใช้สาํ นักงาน และยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

52,573
(34,536)
18,037

50,954
(23,133)
27,821

ต้นทุนการกูย้ ืมทั�งหมดจํานวน 15.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 11.2 ล้านบาท) เกิดจากเงินกูย้ ืมที�ยืมมาเฉพาะเพื�อสร้ างอาคารและอุปกรณ์จาํ นวน
3.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 9.0 ล้านบาท) และเงิ นกู้ยืมมาเพื�อวัตถุประสงค์ทวั� ไปจํานวน 12.0 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 2.2 ล้านบาท) ต้นทุนการกู้ยืมนี�
ได้บนั ทึก เป็ นต้น ทุนของสิ น ทรัพย์รวมอยู่ในรายการซื� อสิ นทรัพย์ บริ ษทั ใช้อตั ราการตั�งขึ� นเป็ นทุนร้ อยละ 3.38 (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 3.35)
ในการคํานวณต้นทุนที�รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ อัตราการตั�งขึ�นเป็ นทุนดังกล่าวเป็ นอัตราต้นทุนการกูย้ มื ที�เกิดจริ งจากเงิ นกูย้ มื ที�นาํ มาใช้
เป็ นเงินทุนในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์

192
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มีต- สุัวทตน
19 19 สิ
สินนทรัทรั
พย์พ
ไม่ยมีตไม
ัวตน
ธิ - สุทธิ
งบการเงินรวม

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การได้มาซึ�งบริ ษทั ย่อย
ซื�อสิ นทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
โอนไปยังที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 18)
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สั ญญาให้ บริการ
ระบบสารสนเทศ
พันบาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั�ง
พันบาท

35,490
(34,417)
1,073

79,611
(19,513)
60,098

3,447
3,447

118,548
(53,930)
64,618

1,073
(1,073)
-

60,098
92
11,348
2,305
(133)
(9,491)
64,219

3,447
4,008
(2,305)
5,150

64,618
92
15,536
(133)
(10,564)
69,369

35,490
(35,490)
-

93,266
(29,047)
64,219

5,150
5,150

133,906
(64,537)
69,369

-

64,219
11,710
4,561
(12,153)
68,337

5,150
8,476
(4,561)
(340)
8,725

69,369
20,186
(340)
(12,153)
77,062

35,490
(35,490)
-

109,537
(41,200)
68,337

8,725
8,725

153,752
(76,690)
77,062
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รวม
พันบาท
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54

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

1919 สิสินนทรั
ทรัพพย์ไยม่ไมมีตัวมตน
ทธิ (ต่- อสุ) ทธิ (ตอ)
ีตัว- สุตน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

12,909
(7,459)
5,450

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

5,450
581
(1,427)
4,604

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

13,490
(8,886)
4,604

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

4,604
922
(1,709)
3,817

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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14,412
(10,595)
3,817
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

คานิย
20 20
ค่าความนิ
ยมม

งบการเงินรวม

ณ วันที� 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การได้มาซึ�งบริ ษทั ย่อย
ราคาตามบัญชีสิ�นปี - สุทธิ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

1,648,636
1,648,636

1,492,386
1,492,386

1,648,636
1,648,636

1,492,386
156,250
1,648,636

1,648,636
1,648,636

1,648,636
1,648,636

ค่าความนิยมได้ถูกปั นส่ วนให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที�ถูกกําหนดตามส่วนงาน สามารถแสดงได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
ธุรกิจโรงพยาบาล

ธุรกิจอ��น ๆ

รวม

1,644,060
1,644,060

4,576
4,576

1,648,636
1,648,636

1,644,060
1,644,060

4,576
4,576

1,648,636
1,648,636

การปันส่ วนค่ าความนิยม
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเผื�อจากการด้อยค่า
ค่าความนิยม - สุทธิ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเผื�อจากการด้อยค่า
ค่าความนิยม - สุทธิ

มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดังกล่าวใช้ประมาณการ
กระแสเงินสดก่อนภาษีซ� ึ งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ� งได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร กระแสเงินสดหลังจากปี ที�
5 ใช้ประมาณการของอัตราการเติ บโตดังกล่ าวในตารางข้างล่าง อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี�ยของธุ รกิ จที� หน่ วย
สิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดนั�นดําเนิ นงานอยู่
232
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

นไดดรบัอการตั
ดบัญชี
2121 สิสินนทรั
ทรัพพ
ย์ภยาษีภเงิาษี
นได้เรงิอการตั
ญชี
สิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะใช้
ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะใช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

หนีส� ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�จะจ่ายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�จะจ่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

2,386

4,466

39

333

16,414
18,800

16,511
20,977

2,536
2,575

1,815
2,148

(253)

(23)

(107)

(10)

(184,644)
(184,897)

(189,640)
(189,663)

(107)

(10)

(166,097)

(168,686)

2,468

2,138

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

5,092
(171,190)
(166,098)

2,946
(171,632)
(168,686)

2,468
2,468

2,138
2,138

สิ นทรัพย์และหนี� สิ นภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญชี จะสามารถแสดงหักกลบกันได้เมื� อสิ น ทรัพย์ และหนี� สิ นภาษี เงิ นได้ดังกล่ าวเกี� ยวข้องกับ
หน่ วยงานจัดเก็ บ ภาษี เดี ยวกัน ในงบแสดงฐานะการเงิ น รวม สิ นทรั พย์ และหนี� สิ น ภาษี เงิ น ได้รอตัด บัญ ชี แ สดงยอดรวมของสิ น ทรั พ ย์
และหนี�สินสุทธิ ในแต่ละบริ ษทั
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
21 21 สิสินนทรัทรั
พย์พ
ภาษี
งินาษี
ได้ รเอการตั
ชี (ต่อ) ดบัญชี (ตอ)
ยเภ
งินไดดบัรญอการตั
รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

วันที� 1 มกราคม
(เพิ�ม)/ลด ในกําไรหรื อขาดทุน
(เพิ�ม)/ลด ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
วันที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

(168,686)
4,888
(2,299)
(166,097)

(164,818)
(745)
(3,122)
(168,686)

2,138
320
10
2,468

586
1,552
2,138

รายการเคลื�อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี�
งบการเงินรวม
วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2560
พันบาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินระยะยาว
หนีส� ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั�น
สัญญาให้บริ การระบบสารสนเทศ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

เพิม� /(ลด) ในกําไร เพิม� /(ลด) ในกําไร
หรื อขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท

วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

2,269
31
12,905
303
15,508

(1,237)
8
3,596
(303)
2,064

(2,299)
(2,299)

1,032
39
14,202
15,273

(23)
(184,399)
(103)
331
(184,194)

(230)
4,854
(827)
(973)
2,824

-

(253)
(179,545)
(930)
(642)
(181,370)

(168,686)

4,888

(2,299)

(166,097)

232

197

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

2121 สิสินนทรั
ทรัพพย์ย
ภาษี
งินได้เงิรอการตั
บัญชี (ต่อ) ดบัญชี (ตอ)
ภเาษี
นไดรดอการตั
รายการเคล��อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี� (ต่อ)
งบการเงินรวม
วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2559
พันบาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผ��อหนี�สงสัยจะสู ญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินระยะยาว
หนีส� ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั�น
สัญญาให้บริ การระบบสารสนเทศ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

198
232

เพิม� /(ลด) ในกําไร เพิม� /(ลด) ในกําไร
หรื อขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท

วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

1,843
70
11,219
287
13,419

426
(39)
4,809
16
5,212

(3,123)
(3,123)

2,269
31
12,905
303
15,508

(761)
(232)
(175,584)
(497)
(1,163)
(178,237)

738
232
(8,815)
394
1,494
(5,957)

-

(23)
(184,399)
(103)
331
(184,194)

(164,818)

(745)

(3,123)

(168,686)

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

21
เงิรนอการตั
ไดรดอการตั
21 สินสิทรั
นทรัพพย
ย์ภภาษีาษี
เงินได้
บัญชี (ต่อ) ดบัญชี (ตอ)

วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2560
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี� สินระยะยาว

หนีส� ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั�น

หนีส� ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั�น

วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

31
1,814
303
2,148

8
712
(303)
417

10
10

39
2,536
2,575

(10)
(10)

(97)
(97)

-

(107)
(107)

2,138

320

10

2,468

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(เพิม� )/ลด ใน
(เพิม� )/ลด ในกําไร
กําไรขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท

วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2559
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี� สินระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม� /(ลด) ในกําไร เพิม� /(ลด) ในกําไร
หรื อขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท

70
944
287
1,301

(39)
870
16
847

-

31
1,814
303
2,148

(715)
(715)

705
705

-

(10)
(10)

-

586

1,552

-

2,138

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู ้ ไม่เกินจํานวนที�เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี กาํ ไร
ทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที� จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน� นั กลุ่มกิ จการไม่ได้รับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้จาํ นวน 79.3 ล้านบาท (พ.ศ. 2559: 66.4
ล้านบาท) ที� เกิ ดจากรายการขาดทุ น จํานวน 396.6 ล้านบาท (พ.ศ.2559: 331.8 ล้านบาท) ที� ส ามารถยกไปเพ�� อหั ก กลบกับ กําไรทางภาษี
ในอนาคต โดยรายการขาดทุนจํานวนเงิน 396.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2559: 331.8 ล้านบาท) จะหมดอายุใน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ตามลําดับ
60
232

199

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

22 22 เงิเงิ
นกูน้ยืมกูยืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท
รายการหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�น
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ� งปี
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
- ดอกเบี�ยค้างจ่าย
- หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลและกิจการ
ที�เกี�ยวข้องกัน
- เงินกูย้ มื จากบุคคลและกิจการ
ที�เกี�ยวข้องกัน
- ดอกเบี�ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
รายการไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
- ดอกเบี�ยค้างจ่าย
- หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาว
- ตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวจาก
บุคคลที�เกี�ยวข้อง (หมายเหตุ 36 ง)
- ดอกเบี�ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมรวม

พ.ศ. 2559
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

1,448

-

-

-

30,000

-

-

-

137,531
667
8,706

221,300
1,578
11,675

-

-

441,500
4,119
623,971

33,500
560
268,613

-

-

1,102,412
11,057

1,550,336
80
18,025

-

-

510,510
10,960
1,634,939

510,510
2,026
2,080,977

510,510
10,960
521,470

510,510
2,026
512,536

2,258,910

2,349,590

521,470

512,536

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นที�มีหลักประกัน มีจาํ นวนทั�งสิ� น 1,271.4 ล้านบาท (พ.ศ. 2559: 1,771.6 ล้านบาท) ซึ� งการกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงินดังกล่าวใช้หลักประกันเป็ นที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 17 และหมายเหตุ 18)
อัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

- เงินเบิกเกินบัญชี
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร

พ.ศ.2560

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2559

MRR + 0.75%
MLR - 2% ถึง - 2.6%

MRR + 0.75%
MLR - 2%

-

-

61
200
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
22 22เงินเงิกู้ยนืมกู(ต่ยอืม
) (ตอ)
ราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี�
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวจาก
บุคคลที�เกี�ยวข้อง

มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

1,102,412

1,550,416

1,101,949

1,714,754

521,470
1,623,882

512,536
2,062,952

521,470
1,623,419

512,536
2,227,290

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี

ตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวจาก
บุคคลที�เกี�ยวข้อง

มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

521,470
521,470

512,536
512,536

521,470
521,470

512,536
512,536

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ส่วนที�หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื�องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสําคัญ
มูล ค่ ายุติธ รรมของเงิ น กู้ยืมจัดอยู่ในระดับ ชั�น มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ซึ� งวัดมู ล ค่าโดยใช้อตั ราดอกเบี� ยเงิ น กู้ยืม ในตลาดที� สังเกตได้ที�มี อยู่
และคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมในตลาด ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืม
ที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชีเนื�องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสําคัญ
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาว (ไม่รวมหนี�สินตามสัญญาเช่าระยะยาว) มีดงั ต่อไปนี�

ครบกําหนดภายใน 1 แต่ไม่เกิน 2 ปี
ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

679,133
423,158
521,591
1,623,882

238,520
1,264,452
559,980
2,062,952

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
521,470
521,470

512,536
512,536

232

201

62

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

22 22เงินเงิกู้ยนืมกู(ต่ยอืม
) (ตอ)
จํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายซึ� งบันทึกเป็ นหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี�
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

10,144
12,663

13,624
21,355

-

-

หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
สัญญาเช่าทางการเงิน

(3,044)

(5,279)

-

-

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี�สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน

19,763

29,700

-

-

8,706
11,057
19,763

11,675
18,025
29,700

-

-

หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ส่วนที�หมุนเวียน
- ส่วนที�ไม่หมุนเวียน

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

8,706
11,057
19,763

11,675
18,025
29,700

-

-

กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้ มื ที�ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี�ยลอยตัว
- ครบกําหนดภายใน 1 ปี
- ครบกําหนดเกิน 1 ปี

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

154,960
154,960

384,680
384,680

-

-

วงเงิ นกูย้ ืมที�จะครบกําหนดภายในหนึ� งปี เป็ นวงเงิ นกูย้ ืมของแต่ละปี ที�จะมี การทบทวนตามวาระในระหว่างปี ส่ วนวงเงิ นกู้ยืมอื�นได้รับมา
เพื�อใช้ในการขยายการดําเนินงานของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
202
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิรนเฉพาะกิ
จการ
ายงาน
การพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
23
หนีก� ้การค้
าและเจ้
าหนีอ� �นาหนี้อื่น
23 เจเจ้าาหนี
ารค
าและเจ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

เจ้าหนี�การค้ากิจการอื�น
เจ้าหนี�การค้ากิจการที�เกี� ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36 ข)
เจ้าหนี� อื�น
เจ้าหนี�ค่าหุ้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าบริ หารจัดการค้างจ่าย

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

197,912
5,026
1,000,000
154,823
13,139
1,370,900

143,412
90,090
106,066
339,568

21,877
52
942
1,000,000
17,975
13,139
1,053,985

8,929
52
1,986
9,530
20,497

24
หมุนนเวีเวี
ยนอ�ย�นนอื่น
24 หนีหนี้สส� ินินหมุ
งบการเงินรวม

เงินประกันผลงาน
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี�กรมสรรพากร
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
อื�นๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

59,284
10,042
1,470
2,401
2,401
75,598

50,398
9,971
852
3,286
2,432
66,939

2,588
794
1,069
420
4,871

2,221
256
1,237
3,714

2525 ภาระผู
ภาระผูกพักนพั
ผลประโยชน์
พนักงาน พนักงาน
นผลประโยชน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

71,012
21,445
(11,494)

พ.ศ. 2559
พันบาท
64,525
31,421
(15,614)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
12,681
3,561
50

9,069
3,192
-
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

25
ภาระผูกกพัพั
นผลประโยชน์
พนักงานพ(ต่นัอ)กงาน (ตอ)
25 ภาระผู
นผลประโยชน
รายการเคล��อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

วันที� 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
การวัดมูลค่าใหม่
ผลกําไร(ขาดทุน)ที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ผลกําไร(ขาดทุน)ที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ขาดทุนที�เกิดจากประสบการณ์

จ่ายชําระผลประโยชน์
วันที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

64,525
16,735
2,846
1,864
85,970

57,050
17,346
12,462
1,613
88,471

9,069
3,291
271
12,631

5,877
3,017
175
9,069

(54)

(3,089)

742

-

2,451
(13,891)
(11,494)

(3,255)
(9,270)
(15,614)

575
(1,267)
50

-

(3,464)
71,012

(8,332)
64,525

12,681

9,069

รายการที�รับรู้ในงบกําไรขาดทุน มีดงั นี�
งบการเงินรวม

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
รวม (แสดงเป็ นส่วนหนึ� งของค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน)

204
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

16,735
2,846
1,864

17,346
12,462
1,613

3,291
270

3,017
175

21,445

31,421

3,561

3,192

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รายงานการพฒ
25

ภาระผู
กพันผลประโยชน์
พนักงาน (ต่อ) พนักงาน (ตอ)
25
ภาระผู
กพันผลประโยชน
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที�ใช้เป็ นดังนี�

อัตราคิดลด
อัตราการเพิม� ขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ�นกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2.00 - 3.65
2.00 - 5.00

2.52 - 4.01
3.43 - 5.00

2.00
2.00 - 5.00

2.98
4.30 - 5.00

0.00 - 26.00

0.00 - 29.00

0.00 - 23.00

0.00 - 29.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที�กําหนดไว้
การเปลี�ยนแปลงในข้ อสมมติ

การเพิม� ขึ�นของข้ อสมมติ

การลดลงของข้ อสมมติ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

อัตราคิดลด

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ�นกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ
5.10 - 24.07
เพิ�มขึ�น ร้อยละ
5.52 - 32.80
ลดลง ร้อยละ
5.47 - 25.75

ลดลง ร้อยละ
6.59 - 24.91
เพิ�มขึ�น ร้อยละ
7.10 - 33.01
ลดลง ร้อยละ
6.36 - 26.68

เพิ�มขึ�น ร้อยละ
5.72 - 32.19
ลดลง ร้อยละ
5.02 - 24.83
เพิ�มขึ�น ร้อยละ
1.81 - 22.71

เพิ�มขึ�น ร้อยละ
7.33 - 33.70
ลดลง ร้อยละ
6.52 - 24.94
เพิ�มขึ�น ร้อยละ
1.66 - 24.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที�กําหนดไว้
การเปลี�ยนแปลงในข้ อสมมติ

การเพิม� ขึ�นของข้ อสมมติ

การลดลงของข้ อสมมติ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

อัตราคิดลด

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ�นกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ
5.10
เพิ�มขึ�น ร้อยละ
5.52
ลดลง ร้อยละ
5.47

ลดลง ร้อยละ
6.59
เพิ�มขึ�น ร้อยละ
7.10
ลดลง ร้อยละ
6.36

เพิ�มขึ�น ร้อยละ
5.72
ลดลง ร้อยละ
5.02
เพิ�มขึ�น ร้อยละ
1.81

เพิ�มขึ�น ร้อยละ
7.33
ลดลง ร้อยละ
6.52
เพิ�มขึ�น ร้อยละ
1.66

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี� อา้ งอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที�ให้ขอ้ สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์ดงั กล่าวยาก
ที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์
ที�กาํ หนดไว้ที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดี ยวกับมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้คาํ นวณ
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานในการคํานวณหนี� สินบําเหน็จบํานาญที�รับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที�ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี�ยนแปลงจากปี ก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 6.38 ถึง 28.90 ปี (พ.ศ. 2559 : 8.34 ถึง 29.90 ปี )
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

26 26 หนี
ินไม่
หมุนหเวีมุยน
นอืเวี
�น ยนอื่น
หนีส� ้ส
ินไม
งบการเงินรวม

เงินประกันผลงาน
ค่าบริ หารจัดการค้างจ่าย

27

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

14,823
27,620
42,443

25,224
39,147
64,371

27,620
27,620

39,147
39,147

ทุนเรืทุอนนหุเรื้ นอ
และส่
นเกิ
นมูลค่วาหุนเกิ
้ น นมูลคาหุน
27
นหุวน
และส
ทุนที�ออกและชําระแล้ว

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การออกหุ ้น (หมายเหตุ 28 และ 30)
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การออกหุ ้น (หมายเหตุ 28 และ 30)
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จํานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
พันบาท

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
พันบาท

รวม
พันบาท

957,976,200
2,282,111,320
3,240,087,520
3,240,087,520

957,976
2,282,112
3,240,088
3,240,088

862,725
3,614,042
4,476,767
4,476,767

1,820,701
5,896,154
7,716,855
7,716,855

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั�งหมดซึ�งมีราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 : 1 บาท) มีจาํ นวน 3,240,087,520 หุ ้น (พ.ศ. 2559 : 3,240,087,520 หุ ้น)
28 28ใบสํ
าคัญ
แสดงสิ
ทธิที�จะซื�อทหุธิ้ นท
สามั
ใบสํ
าคั
ญแสดงสิ
ี่จญะซื้อหุนสามัญ
เมื�อวันที� 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ที� ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ้น ของบริ ษทั อนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที� จะซื� อหุ ้ นสามัญ
ของบริ ษ ัท (PRINC-W1) จํานวน 466,900,000 หน่ วย ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้ น เดิ ม ในอัตราส่ วน 1 หุ ้ น สามัญ เดิ ม ต่ อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ย
โดยมีรายละเอียดดังนี�
ชนิด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิซ�ือหุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิซ�ือหุ้นสามัญ
วันใช้สิทธิ

ระบุชื�อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี�ยนมือได้
0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
1.20 บาทต่อหุ้น
กําหนดการใช้สิทธิทุก 3 เดื อน นับแต่วนั ที�ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันกําหนดใช้สิทธิ ครั�งแรกคือวันที�
27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และสามารถใช้สิทธิครั�งสุดท้ายในวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559
วันที�ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : 3 ปี นับแต่วนั ที�ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินรเฉพาะกิ
ายงาจนการการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2828 ใบสํ
ใบสําาคัคั
ญแสดงสิ
ทธิที�จะซืท�อธิหุท
้ นสามั
) สามัญ (ตอ)
ญแสดงสิ
ี่จะซืญ้อ(ต่หุอน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยได้รั บ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ด ัง กล่ าวเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ยนตั�ง แต่ วนั ที� 1 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2556
จํานวน 466,850,000 หน่วย
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ซ�ื อหุ้นสามัญ 3 ครั�ง มีรายละเอียด
ดังนี�
ก) ใช้สิทธิซ�ือหุ ้นสามัญจํานวน 6,866,100 หน่วย ซึ� งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื�อวันที� 9 เมษายน พ.ศ. 2559
ข) ใช้สิทธิซ�ือหุ้นสามัญจํานวน 17,194,000 หน่วย ซึ�งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื�อวันที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ค) ใช้สิทธิซ�ือหุ้นสามัญจํานวน 433,587,387 หน่วย ซึ�งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื�อวันที� 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวได้ครบกําหนดแล้ว
29 29ทุทุ
นสํนารองตามกฎหมาย
สํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม

วันที� 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

39,379
4,821
44,200

39,379
39,379

39,379
4,821
44,200

39,379
39,379

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ห ลักจากหัก
ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี�จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี�ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
3030 การจ
การจ่ ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์
ายโดยใช
หุนเปนเกณฑ
ปี พ.ศ.2559 บริ ษทั ได้ซ�ื อธุ รกิจของกลุ่มกิจการวี บริ ลเลี�ยน กรุ๊ ป โฮลดิ�ง จํากัด และบริ ษทั ย่อย ซึ� งถือเป็ นการซื� อสิ นทรัพย์ และบริ ษทั ได้จ่าย
ชําระโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริ ษทั เป็ นจํานวน 1,839.9 ล้านหุ้นและออกตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวมูลค่า 510.5 ล้านบาทที�มีกาํ หนดชําระ 3 ปี
พร้อมดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 1.75 เป็ นค่าตอบแทน
บริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�ได้รับ และตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาว โดยใช้วิธีดงั นี�
•
•

มูล ค่ายุติธ รรมของสิ นทรัพ ย์ที�ได้รับ วัด มูล ค่าโดยใช้ราคาประเมิ นของผูป้ ระเมิ นราคา และการคิ ดลดกระแสเงิ น สดของสิ นทรัพ ย์
และหนี�สิน
มูลค่ายุติธรรมของตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาว วัดมูลค่าโดยใช้การคิดลดกระแสเงินสดของหนี�สิน

เมื� อวัน ที�ได้รับสิ นทรั พย์ บริ ษทั บัน ทึ กการซื� อธุ รกิ จนี� ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที� ได้รับ เป็ นเงิ นลงทุน ในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 16)
จํานวน 5,876.1 ล้านบาท และบันทึกหนี� สินจากการออกตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวน 510.5 ล้านบาท ผลแตกต่าง
บันทึกอยูใ่ นบัญชีทุนที�ออกและชําระแล้วจํานวน 1,839.9 ล้านบาท และบัญชี ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 3,525.7 ล้านบาท
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

31 31การรวมธุ
รกิจภายใต้
มเดียวกัน มเดียวกัน
การรวมธุ
รกิจการควบคุ
ใตการควบคุ
บริ ษทั ได้ซ�ื อหุ้นสามัญของบริ ษทั อลิ อนั ซ์ เมดิ ค อล เอเชี ย จํากัด และบริ ษทั ย่อย โดยจ่ ายซื� อเมื� อวันที� 30 พฤศจิ ก ายน 2560 การรวมธุ รกิ จ
ดังกล่าวถูกพิจารณาเป็ นการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน ดังนั�นผลตอบแทนระหว่างสิ� งตอบแทนที�จ่ายซื� อและสิ นทรัพย์สุทธิ ที�ได้รับ
จํานวน 3,446.0 ล้านบาท จึงถูกแสดงอยูภ่ ายใต้องค์ประกอบอื�นของส่ วนของเจ้าของในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของในงบการเงิน
รวม นอกจากนี� กลุ่มกิจการแสดงผลประกอบการของ บริ ษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชี ย จํากัด และบริ ษทั ย่อยในช่วงเวลาที�กลุ่มกิจการมิได้เป็ น
ผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั อลิอนั ซ์ เมดิ คอล เอเชี ย จํากัดและบริ ษทั ย่อย ตามแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี สาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที�
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ข้อมูลต่อไปนี� เป็ นสรุ ปสิ� งตอบแทนที�จ่ายซื� อ บริ ษทั อลิ อนั ซ์ เมดิ คอล เอเชี ย จํากัด และจํานวนของสิ นทรัพย์และหนี� สินที�ได้รับมาซึ� งรับรู ้
ณ วันที�รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ณ วันที� 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560
พันบาท
สิ� งตอบแทนที�จ่ายซื�อทั�งหมด
มูลค่าที�รับรู้ ณ วันที�รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันสําหรับสิ นทรัพย์ที�และหนี�สินได้รับ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์อื�น
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิยม
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี� สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี� สินอื�น
สินทรัพย์ สุทธิที�ได้ รับ
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

2,000,000

221,657
143,542
43,189
21,674
3,282,637
70,680
1,644,060
(220,108)
(1463,652)
(16,990)
(10,084)
(167,920)
(55,459)
(47,240)
3,445,986
(681,856)
(764,130)
2,000,000

มูลค่าต้นทุนที�เกี� ยวข้องกับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจํานวน 10 ล้านบาท ได้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รายงานการพฒ
32 32รายได้
อ�น อื่น
รายได
งบการเงินรวม

รายได้ดอกเบี�ย
กําไรที�เกิดขึ�นจากการจําหน่าย
หลักทรัพย์เพ��อค้า (หมายเหตุ 10)
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ��อค้า
(หมายเหตุ 10)
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
เพ��อการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัว� ไป
รายได้เงินปั นผลรับ
รายได้อ�น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

11,592

3,237

24,296

7,714

2,671

4,305

-

3,571

1,174

112

488

48

104,400
619
1,940
4,400
31,404
158,200

1,560
35,588
44,802

118,548
143,332

187
1,963
13,483

3333 คค่าาใช
ใช้ จจ่ ายตามลั
กษณะกษณะ
ายตามลั
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเส�� อมราคา (หมายเหตุ 17 และ 18)
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 19)
ค่าบริ หารการจัดการ
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุ 16)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

199,516
383,156
12,513
24,636
5,962

170,986
206,012
10,564
15,814
4,363

110,993
44,864
1,709
16,339
5,802

102,070
42,905
1,427
15,124
3,758

-

-

7,801

-
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

34 34ภาษี
เงินเได้งินได
ภาษี
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

166,894
166,894

26,574
26,574

7,575
7,575

-

รวมภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(2,588)
(2,588)

(2,203)
(2,203)

(330)
(330)

(1,552)
(1,552)

ค่าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้

64,306

24,371

7,245

(1,552)

ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
สําหรับปี
รวมภาษีเงินได้ งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการที�เกิดจากผลแตกต่างชัว� คราว

ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินที�แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชี คูณกับภาษีของประเทศที�บริ ษทั ใหญ่
ตั�งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20
(พ.ศ. 2559: ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
ค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายที�หกั ภาษีได้เพิ�ม
การใช้ขาดทุนสะสมทางภาษีซ� ึงยังไม่รับรู้
ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลับรายการที�เกิดจากผลแตกต่างชัว� คราว
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

210
232

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

(207,308)

43,157

103,656

(4,637)

(41,462)

8,631

20,731

-

221,895
(114,556)
(43,249)

9,949
(9,832)
(1,708)

4,356
(1,167)
(16,968)

486
(30)
(1,510)

58,182
572
164,306

17,072
259
24,371

284
7,245

(498)
(1,552)

71

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ
รายงจาการ
นการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
34
ภาษีเงินได้ (ต่อ)
34
ภาษี
เงินได (ตอ)
ภาษีเงินได้ที�(ลด) / เพิ�ม ที�เกี�ยวข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นมีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น

พ.ศ. 2559

ก่อนภาษี
พันบาท

ภาษี(ลด)/เพิม�
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

ก่ อนภาษี
พันบาท

ภาษี(ลด)/เพิม�
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

(11,494)
(11,494)

2,299
2,299

(9,195)
(9,195)

(15,614)
(15,614)

3,123
3,123

(12,491)
(12,491)

หลังภาษี
พันบาท
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น

ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2560
ภาษี(ลด)/เพิม�
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

ก่ อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2559
ภาษี(ลด)/เพิม�
พันบาท

50
50

(10)
(10)

40
40

-

-

35 กํากํไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุน)ต่นอหุ)ต
้ น อหุน
35
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน )ที� เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ใหญ่ ดว้ ยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี� ย
ถ่วงนํ�าหนักที�ถือโดยผูถ้ ือหุ้น โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื� อคืน (ถ้ามี) (หมายเหตุ 27)
งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ที�เป็ นของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือโดย
ผูถ้ ือหุ้น (หุ้น)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

(345,096)

(53,656)

96,411

(3,085)

3,240,087,520
(0.107)

1,479,421,039
(0.036)

3,240,087,520
0.030

1,479,421,039
(0.002)

72
232

211

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

กําไร(ขาดทุ
น)ต่
อหุ(ต
้น อ
(ต่)อ)
35 35
กําไร(ขาดทุ
น)ตอ
หุน
สําหรับกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยที�ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติวา่ หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุ ้นสามัญทั�งหมด บริ ษทั มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดอยูห่ นึ�งประเภท คือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ�ื อหุ้นสามัญที�ออกให้แก่ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด หุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมาจากใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญ บริ ษทั มีสมมติฐานว่าผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ซ�ื อหุ้นสามัญทั�งหมด โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ�งขึ�นอยูก่ บั มูลค่าที�เป็ นตัวเงิ น
ของราคาตามสิ ทธิ ซ�ื อหุ้ นที� มาพร้ อมกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เลื อกซื� อหุ้ น (กําหนดจากราคาถัวเฉลี� ยของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในระหว่างปี )
การคํานวณนี�ทาํ ขึ�นเพื�อกําหนดจํานวนหุ ้นสามัญที�ตอ้ งบวกเพิ�มกับหุ ้นสามัญที�ถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด โดยไม่มี
การปรับปรุ งกําไรสุทธิ แต่อย่างใด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
กําไร(ขาดทุน)ที�ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือ
โดยผูถ้ ือหุ ้น (หุ ้น)
การปรับปรุ ง:
การใช้สิทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญ
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ใช้คาํ นวณ
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด (หุ้น)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

(345,096)

(53,656)

96,411

(3,085)

3,240,087,520

1,479,421,039

3,240,087,520

1,479,421,039

-

-

-

-

3,240,087,520
(0.107)

1,479,421,039
(0.036)

3,240,087,520
0.030

1,479,421,039
(0.002)

สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีผลกระทบจากการแปลงใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื�อหุ ้นสามัญ เนื� องจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที�จะซื�อหุ้นสามัญได้ครบกําหนดเมื�อวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559 แล้ว
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เนื�องจากกลุ่มกิจการมีผลการดําเนิ นงานขาดทุนทําให้กาํ ไรต่อหุ ้นปรับลดกลับเป็ นปรับเพิ�ม

73
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินรเฉพาะกิ
ายงาจการ
นการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายการรั
บบุอคกิจคลหรื
กิอจงกัการที
36 36รายการกั
บบุคคลหรื
การที�เกีอ
ย� วข้
น ่เกี่ยวของกัน
กิจการและบุคคลที�มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิ จการอื�นแห่ งหนึ�งหรื อมากกว่าหนึ� งแห่ ง โดยที�บุคคลหรื อ
กิจการนั�นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที�ดาํ เนินธุรกิจการลงทุน
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที�เกี� ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที�เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยง
ของบริ ษ ัท ซึ� งมี อิท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ เหนื อ กิ จ การ ผูบ้ ริ ห ารสําคัญ รวมทั�ง กรรมการและพนัก งานของบริ ษ ัท ตลอดจนสมาชิ ก
ในครอบครัวที�ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั�น กิจการและบุคคลทั�งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันซึ� งอาจมีข� ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบ
ความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริ ษทั ถูกถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลวิทยากรในสัดส่วนร้อยละ 91 จํานวนหุ้นที�เหลือร้อยละ 9 ถือโดยบุคคลทัว� ไป
ในระหว่างปี พ.ศ.2559 กลุ่มกิจการได้ซ�ือธุรกิจของกลุ่มกิจการวี บริ ลเลี�ยน กรุ๊ ป โฮลดิ�ง จํากัด และบริ ษทั ย่อย
รายการต่อไปนี�เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ก)

รายได้ค่าบริการ ดอกเบีย� รับ และค่าบริการ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

-

32,516

47,604

43,324

1,865
1,865

671
33,187

1,860
49,464

666
43,990

5,285

-

-

-

ดอกเบีย� รับ
บริ ษทั ย่อย

-

26,928

23,753

7,210

ค่ าเช่ าและค่ าบริการที�เกีย� วข้ อง
บริ ษทั ย่อย

-

3,079

5,069

2,879

ค่ าบริการ
บริ ษทั ย่อย

-

450

7,780

615

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
รายได้ ค่าบริการ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รายได้ จากการให้ เช่ า
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

232

213
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

36
รายการกับบุบคคลหรื
อกิจการทีอ�เกิ
กีย� จวข้การที
องกัน (ต่่เกีอ)่ยวของกัน (ตอ)
36 รายการรั
บุคคลหรื
รายการต่อไปนี�เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดค้ างชําระที�เกิดจากการซื�อขายสินค้าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ลูกหนีก� ารค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

พ.ศ. 2559
พันบาท

59
59

4,340
490
4,830

3,860
59
3,919

เงินมัดจํา
บริ ษทั ย่อย

-

-

1,084

482

เจ้ าหนีก� ารค้ า
บริ ษทั ย่อย

-

-

52

52

ค่ าใช้ จ่ายค้างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

7,260

63

15,950

-

-

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั� นแก่บริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

214
232

พ.ศ. 2560
พันบาท

671
671

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ค)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั�นแก่บริษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

100,000

933,000

ดอกเบีย� ค้างรับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

1,749

3,318

75

บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3636 รายการกั
รายการกับบุคบ
คลหรื
กิจการที�เอกีย� กิวข้จอการที
งกัน (ต่อ่เกี
) ่ยวของกัน (ตอ)
บุคอคลหรื
รายการต่อไปนี�เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั� นแก่บริษทั ย่ อย (ต่อ)
รายการเปลี�ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดงั นี�

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เพิม� ขึ�น
รับคืน
ราคาตามบัญชีสิ�นปี

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท

-

936,318
1,030,753
(1,865,322)
101,749

เงิ นให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามเงื� อนไขทางการค้าในการให้กู้ยืมปกติ โดยอัตราดอกเบี�ยเท่าเงิ นฝากประจํานิ ติบุคคล
12 เดื อน บวกด้วยร้ อยละ 1 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ต้นทุนดอกเบี�ยของบริ ษทั บวกด้วยร้ อยละ 0.25 ต่อปี ) และมี กาํ หนดวันจ่ ายชําระคื น
ภายใน 6 เดือน (พ.ศ. 2559 : 120 วัน) นับจากวันให้กยู้ มื
ง)

ตั�วสัญญาใช้ เงินระยะยาวจากบุคคลที�เกีย� วข้ องกัน
งบการเงินรวม

ตั�วสั ญญาใช้ เงินระยะยาว
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
ดอกเบีย� ค้างจ่ าย
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

510,510

510,510

510,510

510,510

10,960

2,026

10,960

2,026

รายการเปลี�ยนแปลงของตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกันสําหรับสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดงั นี�

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เพิ�มขึ�น
ราคาตามบัญชีสิ�นปี

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท

512,536
8,934
521,470

512,536
8,934
521,470

ตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน มีอตั ราดอกเบี�ยร้อยละ 1.75 และมีกาํ หนดวันจ่ายชําระภายใน 3 ปี นับจากวันกูย้ มื
232

215
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บริษทั พริ�น�ิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

3636 รายการกั
รายการกับบุคบคลหรื
กิจการทีอ
�เกีย�กิวข้จอการที
งกัน (ต่่เอกี) ่ยวของกัน (ตอ)
บุคอคลหรื
รายการต่อไปนี�เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)
จ)

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการ มีรายละเอียดดังนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

49,802
12,305
62,107

52,254
2,413
54,667

36,474
2,218
38,692

39,944
2,047
41,991

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน

37 37 หนั
น
หนังสืงอสืคํา�อประกั
คํ้าประกั
น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีหนังสื อคํ�าประกันที�ออกโดยสถาบันการเงินเป็ นจํานวน 10.0 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 10.0 ล้านบาท)
ซึ�งเกี�ยวเนื� องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการซึ� งเป็ นไปตามปกติธุรกิจของบริ ษทั
ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 กลุ่ ม กิ จ การมี ห นัง สื อคํ�าประกัน ที� อ อกโดยสถาบัน การเงิ น เป็ นจํานวน 29.9 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 28.8
ล้านบาท) ซึ� งเกี�ยวเนื� องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการสําหรับการให้บริ การติดตั�งระบบสารสนเทศให้แก่ลูกค้าและคํ�าประกันการใช้
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงซึ� งเป็ นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มกิจการ
3838 ภาระผู
ภาระผูกพักนพั
และหนี
ส� ินที�อาจเกิ
ขึน� ่อาจเกิดขึ้น
นและหนี
้สินดที
38.1

ภาระผูกพันที�เป็ นข้ อผูกมัดเพื�อใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันที�เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงินที�เกี�ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึ�งยังไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
อาคารและอุปกรณ์

216
232

44,214

101,900

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
-

-
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รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560
38 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ตอ)

39 เหตุการณภายหลังวันที่ในขอมูลทางการเงิน

232

217

ทีที่ ่ 005/2561
005/2561

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

คำ�อธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

วัวันนทีที่ ่ 28กุ
28กุมมภาพั
ภาพันนธ์ธ์22561
561

เรืเรื่ อ่ องง

อธิบบายและการวิ
ายและการวิเเคราะห์
คราะห์ฐฐานะการเงิ
านะการเงินนและผลการดํ
และผลการดําาเนิเนินนงานของบริ
งานของบริษษัทัทฯฯ ประจํ
ประจําาปีปี 2560
2560
คํคําาอธิ

เรีเรียยนน

กรรมการและผู้ จ้ จดั ดั การ
การ ตลาดหลั
ตลาดหลักกทรั
ทรัพพย์ย์แแห่ห่งงประเทศไทย
ประเทศไทย
กรรมการและผู
บริษษัทัท พริ
พริน้ น้ ซิซิเเพิพิลล แคปิ
แคปิตตอล
อล จํจําากักัดด (มหาชน)
(มหาชน) (“บริ
(“บริษษัทัทฯ”)
ฯ”) ขอนํ
ขอนําาส่ส่งงคํคําาอธิ
อธิบบายและการวิ
ายและการวิเเคราะห์
คราะห์ฐฐานะการเงิ
านะการเงินนและผล
และผล
บริ

การดําาเนิ
เนินนงานของงบการเงิ
งานของงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ และงบการเงิ
และงบการเงินนรวมของบริ
รวมของบริษษัทัทฯฯ ประจํ
ประจําาปีปี 2560สิ
2560สิ้นสุ
้นสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2560
2560
การดํ
ดัดังงนีนี้ ้
การวิเเคราะห์
คราะห์แและคํ
ละคําาอธิ
อธิบบายของฝ่
ายของฝ่ายจั
ายจัดดการ
การ (Management
(Management Discussion
Discussion and
and Analysis:
Analysis: MD&A)
MD&A)
การวิ
ภาวะเศรษฐกิ
ภาวะเศรษฐกิจจและอุ
และอุตตสาหกรรมที
สาหกรรมที่ ม่ มีผีผลต่
ลต่ออการดํ
การดําาเนิ
เนินนงาน
งาน นโยบายกลยุ
นโยบายกลยุททธ์ธ์แและการเลื
ละการเลืออกตั
กตัดดสิสินนใจทางธุ
ใจทางธุรรกิกิจจ
เศรษฐกิ
เศรษฐกิจจไทยเติ
ไทยเติบบโตดี
โตดีตตอ่ อ่ เนืเนื่อ่องง ธุธุรรกิกิจจผลิ
ผลิตตเพื
เพื่อ่อส่ส่งงออกขยายตั
ออกขยายตัววได้ได้ใในเกื
นเกืออบทุ
บทุกกอุอุตตสาหกรรมและกระจายในทุ
สาหกรรมและกระจายในทุกกภูภูมมิภิภาค
าค
ตามเศรษฐกิ
ตามเศรษฐกิจจของคู
ของคูค่ ค่ ้ า้ าทีที่ฟ่ฟื น้ื น้ ตัตัวว ส่ส่งงผลให้
ผลให้มมีกีการลงทุ
ารลงทุนนเพื
เพื่อ่อขยายกํ
ขยายกําาลัลังงการผลิ
การผลิตต รวมทั
รวมทังลงทุ
้งลงทุ
้ นนวิวิจจยั ยั และพั
และพัฒฒนาเพื
นาเพื่อ่อสร้สร้าางมู
งมูลลค่ค่าาเพิ
เพิ่ม่ม
เช่เช่นนเดีเดียยวกั
วกันนธุธุรรกิกิจจในภาคการท่
ในภาคการท่อองเที
งเที่ย่ยวเติ
วเติบบโตดี
โตดีจจากนั
ากนักกท่ท่อองเที
งเที่ย่ยวจี
วจีนนทีที่ฟ่ฟื น้ื น้ ตัตัววชัชัดดเจน
เจน โดยเป็
โดยเป็นนกลุ
กลุ่ม่มทีที่ม่มีคีคุณุณภาพมากขึ
ภาพมากขึน้ น้ และ
และ
ท่ท่อองเที
งเที่ย่ยวกระจายในจั
วกระจายในจังงหวั
หวัดดรองเพิ
รองเพิ่ม่มขึขึ้น้น สํสําาหรั
หรับบธุธุรรกิกิจจอสั
อสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ขขยายตั
ยายตัววได้
ได้จจําํากักัดดในบางพื
ในบางพื้นที
้นที่ ่ และในตลาดระดั
และในตลาดระดับบกลาง–
กลาง–
บนทังนี
้ ้กิ้กิจจกรรมเศรษฐกิ
กรรมเศรษฐกิจจโดยรวมที
โดยรวมที่ด่ดีขีขึ ้นส่
ึ ้นส่งงผลให้
ผลให้ผผ้ ปู ้ ปู ระกอบการส่
ระกอบการส่ววนใหญ่
นใหญ่มมีคีความเชื
วามเชื่อ่อมัมัน่ น่ เพิ
เพิ่ม่มขึขึ้นต่
้นต่ออการขยายตั
การขยายตัววของเศรษฐกิ
ของเศรษฐกิจจ
บนทั
้งนี
ใน ปีปี 2561
2561
ใน
ภาวะธุรรกิกิจจโรงแรมผั
โรงแรมผันนแปรโดยตรงตามการท่
แปรโดยตรงตามการท่อองเที
งเที่ย่ยวโดยมี
วโดยมีออตั ตั ราเข้
ราเข้าาพัพักกและรายได้
และรายได้มมีแีแนวโน้
นวโน้มมปรั
ปรับบเพิ
เพิ่ม่มขึขึ้นตามการ
้นตามการ
ภาวะธุ
งเที่ย่ยวที
วที่ม่มีแีแนวโน้
นวโน้มมขยายตั
ขยายตัววต่ต่ออเนื
เนื่อ่องง จากทั
จากทังนั
้ กกท่ท่อองเที
งเที่ย่ยวไทยและต่
วไทยและต่าางชาติ
งชาติโโดยเฉพาะนั
ดยเฉพาะนักกท่ท่อองเที
งเที่ย่ยวจี
วจีนนมีมีสสดั ดั ส่ส่ววนสู
นสูงงสุสุดด 27%
27%
ท่ท่อองเที
้งนั
ของนักกท่ท่อองเที
งเที่ย่ยวต่
วต่าางชาติ
งชาติททงหมดโดยคาดว่
ั้
แนวโน้มมการลงทุ
การลงทุนนธุธุรรกิกิจจโรงแรมยั
โรงแรมยังงมีมีตต่อ่อเนื
เนื่อ่องทั
งทังจากในพื
้
้นที่ท่ท่อ่องเที
ของนั
ั ้งหมดโดยคาดว่
าาแนวโน้
้งจากในพื
้นที
งเที่ย่ยวหลั
วหลักก ซึซึ่ง่ง
นใหญ่เเป็ป็นนไปตามแผนการลงทุ
ไปตามแผนการลงทุนนของผู
ของผู้ ป้ ประกอบการรายใหญ่
ระกอบการรายใหญ่ททงกลุ
ั ้ ่ม่มนันักกลงทุ
ลงทุนนไทยและต่
ไทยและต่าางชาติ
งชาติ และในจั
และในจังงหวั
หวัดดศูศูนนย์ย์กกลาง
ลาง
ส่ส่ววนใหญ่
ั ้งกลุ
ซึความเจริ
ง่ ส่วนใหญ่
น เที
ย่ วอืวอื่น่นน่ๆๆๆทีที่ไที่ได้ด้่ไรด้รับับรอานิ
ับอานิ
อานิสสงส์
สงส์งส์จจากความเชื
จากความเชื
ากความเชื่อ่อ่อมโยงของเศรษฐกิ
มโยงของเศรษฐกิจจจในภู
ในภูมมิภิภาคที
และการ
ิภาคและแหล่
าคและแหล่งงท่ท่อองเที
งเที
มโยงของเศรษฐกิ
ในภู
าคที่เ่เพิพิ่ม่มขึขึ้น้น้น และการ
และการ
ความเจริ
ญญเภูป็ภูมนมิภไปตามแผนการลงทุ
่ย่ยวอื
กระจายแหล่งงท่ท่อองเที
งเที่ย่ยวไปยั
วไปยังงพืพืน้ น้ ทีที่ท่ท่อ่องเที
งเที่ย่ยวรอง
วรอง อย่
อย่าางไรก็
งไรก็ตตาม
าม การเข้
การเข้าามาแข่
มาแข่งงขัขันนของสิ
ของสินนค้ค้าาทดแทน
ทดแทน (เช่
(เช่นน อพาร์
อพาร์ตตเมนต์
เมนต์
กระจายแหล่
คอนโดมิเเนีนียยมม ทีที่เ่เปิปิดดให้
ให้บบริริกการเช่
ารเช่าารายวั
รายวันน)) การเพิ
การเพิ่ม่มขึขึ้นของจํ
้นของจําานวนห้
นวนห้อองพั
งพักกอย่
อย่าางต่
งต่ออเนืเนื่อ่องง ทํทําาให้
ให้คคาดว่
าดว่าาการแข่
การแข่งงขัขันนในธุ
ในธุรรกิกิจจจะมี
จะมี
คอนโดมิ
แนวโน้มมรุรุนนแรงขึ
แรงขึ้น้น
แนวโน้
หรับบธุธุรรกิกิจจอาคารสํ
อาคารสําานันักกงาน
งาน จากความต้
จากความต้อองการพื
งการพื้นที
้นที่ส่สําํานันักกงานอย่
งานอย่าางต่
งต่ออเนืเนื่อ่องเมื
งเมื่อ่อเทีเทียยบกั
บกับบอุอุปปทานของสํ
ทานของสําานันักกงาน
งาน
สํสําาหรั
ใหม่ๆๆ ทีที่ม่มีจีจําํากักัดดในแต่
ในแต่ลละปี
ะปี ส่ส่งงผลให้
ผลให้ออตั ตั ราการเช่
ราการเช่าาพืพื้นที
้นที่ ่ (Occupancy
(Occupancy Rate)
Rate) เฉลี
เฉลี่ย่ยอยู
อยู่ท่ที่รี่ระดั
ะดับบกว่
กว่าา90%
90% ส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่มมาจากผู
าจากผู้ เ้ เช่ช่าา
ใหม่
ในกลุ่ม่มธุธุรรกิกิจจไอที
ไอทีแและอี
ละอีคคอมเมิ
อมเมิรร์ ซ์ ซทัทังบริ
้ ษษัทัทในไทยและต่
ในไทยและต่าางประเทศมี
งประเทศมีกการขยายธุ
ารขยายธุรรกิกิจจเพิ
เพิ่ม่มขึขึน้ น้ หนุ
หนุนนให้
ให้คค่า่าเช่เช่าาพืพื้นที
้นที่ส่สําํานันักกงาน
งาน
ในกลุ
้ งบริ
เพิ่ม่มขึขึ้นโดยเฉพาะอาคารสํ
้นโดยเฉพาะอาคารสําานันักกงานเกรดเอทั
งานเกรดเอทังในCBD
้
และย่าานธุ
นธุรรกิกิจจใหม่
ใหม่นนอก
อก CBD
CBD
เพิ
้งในCBD
และย่
โรงพยาบาลเอกชนของไทยมุ่ง่งยกระดั
ยกระดับบประสิ
ประสิททธิธิภภาพและการบริ
ธุธุรรกิกิจจโรงพยาบาลเอกชนของไทยมุ
าพและการบริกการสู
ารสู่ม่มาตรฐานสากล
าตรฐานสากล เพื
เพื่อ่อดึดึงงดูดูดดผูผู้ ใ้ ใช้ช้บบริริกการ
าร
ช่ช่ววยหนุ
ยหนุนนการเติ
การเติบบโตของรายได้
โตของรายได้ใในระยะยาว
นระยะยาว โรงพยาบาลขนาดใหญ่
โรงพยาบาลขนาดใหญ่มม่งุ ่งุ เน้เน้นนกลยุ
กลยุททธ์ธ์คควบรวมกิ
วบรวมกิจจการ
การ (M&A)
(M&A) เพื
เพื่อ่อเพิ
เพิ่ม่มเครื
เครืออข่ข่าายย
โดยเข้
โดยเข้าาซืซื้อกิ
้อกิจจการโรงพยาบาลที
การโรงพยาบาลที่ท่ทําํากํกําาไรดี
ไรดีออยูยู่แ่แล้ล้วว รวมทั
รวมทั้งมี
งมี
้ กการลงทุ
ารลงทุนนเพิ
เพิ่ม่มปริ
ปริมมาณและคุ
าณและคุณณภาพการให้
ภาพการให้บบริริกการอย่
ารอย่าางต่
งต่ออเนื
เนื่อ่องง
อาทิ
อาทิ การขยายพื
การขยายพื้นที
้นที่ใ่ให้ห้บบริริกการ
าร การลงทุ
การลงทุนนศูศูนนย์ย์รรักักษาโรคซั
ษาโรคซับบซ้ซ้ออนน เป็เป็นนต้ต้นน นอกจากนี
นอกจากนี้ ยั้ ยังงเร่เร่งงขยายสาขา/สร้
ขยายสาขา/สร้าางโรงพยาบาลแห่
งโรงพยาบาลแห่งง
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1. ค่าความนิยมจํานวน 1,644.1 ล้ านบาท เป็ นผลจากการได้ มาซึ่งบริ ษัทย่อยทัง้ 6 แห่งของ AMA โดยการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าที่เกิดของการจัดทําการปั นส่วนของราคาซื ้อ
(Purchased Price Allocation)ซึง่ จัดทําโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินอิสระ
2. ส่วนต่างจากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริ ษัทฯ จ่ายเพื่อซื ้อบริ ษัทAMAและมูลค่าตามบัญชีที่บนั ทึกของ AMA เป็ น
เป็ส่นวส่นต่
วนต่าางจากการรวมธุ
งจาก
รกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันในส่วนของเจ้ าของ (แสดงเป็ นองค์ประกอบอื่นของส่วน
ของเจ้ าของ) จํานวน 764.1 ล้ านบาท
จากรายการดังกล่าว ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างการถือหุ้น ดังนี ้

ในปี 2560งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การจํานวน 280.3 ล้ านบาท ต้ นทุนการขายและ
ให้ บริ การจํานวน 138.9 ล้ านบาทรายได้ อื่นจํานวน 143.3 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจํานวน 172.1ล้ านบาท
และภาษี เงินได้ 7.2 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ เกิดกําไรสุทธิสําหรับปี จํานวน 96.4 ล้ านบาท ซึง่ ผลการดําเนินงานสูงกว่าปี
2559 จําานวน99.5
นวน 99.5 ล้ลานบาท (ปี 2559 มีขาดทุนสุทธิจํานวน 3.1 ล้ านบาท) สาเหตุหลักเกิดจาก
2559จํ
- ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการดําเนินการในการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ให้ กบั บริษัทย่อยจํานวน 116.8 ล้ านบาท
- ในระหว่างปี รายได้ จากโครงการแมริ ออทเอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า ñ กรุ งเทพฯสูงขึ ้นกว่าปี
2559 จํานวน13.7 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.3และรายได้ ค่าบริ การ และบริ หารอาคารสํานักงานที่สงู ขึ ้น
6.2ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.1
- มีรายได้ ดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ ้น 16.6 ล้ านบาท จากปี 2559
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ในปี 2560 งบกการเงินรวมบริ ษัษทฯ มีรายได้ จากการขายและ
ะให้ บริ การรวมจํานวน 2,237.8 ล้ านบาท ต้ นทุ
น นการขาย
ฒนาอย
และให้ บริ การรวมจํานวน1,727.7 ล้ านบาท
น รารายได้
อื่นกา158.2
ย
ะบริ
า 806.4
ยงาน
รพั ล้ านบบาท ค่าใช้ จ่ายในการขายแล
า 25
60หารรวมจํานวน
ล้ านบาทต้ต้ นทุนทางการเเงิินรวม 69.1ล้ านบาท
า
และค่าใช้
า จ่ายภาษี เงินได้ 164.3ล้ านบาทส่
น
งผลให้
ปี บบริ ษัทฯ เกิดผลลขาดทุนสุทธิ
รวมสําหรัรับปี จํานวน 3711.6 ล้ านบาท โดยเป็
โ นส่วนของส่วนได้ เสียที่ไม่
ไ มีอํานาจควบบคุมอยู่ที่ขาดทุทุน 26.5 ล้ านบาทซึง่ ผลการ
ดําเนินงานนของงบการเงินรวมสามารถแ
น
แบ่งข้ อมูลตามสส่วนงานของธุรกิ
ร จ ได้ ดงั ต่อไปปนี ้

1. รายได้ จ ากกการขายและะให้ บ ริก าร
หลักมาาจากการเพิ
- รายได้-ของธุ
ร จขให้องธุ
รกิ
เช่ารอสั
ห เช่มาทรั
หาริ
เพิ่มขึ
หรื อคิล้ดาเป็นบาท
่ม
นร้ อย79.5มี
รายได้
กิจงให้
อสัพงย์หาริ
มทรั้น พ237.8ล้
ย์ เพิ่มานบาท
ขึ้น 237.8
หรือคิสาเหตุ
ดเป็นรายได้
ของโครงการ
สาทร วิส2560
อ ทเม้คเซ็
ออทเอ็
คิวที
ว ฟวิอพาร์
ต้ า ñและการเปิ
กรุ งเทพฯฯในปี
2560 แลมละการเปิ
งการซั
มเมอร์
รายได้
ของโครงการแมริ
แมริออทเอ็
คเซ็คคิวทีฟ อพาร์
นท์คสาทร
สต้า ท- เม้กรุนท์
งเทพฯในปี
ดโครงการซั
เมอร์เซ็ดทโครง
เอกมั
ยแบงค็
อก
แบงค็อกง้ เปิ
ด บริในปี
ดให้
การครบ
เซ็
เอกมั
เปิทดให้
บมัริกยารครบทั
3 อาคาร
2560ทัง้ 3 อาคาร ในนปี 2560
- รายได้ ของธุรกิ
ร จโรงพยาบาลลดลง 18.4ล้ านบาท หรื อคิดเป็
ด นร้ อยละ 1.1เนื่องจากมีการชลอตัวในกาารเติบโตของ
้ ตสาหหกรรม
ช่วงครึ่งปี แรกของปี 2560 ซึง่ เป็ นการหดตัวของรายได้ด้ ของทังอุ
2. กําไรขัน้ ต้ น
- กําไรขันต้
้ นของธุ
ข รกิจให้ เช่าอสั
า งหาริ มทรัพย์
พ เพิ่มขึ ้น 54.00ล้ านบาท หรื อคิ
อ ดเป็ นร้ อยละะ 39.1 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้น
า ตรากําไรที่ดีขึขึ ้นของโครงการแมริ ออทเอ็คเซ็
เ คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทรร วิสต้ า ñ กรุงเททพฯ
ของยอดขขาย และการทําอั
20.0 เนื่ออ่ งจงจากอั
ราการทำากํ
�กำา�ไรขันต้
น้ ้ ต้น
- กําไรขันต้
้ นของธุ
น รกิจโรงพพยาบาลลดลง 106.2
106.2ล้ล้านบาท
นบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย20.0เนื
จากอัตตราการทํ
น นที่สูงขึน้ ซึ่งเกิ ดจากการรขยายบริ การใใหม่ การลงทุนนในอุปกรณ์ แลละเครื่ องมื อ
ของโรงพยาบาลมี อัตราาลดลง จากต้ นทุ
ป ทธิภาพรวมทังจ้
้ างบุคลากรทางการแพททย์ในสาขาต่าง ๆ
ทางการแพพทย์ให้ ความทัทันสมัย และมีประสิ
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กําไรก่ อ น ดอกเบีย้ จ่ าย ภาษี ค่ าเสื่อ ม
ราคา และค่ าตัด จําหน่ าย (EBITDA)
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ค่าเสื่อมราคา
รายการอื่น ๆ
กําไร(ขาดทุน )เบ็ด เสร็จ รวมสําหรั บ ปี

งบการเงิน รวม
248.5

งบการเงิน เฉพาะกิจ การ
159.1

(69.1)
(164.3)
(384.0)
6.5
(362.4)

(8.9)
(7.2)
(46.6)
96.4

หากพิจารณากําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย(EBITDA)ของงบการเงินรวม จะเห็น
ได้ ว่า EBITDA ของกลุ่มธุรกิจเป็ นยอดบวก แต่เนื่องจากบริ ษัทย่อยของกิจการทังธุ
้ รกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
และธุรกิจโรงพยาบาล มีการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการก่อสร้ างโครงการค่อนข้ างสูง ประกอบกับมีการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินมาเพื่อลงทุนในสินทรัพย์นนๆ
ั ้ จึงทําให้ เกิดดอกเบี ้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคาขึ ้น อีกทังมี
้ ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เกิดขึ ้น
จากบริษัทย่อยบางบริ ษัทที่มีผลการดําเนินงานเป็ นกําไร
เมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินงานรวมของกลุม่ ธุรกิจแล้ วมีแนวโน้ มสูงขึ ้น จากการเปิ ดดําเนินงานของตึก AIM ของ
โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ในเดือนพฤษภาคม 2560 และมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากโครงการแมริ ออท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯอีกทังในธุ
้ รกิจโรงพยาบาลได้ มีการปรับปรุ งอาคารผู้ป่วยโดยคาดว่าแล้ ว
เสร็จสมบูรณ์ในกลางปี 2561และมีการปรับปรุ งคุณภาพในด้ านต่างๆ เพิ่มขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ รายได้ ของธุรกิจนี ้สูงขึ ้นตามไป
ด้ วย
ผลการดําเนิน งานของปี 2560 สามารถอธิบ ายการเปลี่ยนแปลงหลัก ได้ ด ังนี ้
รายได้ จ ากการขายและให้ บ ริก าร
หน่ วย : ล้ านบาท

พ.ศ. 2560
จํานวนเงิน

ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจอื่น ๆ
รวม

พ.ศ. 2559

ร้ อ ยละ

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลง

ร้ อ ยละ

ร้ อ ยละ

476.4

21.3

286.9

13.8

66.1

1,690.4

75.5

1,716.8

82.9

-1.5

71.0

3.2

68.0

3.3

4.4

2,237.8

100.0

2,071.7

100.0

8.0

2560 บริษษัททั ฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากขายและให้ บริ การรวม2,237.8 ล้ านบาท สูงขึ ้น 166.1ล้ านบาท
สําหรับปี 2560บริ
คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับรายได้ ปี 2559เป็เปนผลมาจาก
476.4 ล้ านบาทสูงกว่าปี 2559 จํานวน189.5 ล้ านบาท คิด
- ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ มีรายได้ 476.4
คิดนเปร้ นอย66.1
รอย 66.1
ลานบาท
เป็
สาเหตุ
หลักมาจาก
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-

x โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัยแบงค็อกเพิ่มเข้ ามาจํานวน 116.8 ล้ านบาท เนื่องจากมีการเปิ ด
ให้ บริ การครบทัง้ 3 อาคารแล้ ว โดย ณ วันที่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม2560
2560 มีอตั ราการเข้ าพักอยูที่ร้อยละ 65
ของจํานวนห้ องพักทังหมด
้
x อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ธุรกิจให้ เช่าอาคารสํานักงานมีรายได้ สงู กว่าปี 2559จํานวน 93.8
จาก ตราการเข้ าพักที่สงู ขึ ้นจากร้ อยละ 79.1 ในปี 2559อยู่ที่
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79.6
79.6จากอั
ร้ อยละ 88.1 ในปี 2560 โดยในปี 2559
2559บริ ษัทฯ ได้ รับรู้รายได้ ของธุรกิจนี ้ เข้ ามาในงบการเงินรวม
ตังแต่
้ วนั ที่ 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม2559
2559 เท่านัน้
x โครงการแมริ ออทเอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ สูงขึ ้นกว่าปี 2559 จํานวน
13.7 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.3จากอัตราการเข้ าพักที่สงู ขึ ้นจากร้ อยละ 86.9 ในปี 2559
2559อยู่ที่
ร้ อยละ 89.6
89.6ในปี 2560
ธุรกิจโรงพยาบาลมีรายได้ 11,690.4
,690.4 ล้ านบาท ลดลง 26.4 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.5
1.5สาเหตุหลักมาจาก
x ในช่วงปลายปี 2559 มีไข้ หวัดใหญ่ระบาด จึงทําให้ รายได้ ค่ารักษาพยาบาลในปี 2559 สูงประกอบ
กับมีการชลอตัวในการเติบโตของรายได้ ทงอุ
ั ้ ตสาหกรรมในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2560
x ในระหว่างปี 2560 โรงพยาบาลปากนํ ้าโพมีการปรับปรุ งอาคารผู้ป่วย ทําให้ ต้องมีการปิ ดพื ้นที่
บางส่วนไป จึงทําให้ ไม่สามารถรองรับความต้ องการของผู้ป่วยได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ต้ น ทุน การขายและให้ บ ริก าร
หน่ วย : ล้ านบาท

พ.ศ. 2560
จํานวนเงิน

ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจอื่น ๆ
รวม

พ.ศ. 2559

ร้ อ ยละ

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลง

ร้ อ ยละ

ร้ อ ยละ

355.4

20.6

151.4

10.5

134.7

1,302.9

75.4

1,215.2

84.5

7.2

69.4

4.0

70.8

4.9

-2.0

1,727.7

100.0

1,437.4

100.0

20.2

ในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนการขายและให้ บริ การรวม1,727.7 ล้ านบาท สูงขึ ้น 290.3 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับปี 2559 เป็ นผลมาจาก
- ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ มีต้นทุน355.4
355.4 ล้ านบาทสูงกว่าปี 2559 จํานวน204.0 ล้ านบาท คิด
คิเป็ดนเปร้นอรย134.7
อย 134.7สาเหตุ
สาเหตุหหลัลักกมาจาก
มาจาก

-

x โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัยแบงค็อกเพิ่มเข้ ามาจํานวน122.4ล้
122.4 านบาท เนื่องจากมีการเปิ ดให้ บริ การ
ครบทัง้ 3 อาคารแล้ ว ทําให้ ในช่วงตังแต่
้ เดือน มิถนุ ายน 2560 ค่าเสื่อมราคาของทัง้ 3 อาคารได้
เกิดขึ ้น
x อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ธุรกิจให้ เช่าอาคารสํานักงานมีต้นทุนจํานวน 76.2 ล้ านบาทสูง
สูกว่
งกวาาปีป2559
2559 จํานวน 55.0 ล้ านบาทเนื่องจากในปี 2559 บริ ษัทฯ จะรับรู้ต้นทุนของธุรกิจนี ้เข้ ามาใน
2559 เท่านัน้
งบการเงินรวมตังแต่
้ วนั ที่ 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม2559
87.7 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ7.2สาเหตุ
7.2
ธุรกิจโรงพยาบาลมีต้นทุน 1,302.9
1,302.9ล้ านบาท สูงขึ ้น87.7
หลักมาจาก
232
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xx โรงพยาบาลอยู
โรงพยาบาลอยู่ใ่ในช่
นช่ววงระหว่
งระหว่าางการขยายตั
งการขยายตัววทํทําาให้ให้มมีกีการจ้
ารจ้าางบุ
งบุคคลากรทางการแพทย์
ลากรทางการแพทย์ใในสาขาต่
นสาขาต่าางๆ
งๆ
เพิเพิ่ม่มขึขึ้น้นเพืเพื่อ่อให้ให้รรองรั
องรับบกักับบความต้
ความต้อองการของผู
งการของผู้ ป้ ป่ ว่ วยย
xx มีมีกการลงทุ
ารลงทุนนในอุ
ในอุปปกรณ์
กรณ์ และเครื
และเครื่ อ่ องมื
งมืออทางการแพทย์
ทางการแพทย์ทที่มี่มีคีความทั
วามทันนสมั
สมัยยและมี
และมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพ
าพทํทําาให้ให้มมี ี
การเช่
การเช่าาซืซื้อสิ้อสินนทรั
ทรัพพย์ย์ตตา่ า่ งๆ
งๆมากขึ
มากขึ้น้นจึจึงงทํทําาให้ให้คคา่ า่ เสืเสื่อ่อมราคาสู
มราคาสูงงขึขึ้นไปด้
้นไปด้ววยย
ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่ า่ ายในการขายและค่
ยในการขายและค่าาใช้
ใช้จจ่ า่ ายในการบริ
ยในการบริหหาราร
ในปี
ในปี 2560
2560ค่ค่าาใช้ใช้จจ่า่ายในการขายของงบการเงิ
ยในการขายของงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การเป็เป็นนค่ค่าาใช้ใช้จจ่า่ายทางการตลาดของแมริ
ยทางการตลาดของแมริอออท
อทเอ็เอ็คคเซ็เซ็คคคิคิวว
ในป 2560 คาใชจายในการขายของงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนคาใชจายทางการตลาดของแมริออท
ทีทีฟฟอพาร์
อพาร์ททเม้เม้นนท์ท์สาทร
สาทรวิวิสสต้ต้าา––กรุกรุงงเทพฯ
เทพฯทีที่ส่สงู งู กว่
กว่าาปีปี 2559
2559 จํจําานวน
นวน0.7
0.7 ล้ล้าานบาท
นบาทหรื
หรืออคิคิดดเป็เป็นนร้ร้ออยละ
ยละ5.8
5.8 ซึซึ่ง่งค่ค่าาใช้ใช้จจ่า่ายที
ยที่ ่
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ ที่สูงกวาป 2559 จํานวน 0.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.8 ซึ่งคา
สูสูใช
งงขึขึจ้นเป็
ทที่สี่สงู งู ขึขึ้นในปี
จํจําา2560
นวน
ล้ล้าา13.7
นบาท
ออคิคิดดเป็เป็
ง่ ง่ โดยปกติ
คค่า่าใช้ใช้ปกติ
จจ่า่ายประเภทนี
ผลมาจากรายได้
้นในปี
2560
นวน13.7
13.7
นบาทลหรื
ยละ
โดยปกติ
ยประเภทนี
า้นเป็
ยทีนน่สผลมาจากรายได้
ูงขึ้นเปนผลมาจากรายได
ที่สูง2560
ขึ้นในป
จํานวน
าหรื
นบาท
หรืนนอร้ร้คิออดยละ
เปน6.3ซึ
ร6.3ซึ
อยละ
6.3 ซึ่งโดย
คาใชจาย ้ ้
จะแปรผั
นนตามรายได้
ขของธุ
จะแปรผั
องธุรรกิกิจจ ของธุรกิจ
ประเภทนี
้จตามรายได้
ะแปรผันตามรายได
ในขณะที
ในขณะที่ง่งบการเงิ
บการเงินนรวมมี
รวมมีคค่า่าใช้ใช้จจ่า่ายในการขายสู
ยในการขายสูงงขึขึน้ น้ กว่
กว่าางบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ33.0
33.0ล้ล้าานบาทจากโครงการ
นบาทจากโครงการ
ซัซัมมเมอร์
เมอร์เเซ็ซ็ททเอกมั
เอกมัยยแบงค็
แบงค็ออกกทีที่ม่มีกีการเปิ
ารเปิดดตึตึกกAIM
AIM ในเดื
ในเดืออนพฤษภาคม
นพฤษภาคม2560
2560 จึจึงงทํทําาให้ให้มมีคีค่า่าใช้ใช้จจ่า่ายทางการตลาดสู
ยทางการตลาดสูงงขึขึ้น้นและ
และ
จากธุ
จากธุรรกิกิจจโรงพยาบาล
โรงพยาบาลทีที่อ่อยูยู่ใ่ในช่
นช่ววงการขยายตั
งการขยายตัววและแนะนํ
และแนะนําาโรงพยาบาลให้
โรงพยาบาลให้เเป็ป็นนทีที่ร่ร้ ู จ้ ู จักักของลู
ของลูกกค้ค้าามากขึ
มากขึน้ น้ จึจึงงทํทําาให้ให้มมีกีการจั
ารจัดด
กิกิจจกรรมทางการตลาดตามเทศกาลที
กรรมทางการตลาดตามเทศกาลที่ส่สําําคัคัญญๆๆเพืเพื่อ่อสร้สร้าางความมั
งความมัน่ น่ ในการให้
ในการให้บบริริกการของโรงพยาบาลให้
ารของโรงพยาบาลให้มมากขึ
ากขึ้นด้้นด้ววยย
ค่คค่าาาใช้
ใช้จจจ่าา่ายในการบริ
ยในการบริหหหารรวมจํ
ารรวมจําาานวน
นวน761.1
761.1ล้ลล้าาานบาท
นบาทเพิ
เพิ่ม่ม่มขึขึขึ้นจากปี
2559จํจําาานวน
นวน
184.5
นบาท
งจาก
ใช
ยในการบริ
ารรวมจํ
นวน
761.1
นบาท
เพิ
้น้นจากปี
จากป 2559จํ
2559
นวน184.5
184.5ล้ล้ลาาานบาท
นบาทเนืเนืเนื่อ่อ่องจาก
งจากจํานวน
1.1. ค่ค่าาใช้ใช้จจ่า่ายในการบริ
ยในการบริหหารของบริ
ารของบริษษัทัทย่ย่ออยย55บริ
บริษษัทัทในธุ
ในธุรรกิกิจจพัพัฒฒนาและให้
นาและให้เเช่ช่าาอสั
อสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์เเพิพิ่ม่มขึขึ้นรวมจํ
้นรวมจําานวน
นวน
51.2ล
นบาทเนื่อ่องจากในปี
งจากในป
ใช
นรวมเพี
ยงยย8.4
ลานบาท
51.2ล้
นนรวมเพี
งง8.4
ล้ล้าานน
51.2ล้าานบาทเนื
งจากในปี 2559
2559ค่คค่าาใช้
ใช้จจ่า ่ายของธุ
ยของธุรรกิกิจจนีนีไ้ ้ได้ด้ได้ถถถกู กู กูนํนํนําาเขาเข้เข้าามารวมในงบการเงิ
ามารวมในงบการเงิ
มารวมในงบการเงิ
รวมเพี
8.4
บาท
ววนั นั ทีตุที่ ล่10
วาคม
อีอีกกทัทังในไตรมาสที
้ งในไตรมาสที
คค่า่าใช้ใช้จจ่า่ายในการโอน
(ตั
้งแต(ตั(ตัวงแต่
ัน้ งแต่
าคมตุตุล–31
วาคมธัธันน2559)
กทั้งในไตรมาสที
มี2/2560
คาใชจามีมียในการโอน
และ และ
บาท
้ ที่ 10
10
ลาคม
าคมธัน–31
–31
วาคมอี2559)
2559)
้ ่ 2/2560่ ่2/2560
ยในการโอน
และ
ภาษี
ภาษีธธุรุรกิกิจจเฉพาะ
เฉพาะจากการจํ
จากการจําาหน่
หน่าายอสั
ยอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์เเพืพื่อ่อการลงทุ
การลงทุนนของบริ
ของบริษษัทัทย่ย่ออยจํ
ยจําานวน
นวน96.7
96.7ล้ล้าานบาท
นบาท
2.2. ธุธุรรกิกิจจโรงพยาบาลมี
โรงพยาบาลมีคค่ า่ าใช้ใช้จ่จ่าายในการบริ
ยในการบริหหารสู
ารสูงงขึขึน้ น้ จํจําานวน
นวน 44.6
44.6 ล้ล้าานบาท
นบาท จากค่
จากค่าาใช้ใช้จ่จ่าายในการจ้
ยในการจ้าง
าง
บุบุคคคลภายนอกในการให้
คลภายนอกในการให้บบริริกการทํ
ารทําาความสะอาด
ความสะอาดและช่
และช่าางซ่
งซ่ออมแซมเพิ
มแซมเพิ่ม่มขึขึ้น้น
3.3. ธุธุรรกิกิจจให้ให้บบริริกการเกี
้ งระบบสารสนเทศ
มีมีคค่า่าใช้ใช้จจ่า่ายในการบริ
12.8ล้
ารเกี่ย่ยวกั
วกับบการติ
การติดดตัตังระบบสารสนเทศ
้
ยในการบริหหารสู
ารสูงงขึขึน้ น้ จํจําานวน
นวน12.8
12.8ล้ลาานบาท
นบาท
จากค
ใช
ะนําาเข้เข
มาพัฒ
ฒนาเพื
นาเพื่อ่อรองรั
จากค่
SAPที
จากค่าาใช้
ใช้จจ่า ่ายที
ยที่เ่เกีกี่ย่ยวกั
วกับบพนั
พนักกงานของโครงการ
งานของโครงการSAP
SAPทีที่จ่จะนํ
เข้าามาพั
รองรับบการเติ
การเติบบโตในอนาคตของ
โตในอนาคตของ
บริ
บริษษัทัทฯฯ
ต้ต้นนทุทุนนทางการเงิ
ทางการเงินน
ในปี
8.9ล้
ในปี 2560
2560ต้ตต้นนทุทุนนทางการเงิ
ทางการเงินนของงบการเงิ
ของงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการจํ
การจําานวน
นวน8.9
8.9ล้ลาานบาท
เป็นนดอกเบี
ดอกเบี้ย้ยจ่้ยจ่จาายของตั
ยของตัว๋ ว๋ สัสัญญญาใช้
ญาใช้
ในป
นบาท เป็
เป
ญาใช
เงิเงินนทีที่บ่บริริษษัทัทฯฯออกเพื
ออกเพื่อ่อเป็เป็นนการชํ
การชําาระราคาการเข้
ระราคาการเข้าาซืซื้อหุ
้อหุ้ น้ นของกลุ
ของกลุม่ ม่ ธุธุรรกิกิจจพัพัฒฒนาและให้
นาและให้เเช่ช่าาอสั
อสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ทที่เี่เพิพิ่ม่มขึขึ้นโดยมี
้นโดยมีออตั ตั รารา
ดอกเบี
ดอกเบี้ยร้้ยร้ออยละ
ยละ1.75
1.75และมี
และมีกกําําหนดวั
หนดวันนจ่จ่าายชํ
ยชําาระภายใน
ระภายใน3ปี
33ปีป
งบการเงิ
นนรวมมี
งบการเงิ
นวน
69.1ล้
้นจากงบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การจากดอกเบี
จากดอกเบี้ย้ยจ่
้ยจ่
งบการเงิ
นรวมมี
รวมมีตต้ นต้ นทุนทุนทุนทางการเงิ
นทางการเงิ
ทางการเงินนนจํจํจําาานวน
นวน69.1ล้
69.1 าลานบาท
านบาท
นบาทเพิเพิเพิ่ม่ม่มขึขึขึ้นจากงบการเงิ
้นจากงบการเงินนเฉพาะกิ
จาายย
เงิเงินนกูกู้ ร้ ระยะยาวสถาบั
้ งธุ
ะยะยาวสถาบันนการเงิ
การเงินนของบริ
ของบริษษัทัทย่ย่ออยทั
ยทังธุ
้ รรกิกิจจพัพัฒฒนาและให้
นาและให้เเช่ช่าาอสั
อสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์และธุ
และธุรรกิกิจจโรงพยาบาล
โรงพยาบาล

อัอัตตรากํ
รากําาไรขั
ไรขัน้ น้ ต้ต้นน อัอัตตรากํ
รากําาไร(ขาดทุ
ไร(ขาดทุนน)สุ)สุททธิธิ และอั
และอัตตราผลตอบแทนผู
ราผลตอบแทนผู้ ถ้ ถือือหุหุ้ น้ น (ROE)
(ROE)
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อัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)

อัต รากําไรขัน้ ต้ น

งบการเงิน รวม
ปีป 2560
ปีป 2559
22.8%
30.6%

งบการเงิน เฉพาะกิจ การ
ปีป 2560
ปีป 2559
50.4%
55.7%

อัต รากําไร(ขาดทุน )สุท ธิ

-16.6%

0.9%

34.4%

-1.2%

อัต ราผลตอบแทนของผู้ถ อื หุ้น
(ROE)

-4.7%

0.9%

1.2%

-0.04%

ปี 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการมีอตั รากําไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 50.4 ตํ่ากว่าปี 2559 จากต้ นทุนของรายได้
ค่าบริ การและบริ หารอาคารสํานักงานที่สงู ขึน้ จากการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ในขณะที่อตั รากําไร
ขันต้
้ นของงบการเงินรวมเท่ากับร้ อยละ 22.8 ตํ่ากว่าปี 2559 เนื่องจากบริ ษัทย่อยทังธุ
้ รกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
และธุรกิจโรงพยาบาลมีค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในต้ นทุนการให้ บริ การ อีกทังยั
้ งมีรายการตัดค่าเสื่อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนอาคาร และอุปกรณ์ ที่เกิดจากการซื ้อธุรกิจจํานวน70.9ล้
70.9 ลานบาท
านบาท
อัตรากําไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการสูงกว่าปี 2560จากรายได้ จากการขายและให้ บริ การและรายได้ อื่นที่
ในขณะที่ง่งบการเงิ
ตํ่า่ากวกว่าาปปี2559
0.9 จากอัตตรากํ
รากําาไร
ไร
สูสูงงขึขึ้น้นในขณะที
บการเงินนรวมมี
รวมมีออัตตั ราขาดทุ
ราขาดทุนนสุสุททธิธิรอร้อยละ
ยละ16.6
16.6ตํ
2559ทีที่่มมีอีอัตตั รากํ
รากําาไรสุ
ไรสุททธิธิรรอ้ อยละ
ยละ0.9จากอั
ขันต้
้ นที่ลดลง ในขณะที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ต้ นทุนทางการเงิน และค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่สงู ขึ ้น
จากผลการดําเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ มีอตั ราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้ อยละ
1.2 ในขณะที่งบการเงินรวมมีอตั ราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE)ติดลบ4.7
4.7
การวิเ คราะห์ ฐานะการเงิน และโครงสร้ างเงิน ลงทุน
งบการเงิน รวม

งบการเงิน เฉพาะกิจ การ

14,450.0
13,088.2

5.7%
9,635.4

10.5%

8,482.4
2.5%

89.5%

94.3%

97.5%

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

สิน ทรั พ ย์

12.5%

87.5%

สิน ทรั พ ย์ ห มุน เวียน
สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุน เวียน

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
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สินทรัพย์

างยั

ฒนาอย

ณ วันที่ 31 ธัธันนวาคม
2560 งบการเงินเฉพาะกิจการมีสสินินทรั
านบาท
เพิ่มขึ้น้นจํจำ�านวน 1,153.0
วาคม2560งบการเงิ
ทรัพพย์รย์รารวม
วม9,635.4
1,153.0ล้
ยง9,635.4
านการล้พ
ั
าล้าน2560
ปี
จากสินนทรัทรัพพย์ย์รวม
รวมณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2559
2559โดย
โดย
บาท หรื อร้ อยละ 13.6จากสิ
1. สินทรัพย์หมุนเวียนลดงจํานวน 818.6 ล้ล้าานบาทจากเงิ
้ นแก่บบริริษษัทัทย่ย่ออยลดลงจํ
นบาท จากเงินนให้ให้กก้ ยู ู้ยืมืมระยะสั
ระยะสันแก่
ยลดลงจำา�นวน 834.6
ล้ านบาทจากการชํ
จากการชำา�ระคื
ระคืนนของบริ
ของบริษษัทัทย่ย่ออยย
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจํานวน 1,971.6 ล้ านบาท จากในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อกิจการ
ของกลุม่ บริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด (AMA) คิดเป็ นมูลค่ารวม 2,000 ล้ านบาท จึงทําให้ เงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อยสูงขึ ้น
งบการเงินรวมมีสนิ ทรัพย์รวม13,088.2 ล้านบาท ลดลงจำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2560งบการเงิ
ลดลงจํ�านวน 1,361.6
1,361.6ล้ล้านบาท หรื อ
จากสินนทรัทรัพพย์ย์รรวม
วมณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2559
2559โดย
โดย
ร้ อยละ 9.4จากสิ
นเพิ่ม่มขึ้นขึจำ้นจํ�นวน
านวน555.2ล้
นบาท จากเงิ
จากเงินนลงทุ
ลงทุนนระยะสั
ระยะสั้นนเพิ
้ เพิ่ม่มขึขึ้น้นจํ
นวน537.2
537.2ล้
นบาทของ
1.1. สิสินนทรัทรัพพย์ย์หหมุมุนนเวีเวียยนเพิ
555.2 ล้าานบาท
จำ�านวน
ล้าานบาท
บริ ษัทษย่ัทอย่ยอย
ของบริ
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจํ านวน 1,916.8ล้ านบาท จากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุนของ
บริ ษัทย่อยจํานวน 2,395.6 ล้ านบาท
สภาพคล่ อ ง
กระแสเงิน สดสําหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
หน่ วย : ล้ านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงิน รวม

งบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ

112.3

192.6

97.8

(167.9)

(112.3)

-

97.8

24.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

274.1

47.0

เงิน สดและรายการเทียบเท่ าเงิน สดปลายปี

371.9

71.7

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิน สดและรายการเทียบเท่ าเงิน สดเพิ่ม ขึน้ สุท ธิ

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 24.7 ล้ านบาท จากเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมดําเนินงานที่บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานเป็ นกําไรที่ 103.7 ล้ านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ลงทุนจํานวน 167.9 ล้ านบาท จากการจ่ายเงินสดเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย (AMA) จํานวน 1,010.0 ล้ านบาท ในขณะ
ที่มีเงินสดรับคืนจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อย 833.0 ล้ านบาท
หรับบงบการเงิ
งบการเงินนรวมมี
รวมมีเงิเงินนสดและรายการเที
สดและรายการเทียยบเท่
บเท่าาเงิเงินนสดเพิ
สดเพิ่ม่มขึขึ้น้น97.8
สำสํ�าหรั
97.8 ล้ล้านบาทจากกิจกรรมลงทุนที่เงินสดรับจาก
การจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษัทย่อย 2,500 ล้ านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินสดเพื่อซื ้อเงินลงทุนใน
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บริ ษัทย่อย (AMA) จํานวน 1,000.0 ล้ านบาท และมีเงินสดจ่ายซื ้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 868.7
ล้ านบาท
แหล่ งที่ม าของเงิน ทุน
หนีส้ นิ ส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น และอัต ราส่ วนหนีส้ นิ ต่ อ ส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
งบการเงิน รวม

งบการเงิน เฉพาะกิจ การ

14,450.0
13,088.2
14.9%

9,635.4
16.7%
5.1%

16.9%

8,482.4
5.8%
11.3%

68.2%

78.2%

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

82.8%

6.6%
0.4%

93.0%

หนีส้ นิ ไม่ ห มุน เวียน
หนีส้ นิ หมุน เวียน
ส่ วนของผู้ถ อื หุ้น

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
วาคม2560งบการเงิ
2560 งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการมี
การมีหหนีนี้สิ้สนินรวม1,653.8
รวม1,653.8ล้ล้าานบาท
นบาทเพิเพิ่ม่มขึขึ้นจํ
้นจำา�นวน
นวน1,056.6ล้
1,056.6 ล้านบาท
านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 176.9 จากหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดย
นสูงงขึขึ้น้นจํจำ�านวน
นวน 1,055.6ล้
หมุนเวียนสู
1. หนี้ส้สิินหมุ
1,055.6 ล้าานบาทจากเจ้
นบาทจากเจ้าาหนี
หนี้ค่้คา่าหุหุ้ น้นในการซื
ในการซื้อกิ
้อกิจจการ
การAMA
AMA ทีที่จ่จ่า่ายให้
ยให้ผผ้ ถู ู้ถือือหุหุ้ น้นเดิ
เดิม
จำจํ�านวน 1,000.0
นบาท
1,000.0ล้ล้าานบาท
2. หนีส้ ินไม่หมุนเวียนสูงขึ ้น 1.0 ล้ านบาท จากดอกเบี ้ยค้ างจ่ายของตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันสูงขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันธันวาคม
วาคม2560งบการเงิ
รวมมีหหนีนี้ส้สิินนรวม
รวม4,164.1ล้
1,010.0ล้ล้าานบาทหรื
2560 งบการเงินนรวมมี
4,164.1 ล้าานบาท
นบาท เพิ่มขึ ้น้นจํจำา�นวน 1,010.0
นบาทหรืออคิคิด
เป็นร้อยละ 32.0
จากหนี้สิ้สนินรวม
รวมณณวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวาคม
วาคม2559
2559โดย
โดย
32.0จากหนี
1. หนี ้สินหมุนเวียนสูงขึ ้นจํานวน 1,479.1 ล้ านบาท จากเจ้ าหนี ้ค่าหุ้นในการซื ้อกิจการAMA ที่จ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
จํานวน 1,000.0ล้ านบาทและเจ้ าหนี ้ของบริษัทย่อยอื่นๆ
ไม่หหมุมุนนเวีเวียยนลดลง
นลดลง469.1
469.1ล้ล้าานบาท
นบาทจากเงิ
จากเงินนกูกู้ย้ ยืมืมระยะยาวจากสถาบั
ระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ
นของบริ
ย่อ่มยทีีการ
่มีการ
2. หนี้ส้ ินนไม่
นการเงิ
นของบริ
ษัทษย่ัทอยที
จ่ายชําระคืนก่อนครบกําหนด
ส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
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สวนของผูถือหุน
นทีธั่ 31
ธันวาคม2560งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการมี
ส่วนของผู
หุ้น7,981.6ล้
านบาท
านวน
าน
ณ วันณทีวั่ 31
นวาคม
2560 งบการเงินเฉพาะกิ
จการมี
สวนของผู
ถือหุน้ ถือ7,981.6
ลานบาท
เพิ่มเพิ
ขึ้น่มจํขึา้นจํ
นวน
96.4 96.4ล้
ลานบาท
บาทจากกําไรสุทธิระหว่างปี ที่เกิดขึ ้นโดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ ตงทุ
ั ้ นสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ ้น 4.8 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบการเงินรวมมีส่วนของผู้ถือหุ้น8,924.1ล้ านบาท โดยเป็ นส่วนของส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุมจํานวน 677.8ล้ านบาทซึง่ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจากวันที่31 ธันวาคม 2559 เป็ นผลมาจากขาดทุนสุทธิที่
เกิดขึ ้นระหว่างปี 2560
อัต ราส่ วนหนีส้ นิ ต่ อ ส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น

ณณวันวันทีที่ 31
2560 งบการเงินนเฉพาะกิ
0.21 เทาา ในขณะที
ในขณะที่ง่งบการเงิ
บการเงินนรวมมี
รวมมีออตััตราส่
ราสววนหนี
นหนี้ส้สินิน
่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2560งบการเงิ
เฉพาะกิจจการมี
การมีออัตตั ราส
ราส่ววนน0.21เท่
จากหนี้สิ้สนินรวมที
รวมที่ส่สงู ูงขึขึ้น้น
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.5เท่า สูงขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559จากหนี
ภาระผูก พัน และหนีส้ นิ ที่อ าจเกิด ขึน้
1. ภาระผูก พัน ที่เ ป็ นข้ อ ผูก มัด เพื่อ ใช้ เ ป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้ องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึง่ ยังไม่ได้ รับรู้ในงบ
งบการเงิ
นรวมดั
การเงินรวม
มีดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท

พ.ศ. 2560

อาคารและอุปกรณ์

พ.ศ. 2559
44.2

101.9

2. ภาระผูก พัน เกี่ยวกับ สัญญาเช่ าดําเนิน งาน
กลุม่ กิจการได้ เข้ าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน อุปกรณ์และสัญญาบริ การที่
เกี่ยวข้ องอายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่
้ 1 ถึง 14 ปี
กลุ่มกิ จ การมี จํา นวนเงิ นขัน้ ตํ่ า ที่ ต้อ งจ่า ยในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น งานและสัญ ญาบริ ก ารที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
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พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ภายใน 1 ปี

22.3

16.1

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

26.0

17.1

มากกว่า 5 ปี

10.6

10.6

58.9

43.8

3. ภาระผูก พัน เกี่ยวกับ สัญญาให้ บ ริก ารระยะยาว
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3. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 บริ ษัทได้ ทําสัญญาการจัดการกับบริ ษัทในกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มี
ชื่อเสียง เพื่อว่าจ้ างให้ กลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของบริ ษัท โดยภายใต้ เงื่อนไขตามสัญญา
บริ ษัทต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ แก่บริ ษัทคู่สญ
ั ญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริ หารอาคารที่พกั อาศัยมี
ระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดดําเนินกิจการและมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญานี ้ได้ อีกอย่างน้ อย 10 ปี ทังนี
้ ้ต้ องเข้ าเงื่อนไขบาง
ประการที่ระบุในสัญญา ซึง่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษัทมีคา่ ที่ปรึกษาและค่าใช้ จ่ายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 16.3 ล้ านบาท
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 กลุม่ กิจการได้ ทําสัญญาการจัดการกับบริ ษัทในกลุม่ โรงแรมระดับนานาชาติที่มี
ชื่อเสียง เพื่อว่าจ้ างให้ กลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของ โดยภายใต้ เงื่อนไขตามสัญญา กลุ่มต้ อง
ั ญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริ หารอาคารที่พกั อาศัยมีระยะเวลา 10
จ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ แก่บริษัทคูส่ ญ
ปี นับตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดดําเนินกิจการและมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญานี ้ได้ อีกอย่างน้ อย 10 ปี ทังนี
้ ้ต้ องเข้ าเงื่อนไขบางประการที่ระบุใน
สัญญา ซึง่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุม่ กิจการมีค่าที่ปรึกษาและค่าใช้ จ่ายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ
10.1 ล้ านบาท
ปั จ จัยที่ม ีผ ลกระทบต่ อ ผลการดําเนิน งานในอนาคต
เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 3.6 – 4.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ ้นของเศรษฐกิจ
โลกที่จะส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเร่งขึ ้นและสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวมได้ มากขึ ้น แรงขับเคลื่อนจาก
การใช้ จ่ายภาครัฐบาลที่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ดี และการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้ มเร่งตัวขึ ้นรวมทังการขยายตั
้
วในเกณฑ์ดีของสาขา
เศรษฐกิจสําคัญๆ ต่อเนื่องจากปี 2560 และการปรับตัวดีขึ ้นของการจ้ างงานและฐานรายได้ ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ
โรงแรมและที่พกั ในพื ้นที่ท่องเที่ยวหลักยังมีแนวโน้ มสดใส โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ แรงหนุนหลักจาก
จํานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่กําลังฟื น้ ตัว ขณะที่ผ้ ปู ระกอบการ SMEs
ยังเผชิ ญ กับ การแข่งขันรุ นแรงจากการเข้ ามาแข่งขัน ของสินค้ า ทดแทน อาทิ อพาร์ ต เมนต์ เซอร์ วิ สอพาร์ ต เมนต์ และ
คอนโดมิเนียมที่เป็ นปั ญหากดดันรายได้ ผ้ ปู ระกอบการ SMEs เนื่องจากต้ องใช้ กลยุทธ์ ด้านราคาดึงดูดลูกค้ า แม้ ที่ผ่านมา
ทางการพยายามแก้ ไ ข/ผ่อ นปรนกฎระเบี ยบเงื่ อ นไขเพื่ อ ชัก ชวนให้ ผ้ ูป ระกอบการสิ นค้ า ทดแทน รวมทัง้ โรงแรมที่ ไ ม่ มี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ มาประกอบธุรกิจให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบตั ิยงั ไม่ได้ รับการตอบรับเท่าใด
นัก ยังมีสถานพักแรมจํานวนมากที่เปิ ดให้ บริ การในลักษณะนี ้
ธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่าในระยะ 1-3 ปี ข้างหน้ ามีแนวโน้ มเติบโตต่อเนื่อง ผลจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทย
และความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคจะช่วยหนุนให้ ตลาดมีความต้ องการพื ้นที่สํานักงานเพิ่มขึ ้น ในขณะที่อปุ ทาน
พื ้นที่สํานักงานใหม่ยงั เข้ าสูต่ ลาดไม่มากโดยเฉพาะในพื ้นที่ CBD ทําให้ อตั ราการเช่ายังทรงตัวเหนือระดับ 90% ของพื ้นที่เช่า
ทังหมดและค่
้
าเช่ายังคงปรั บเพิ่มสูงขึน้ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ตลาดอาคารสํานักงานใน
ประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตดี พิจารณาจากประเทศไทยตังอยู
้ ่ศูนย์กลางภูมิภาค อัตราค่าเช่าสํานักงานไม่สงู มาก และ
ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการลงทุนต่างๆ ต่อเนื่อง แรงจูงใจเหล่านี ้ช่วยทําให้ ประเทศไทยน่าสนใจในมุมมองของบริ ษัทข้ าม
ชาติสําหรับการเข้ ามาทําธุรกิจมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน
ในขณะที่ ธุร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนจัดเป็ นธุ รกิ จที่ มีศัก ยภาพ และมี แ นวโน้ ม เติ บ โตดี ต่อ เนื่ อ งในระยะ 1-3 ปี
ข้ างหน้ า โดยคาดว่ารายได้ ของธุรกิจโรงพยาบาลจะขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่อตั รากําไรสุทธิ (Net profit margin) เติบโต
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เฉลี่ย 13-16% ต่อปี โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเครื อข่ายมากจะมีความได้ เปรี ยบทังด้
้ านต้ นทุน บุคลากร และการเข้ าถึงกลุม่
Stand Alone
จะทําาธุธุรรกิกิจจได
ยกเวนรายที่เจาะลูกคค้ า
ผู้ใ ช้ชบริ การ สส่วนโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็
นโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กกหรืหรืออกลุ
กลุม่ม Stand
Aloneจะทํ
ได้ยยากกว
ากกว่าา ยกเว้
เฉพาะกลุ่ม หรื อเป็ นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ทังนี
้ ้ แนวโน้ มการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล ทังด้
้ านสาขาและพื ้นที่
ตลอดจนขอบเขตการให้ บริ การ จะส่งผลให้ การแข่งขันในธุรกิจรุ นแรงยิ่งขึ ้นโดยนอกเหนือจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันซึ่งเร่ ง
ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้ วยังมีกลุม่ ทุนขนาดใหญ่ จากธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสูธ่ ุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากมองว่าเป็ น
ธุรกิจที่มี “ความเสี่ยงตํ่า” และมีโอกาสสร้ างรายได้ ที่มนั่ คงในระยะยาว อีกทังยั
้ งสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริ โภคที่ให้ ความ
สนใจด้ านสุขภาพกันแพร่หลาย โดยมูลค่าการลงทุนจะค่อนข้ างสูงและกระจุกตัวอยูใ่ นพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
เมืเมื
่อวั่อนวัทีน่ ที25่ 25มกราคม
ครั้งง้ ทีที่ ่ 1/2561
1/2561มีมีมมติติออนุนุมมตั ัติกิการเข้
การ
มกราคม 2561ที
2561ที่ป่ประชุ
ระชุมมคณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษษััททครั
ารเขาาซืซื้อ้อและรั
และรับบโอนกิ
โอนกิจจการ
สถานพยาบาลของบริ ษัทไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชัน่ จํากัด (“THM”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ” ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิ ยะมินทร์ อีกจํานวน 3 แห่ง
ในกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะรับโอนมาซึง่ กิจการสถานพยาบาลของ THM ซึง่ รวมถึงทรัพย์สิน หนี ้สิน ใบอนุญาตต่างๆ
ที่จําเป็ นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล พนักงานทังหมดที
้
่มีความประสงค์จะทํางานกับบริ ษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ
หน้ าที่ และภาระผูกพันตามสัญญาที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ทังนี
้ ้ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนกิจการ
ระหว่างบริ ษัทฯ และ THM (“สัญญาโอนกิจการ”) ซึง่ บริ ษัทฯ จะได้ เข้ าลงนามภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของ THM โดยบริ ษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการข้ างต้ น
ให้ แก่ THM เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 900 ล้ านบาท โดยจะใช้ เงินจากกระแสเงินสดภายในของกลุม่ บริ ษัทฯ และการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงิน ซึง่ บริษัทฯ คาดว่าการได้ มาซึง่ กิจการสถานพยาบาลของ THM ในครัง้ นี ้จะเป็ นการขยายเครื อข่ายใน
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ ครอบคลุมและเติบโตมากขึ ้น โดยเฉพาะในพื ้นที่เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล จากที่เดิมโรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งจะก่อให้ เกิดเป็ น Hub and Spoke System
ของธุรกิจโรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัทฯ อันจะเป็ นการช่วยเสริ มสร้ างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รวมทังเป็
้ นช่องทางส่งต่อคนไข้ และแสวงหารายได้ ของกลุม่ บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ)
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีสว่ นกลาง
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ลงลายมือชื่อ___________________________________
(นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ)
ผูอํานวยการฝายบริการงานบัญชีสวนกลาง

รายงานการพฒ
ั นาอยางยง
ั ยน
ื ประจาำปี 2560

29 September 2017 Mangrove area cleaning

8 June 2017 Donation certain things with Lung-Kung School at Karnchanaburi

20 December 2017 Wish upon a star

5 April 2017 Ban Gerda – Lobburi Province (HIV children Home)

Painting high-school wall which used combine

28 June 2017 Painting bridge at Bangkaew , Samut – Songkram province
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ชั้น23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 02-714-2171-3
โทรสาร : 02-714-2185

