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นศัทยัสิว

        จะใหบริการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลและบริการสวนงานสนับสนุนอยางมืออาชีพตอ
โรงพยาบาลในเครือและโรงพยาบาลพันธมิตรที่ไดรับโอกาสเขาไปบริหารงานให
        จะมุงมั ่นในการบริหารโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีเขามาชวย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตั ้งไวทั ้งผลประกอบการดานการเงิน คุณภาพการใหบริการและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
        จะเสริมความแข็งแกรงของเครือโรงพยาบาลดวยการสรางพันธมิตร และ/หรือ การเขา
ซื ้อกจิการเพื่อรวมกันพัฒนาศักยภาพและผลประกอบการใหดีขึ ้น
        จะแสวงหาโครงการที่เกี ่ยวของกับดานสุขภาพใหมๆ เพื่อตอยอดธุรกิจ โดยเปนไดทั ้ง
การใชอสังหาริมทรัพยเดิมที่มีอยู ใหเกิดประโยชน และลงทุนในอสังหาริมทรัพยแหงใหมที ่
สอดคลองกับความเปนไปไดของโครงการ
         จะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน เพื่อใหเกิด
สังคมที่แข็งแรงอยางยั่งยืน
         จะทุมเทในการพัฒนาบุคลากรในเครืออยางตอเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพทางดาน
เทคโนโลยีและทักษะใหมๆ ใหรองรับกับการขยายตัวอยางรวดเร็วขององคกร
         มุงมั่นใหบริการ วิเคราะห ออกแบบ ติดตั้งระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคาดวยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
ดานการแพทย ซึ ่งเปนธุรกิจหลัก
        มุงมั ่นพัฒนาความเปนเลิศในการใหบริการของโรงแรม และเซอรวิสอพารทเมนท
ที ่มีอยู เพื ่อสรางความพึงพอใจแกลูกคาที่เขาพักทั้งชาวไทยและตางประเทศ
     

จิกธนัพ

       พริ้นซิเพิล แคปตอล จะเปนองคกรที่มุ งเนนการขยายกิจการในธุรกิจดานสุขภาพและ
จะเปนผู เชี ่ยวชาญดานการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลที่ไดรับการยอมรับในการนำเทคโนโลยี
มายกระดับคุณภาพดานการใหบริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ  รวมถึงจะใชประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยอื ่นๆ ที่บริษัทฯถือครองอยูอยางเต็มที่เพื ่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผู มีได
สวนเสียทั้งหมด
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สารจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 

เรียนผู้ถือหุ้น 

 ปีท่ีผ่านมา เป็นปีท่ีบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจ        
ดงัวิสยัทศัน์ท่ีได้ตัง้ใจไว้ นัน่คือ มุ่งเน้นการขยายกิจการในธุรกิจสขุภาพ โดยตัง้แตช่่วงไตรมาสแรกของปี 2561 
บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินกิจการของโรงพยาบาล พริน้ซ์ สวุรรณภูมิ ซึ่งบริษัทฯ ตัง้ใจจะพฒันาให้เป็นโรงพยาบาล
ระดบัตติยภูมิและเป็น Hub ของเครือโรงพยาบาลในกลุ่ม โดยตัง้เป้าว่าจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
ในช่วงกลางปี 2562 นี ้ส าหรับปี 2561 นี ้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจสุขภาพยังคงเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 75.5          
ในปี 2560 เป็นร้อยละ 76.6 นอกจากนี ้ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ยงัได้ขยายเครือขา่ยเพิ่มเตมิ  โดยเตรียมการเปิด
ให้บริการโรงพยาบาลในเครืออีก 3 แห่งในปี 2562 ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลศิริเวช 
ล าพูน (ในอนาคตจะเปล่ียนช่ือเป็นโรงพยาบาลพริน้ซ์ ล าพูน) และ โรงพยาบาลพริน้ซ์ อุทัยธานี ท าให้ใน
ปัจจบุนั บริษัทฯ  มีโรงพยาบาลในเครือขา่ยรวมทัง้หมด 8 แหง่ และยงัคงเดนิหน้าหาโครงการลงทนุท่ีเหมาะสม
ในจังหวัดรอง เพ่ือเพิ่มบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีเหล่านัน้  โดยมีโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
การศกึษาความเป็นไปได้ในอีกราว 5 - 6 จงัหวดั ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงเปา้หมายในการจะมีโรงพยาบาลเครือข่าย
จ านวน 20 แหง่ภายในปี 2566 จากความคืบหน้าทัง้หมดนี ้ท าให้ในเดือนกมุภาพนัธ์ท่ีผา่นมา ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้อนุมัติการปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทฯ จากกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง     
มาอยูก่ลุม่อตุสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการแพทย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการชว่ยสง่เสริมภาพลกัษณ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

 ในส่วนของการพฒันากระบวนการท างานภายในนัน้ บริษัทฯ  ยงัคงมุ่งเน้นให้สอดคล้องกบัการปฏิบตัิ
ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีและการด าเนินการท่ีมีการบริหารจัดการความเส่ียงและพฒันาคณุภาพสม ่าเสมอ 
โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง  Anti-Corruption จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยตัง้เปา้ว่าในปี 2562 นี ้จะขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ส าหรับ
โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภูมิ และบริษัทย่อยอนัได้แก่ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั เพ่ือให้มัน่ใจว่าส่วน
งาน Shared Services ท่ีด าเนินการให้ทกุโรงพยาบาลในเครือนัน้ มีการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน ตรวจสอบ
ได้ และมีการตดิตามพฒันาอย่างสม ่าเสมอ ส าหรับโรงพยาบาลในเครือนัน้ ปีท่ีผ่านมายงัคงได้ผ่านการรับรอง
และได้รับรางวัลทางคุณภาพในการด าเนินงานอีกหลายรางวัลเป็นต้นว่า โรงพยาบาลพิษณุเวช ท่ีผ่านการ
รับรอง reaccreditation รอบท่ีสาม จาก JCI และโรงพยาบาลสหเวชท่ีได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น     
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรในทุกด้าน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังคงให้
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ความส าคญักับการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินงานทัง้ในส่วนงานสนับสนุนและงานให้บริการลูกค้า    
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ส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cloud ในการน าข้อมูลทัง้หมดใน
เครือมาบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนการวิเคราะห์และตดัสินใจของผู้บริหาร เพ่ือขบัเคล่ือนการด าเนินงานได้
อยา่งถกูต้องและทนัทว่งที 

 ส าหรับกิจการและทรัพย์สินในส่วนธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์นัน้ บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ  ทัง้จากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปิดด าเนินการแล้วเป็นต้นว่า โครงการแมริออท เอ็ค
เซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก ซึ่งยงัมีการเติบโตท่ีดี 
รวมไปถึงการขายสินทรัพย์บางส่วนหากได้มูลค่าท่ีเหมาะสม เพ่ือน าเงินมาลงทุนในการซือ้กิจการกลุ่ม 
Principal Healthcare เน่ืองจากให้ผลตอบแทนท่ีดีกวา่ในระยะยาว 

 ในปี 2562 นี ้บริษัทฯ ยงัได้ศกึษาโครงการร่วมลงทนุ เพ่ือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือผู้สงูอาย ุโดยจะเป็นการผนวกองค์ความรู้ของบริษัทฯ ทัง้สามด้านอนัได้แก่ ด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ด้านการบริหารธุรกิจโรงแรม และด้านการแพทย์ เพ่ือเป็นโครงการน าร่องในเขตกรุงเทพฯ อนัจะน ามาซึง่โอกาส
ในการพฒันาโครงการในลกัษณะเดียวกนัในอนาคต 

 ส าหรับภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัโดยรวมยงัเกือ้หนุนการเติบโตของบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศ (GDP) ขยายตวัร้อยละ 4.1 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.9 ในปี 2560 และ 3.3 ในปี 2559 
ในขณะท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศก็ยงัคงเติบโตต่อเน่ืองโดยในปี 2561 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวกว่า 
38 ล้านราย เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 7.5 ซึ่งถือเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนอุตสาหกรรมบริการทัง้ในหมวด
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ในธุรกิจการแพทย์อย่างจริงจงัมากขึน้ ซึ่งบริษัทฯ จ าเป็นจะต้องปรับตวัและเตรียมกลยทุธ์ในการรับมือเช่นกัน 
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เดือนมีนาคมปี 2562 นี ้
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สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนด
และแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และได้ปรับการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของการท าธุรกิจของบริษัทฯ การ
ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและผู้ตรวจสอบภายใน จดัขึน้รวม 
5 ครัง้ ในปี 2561 โดยท่ีกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ในการประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ ทุกท่านได้พิจารณาประเด็นปัญหา แลกเปล่ียนความคิดเห็น รับฟังค าชีแ้จง สอบถามข้อมูล 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

 1.  สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจ าปี 2561              
โดยสอบถามประเด็นปัญหา รับฟังค าชีแ้จง และสอบถามข้อมูลจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตในเร่ืองความ
ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลท่ีมี
สาระส าคญั รวมทัง้รายการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ทางบญัชีท่ีมีสาระส าคญั รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

    ทัง้นีไ้ด้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจดัการเพ่ือปรึกษาหารือกันอย่าง
อิสระถึงสาระส าคญัต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงพอตามท่ีควรในสาระส าคญั และเป็นไปตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งผู้ สอบบญัชีรับ
อนญุาตเสนอรายงานแบบไมมี่เง่ือนไข 

 2.  พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการประเมินระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงในระบบงานตา่งๆ ท่ีส าคญั รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และ ได้
มีการประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และหากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นว่ามีจุดท่ีสามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
ระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากขึน้ ก็ได้ให้ค าแนะน ากบัฝ่ายจดัการของบริษัทฯ 
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงได้พิจารณาว่าการด าเนินการด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้
ด าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  มาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน มุง่เน้นความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม และเป็นกลาง และได้พิจารณา และอนมุตัิ
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี โดยเน้นให้มีการท าแผนการตรวจสอบภายในทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ให้สอดคล้องกับการประเมินระบบควบคุมภายใน การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึงการประเมินในด้านการบริหารความเส่ียงขององค์กร ซึ่งใน ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ผู้ตรวจสอบภายในจดัท าแนวปฏิบตังิานของโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐาน สร้างให้ระบบการควบคมุภายในเป็น
สว่นหนึง่ในวฒันธรรมองค์กร ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการควบคมุภายใน สร้างบรรทดัฐานของระบบการ
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แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี โดยเน้นให้มีการท าแผนการตรวจสอบภายในทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ให้สอดคล้องกับการประเมินระบบควบคุมภายใน การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึงการประเมินในด้านการบริหารความเส่ียงขององค์กร ซึ่งใน ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ผู้ตรวจสอบภายในจดัท าแนวปฏิบตังิานของโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐาน สร้างให้ระบบการควบคมุภายในเป็น
สว่นหนึง่ในวฒันธรรมองค์กร ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการควบคมุภายใน สร้างบรรทดัฐานของระบบการ

       
	 (นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วิทยากร)
       
	 ประธานคณะกรรมการบริษัท

(ดร.สาธิต	วิทยากร)	
        

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ÊÒÃ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

ความส าคญักับการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินงานทัง้ในส่วนงานสนับสนุนและงานให้บริการลูกค้า    
โดยทยอยขึน้ระบบท่ีส าคัญให้แก่โรงพยาบาลในเครือทัง้หมดเพ่ือให้มีการบริหารจัดการ จาก
ส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cloud ในการน าข้อมลูทัง้หมดใน
เครือมาบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนการวิเคราะห์และตดัสินใจของผู้บริหาร เพ่ือขบัเคล่ือนการด าเนินงานได้
อยา่งถกูต้องและทนัทว่งที 

 ส าหรับกิจการและทรัพย์สินในส่วนธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์นัน้ บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ  ทัง้จากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปิดด าเนินการแล้วเป็นต้นว่า โครงการแมริออท เอ็ค
เซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก ซึ่งยงัมีการเติบโตท่ีดี 
รวมไปถึงการขายสินทรัพย์บางส่วนหากได้มูลค่าท่ีเหมาะสม เพ่ือน าเงินมาลงทุนในการซือ้กิจการกลุ่ม 
Principal Healthcare เน่ืองจากให้ผลตอบแทนท่ีดีกวา่ในระยะยาว 

 ในปี 2562 นี ้บริษัทฯ ยงัได้ศกึษาโครงการร่วมลงทนุ เพ่ือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือผู้สงูอาย ุโดยจะเป็นการผนวกองค์ความรู้ของบริษัทฯ ทัง้สามด้านอนัได้แก่ ด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ด้านการบริหารธุรกิจโรงแรม และด้านการแพทย์ เพ่ือเป็นโครงการน าร่องในเขตกรุงเทพฯ อนัจะน ามาซึง่โอกาส
ในการพฒันาโครงการในลกัษณะเดียวกนัในอนาคต 

 ส าหรับภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัโดยรวมยงัเกือ้หนุนการเติบโตของบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศ (GDP) ขยายตวัร้อยละ 4.1 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.9 ในปี 2560 และ 3.3 ในปี 2559 
ในขณะท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศก็ยงัคงเติบโตต่อเน่ืองโดยในปี 2561 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวกว่า 
38 ล้านราย เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 7.5 ซึ่งถือเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนอุตสาหกรรมบริการทัง้ในหมวด
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการแพทย์ นอกจากนี ้ ปัจจยัสนบัสนุนประการอ่ืนๆ ยงัคงเป็นไปในทิศทางเดิม ทัง้การ
ขยายตวัของชุมชนเมือง การเข้าสู่สงัคมของผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ น้ของผู้ ป่วยจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (Non-
Communicable Diseases: NCD) เช่น โรคมะเร็งและเนือ้งอก โรคความดนัโลหิต โรคหลอดเลือดสมอง เป็น
ต้น รวมถึงนโยบายการเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ท่ีรัฐบาลประกาศมาตัง้แต่     
ปี 2546 แตใ่นขณะเดียวกนั บริษัทฯ ก็ตระหนกัถึงภาวะการแขง่ขนัท่ีเพิ่มสงูขึน้จากการท่ีกลุ่มทนุใหญ่เร่ิมลงทนุ
ในธุรกิจการแพทย์อย่างจริงจงัมากขึน้ ซึ่งบริษัทฯ จ าเป็นจะต้องปรับตวัและเตรียมกลยทุธ์ในการรับมือเช่นกัน 
ทัง้จากการแข่งขนัเพ่ือแย่งส่วนแบ่งตลาด และการแข่งขนัเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีคณุภาพ   
ทัง้ยงัจ าเป็นต้องเฝา้ระวงัสภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงภายหลงัการเลือกตัง้ท่ีมีขึน้ใน
เดือนมีนาคมปี 2562 นี ้

 สุดท้ายนี ้ขอขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านท่ียังคงให้การสนับสนุนบริษัทฯ 
ด้วยดีเสมอมา และให้โอกาสคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้ บริหารในการพัฒนาและน าพาองค์กรนี ใ้ห้
เจริญก้าวหน้าอย่างตอ่เน่ืองในธุรกิจท่ีมีความช านาญ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลและมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด 
 
 ในนามคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 

 

      นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร           ดร.สาธิต วิทยากร 

      ประธานคณะกรรมการบริษัท   ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 

 



8 9

      
	 	 (นายญาณศักดิ์	มโนมัยพิบูลย์)
      
	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนด
และแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และได้ปรับการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของการท าธุรกิจของบริษัทฯ การ
ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและผู้ตรวจสอบภายใน จดัขึน้รวม 
5 ครัง้ ในปี 2561 โดยท่ีกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ในการประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ ทุกท่านได้พิจารณาประเด็นปัญหา แลกเปล่ียนความคิดเห็น รับฟังค าชีแ้จง สอบถามข้อมูล 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

 1.  สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจ าปี 2561              
โดยสอบถามประเด็นปัญหา รับฟังค าชีแ้จง และสอบถามข้อมูลจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตในเร่ืองความ
ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลท่ีมี
สาระส าคญั รวมทัง้รายการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ทางบญัชีท่ีมีสาระส าคญั รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

    ทัง้นีไ้ด้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจดัการเพ่ือปรึกษาหารือกันอย่าง
อิสระถึงสาระส าคญัต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงพอตามท่ีควรในสาระส าคญั และเป็นไปตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งผู้ สอบบญัชีรับ
อนญุาตเสนอรายงานแบบไมมี่เง่ือนไข 

 2.  พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการประเมินระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงในระบบงานตา่งๆ ท่ีส าคญั รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และ ได้
มีการประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และหากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นว่ามีจุดท่ีสามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
ระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากขึน้ ก็ได้ให้ค าแนะน ากบัฝ่ายจดัการของบริษัทฯ 
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงได้พิจารณาว่าการด าเนินการด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้
ด าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  มาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน มุง่เน้นความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม และเป็นกลาง และได้พิจารณา และอนมุตัิ
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี โดยเน้นให้มีการท าแผนการตรวจสอบภายในทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ให้สอดคล้องกับการประเมินระบบควบคุมภายใน การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึงการประเมินในด้านการบริหารความเส่ียงขององค์กร ซึ่งใน ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ผู้ตรวจสอบภายในจดัท าแนวปฏิบตังิานของโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐาน สร้างให้ระบบการควบคมุภายในเป็น
สว่นหนึง่ในวฒันธรรมองค์กร ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการควบคมุภายใน สร้างบรรทดัฐานของระบบการ
ควบคมุภายในขององค์กร ให้เป็นแบบอย่างน าไปใช้ปฏิบตัิ และสร้างขัน้ตอนในการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
มัน่ใจวา่ระบบของบริษัทฯ มีความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล และด าเนินการด้วยความโปร่งใส 

 3.  พจิารณาและสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน รายการได้มาและจ าหนา่ยไปและรายการท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาหรือสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันและ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มีความเหมาะสมในการท ารายการและเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งในปี 2561 ไม่มีรายการระหว่างบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขัดแย้งกับ  
บริษัทฯ มีเพียงรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีเป็นปกติธุรกิจ ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินประจ าปี 2561 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ามีความ
สมเหตสุมผล และเป็นรายการปกตขิองธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป โดยมีราคาและมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

 4.  พิจารณารายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคับของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ         
มีการด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 5.  พจิารณาการด าเนินการด้านการบริหารความเส่ียง บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายการบริหารความ
เส่ียง และจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ชุดใหม่) จากเดิมท่ีมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้าน
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และได้แต่งตัง้กรรมการบริหารความเส่ียงด้านธุรกิจการแพทย์เพิ่ม  เพ่ือให้การบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย บริหารจดัการความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยได้พิจารณา
และให้ความเห็นแผนงานท่ีจะด าเนินการ สอบทานการประเมินการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
รวมถึงความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงให้เน้นการสร้างความเข้าใจเร่ืองการบริหารความเส่ียงให้
ผู้ เก่ียวข้องท่ีส าคญั ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ รับผิดชอบเร่ืองการบริหารความเส่ียงของแตล่ะ
หนว่ยธุรกิจ  

 6.  พิจารณาและเสนอแต่งตั ้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีความเห็นว่าเป็นผู้ มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าท่ีได้
เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด จึงน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัิจากท่ีประชุม   
สามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แต่งตัง้ให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธ์ิ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 หรือ 
นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4095 หรือ นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 
4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ โดยให้            
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชี   
รับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากัด 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้ ทัง้นี ้ผู้สอบ
บญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ดงักล่าว  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท หรือผู้บริหาร  หรือผู้ ถือหุ้น  หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ 

ควบคมุภายในขององค์กร ให้เป็นแบบอย่างน าไปใช้ปฏิบตัิ และสร้างขัน้ตอนในการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
มัน่ใจวา่ระบบของบริษัทฯ มีความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล และด าเนินการด้วยความโปร่งใส 

 3.  พจิารณาและสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน รายการได้มาและจ าหนา่ยไปและรายการท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาหรือสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันและ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มีความเหมาะสมในการท ารายการและเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งในปี 2561 ไม่มีรายการระหว่างบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขัดแย้งกับ  
บริษัทฯ มีเพียงรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีเป็นปกติธุรกิจ ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินประจ าปี 2561 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ามีความ
สมเหตสุมผล และเป็นรายการปกตขิองธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป โดยมีราคาและมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

 4.  พิจารณารายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคับของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ         
มีการด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 5.  พจิารณาการด าเนินการด้านการบริหารความเส่ียง บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายการบริหารความ
เส่ียง และจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ชุดใหม่) จากเดิมท่ีมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้าน
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และได้แต่งตัง้กรรมการบริหารความเส่ียงด้านธุรกิจการแพทย์เพิ่ม  เพ่ือให้การบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย บริหารจดัการความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยได้พิจารณา
และให้ความเห็นแผนงานท่ีจะด าเนินการ สอบทานการประเมินการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
รวมถึงความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงให้เน้นการสร้างความเข้าใจเร่ืองการบริหารความเส่ียงให้
ผู้ เก่ียวข้องท่ีส าคญั ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ รับผิดชอบเร่ืองการบริหารความเส่ียงของแตล่ะ
หนว่ยธุรกิจ  

 6.  พิจารณาและเสนอแต่งตั ้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีความเห็นว่าเป็นผู้ มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าท่ีได้
เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด จึงน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัิจากท่ีประชุม   
สามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แต่งตัง้ให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธ์ิ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 หรือ 
นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4095 หรือ นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 
4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ โดยให้            
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชี   
รับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากัด 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้ ทัง้นี ้ผู้สอบ
บญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ดงักล่าว  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท หรือผู้บริหาร  หรือผู้ ถือหุ้น  หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ 
 7. พิจารณาและสอบทานการเปล่ียนแปลงนโยบายการตัดค่าเส่ือมของกลุ่มกิจการ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการเปล่ียนแปลงนโยบายการตดัค่าเส่ือมของกลุ่มกิจการ 
โดยมีนโยบายใหม่ ก าหนดค่าเส่ือมของอาคารและอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานจริงของทัง้กลุ่มกิจการบน
มาตรฐานเดียวกนั 

 8.  พิจารณาและแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทน
นางสาวชยาภรณ์ เล่ือนนภาวรรณ ท่ีได้ลาออก เน่ืองจากมีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ        
มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 

 การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปสามารถปฏิบตัไิด้อย่างอิสระ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ และไม่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดท า
รายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการ
บริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอมีประสิทธิผล ตลอดจนมีระบบการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี 

 

 
       (นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย์) 
                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                21 มีนาคม 2562 
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 8.  พิจารณาและแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้
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รายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการ
บริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอมีประสิทธิผล ตลอดจนมีระบบการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี 

 

 
       (นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย์) 
                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                21 มีนาคม 2562 
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                21 มีนาคม 2562 
 



10 11

ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิประจ ำปี 2559-2561 

สรุปข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ 

หนว่ย : ล้านบาท 2559 2560 2561 
สนิทรัพย์รวม 14,449.81 13,088.21 14,318.08 
หนีส้นิรวม 3.154.14 4,164.11 5,476.46 
สว่นของเจ้าของ 11,295.67 8,924.10 8,841.62 
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 1,716.82 1,690.42 2,084.63 
รายได้จากการขายและให้บริการ 354.85 547.35 638.07 
รายได้รวม 2,071.67 2,237.77 2,722.71 
ก าไรขัน้ต้น 634.24 510.05 694.07 
ก าไรสทุธิ 18.79 (371.61) (152.64) 

 
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

 หน่วย 2559 2560 2561 
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร     
อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 30.61 22.79 25.49 
อตัราสว่นก าไรสทุธิ ร้อยละ (2.54) (14.40) (6.07) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ (1.09) (4.29) (0.02) 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.11 0.62 0.31 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.89 0.55 0.25 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน     
อตัราหมนุเวียนของลกูหนีก้ารค้า เทา่ 21.44 15.70 21.46 
อตัราหมนุเวียนของเจ้าหนีก้ารค้า เทา่ 19.02 10.12 12.83 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 0.69 (1.00) 0.03 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  เทา่ 0.40 0.50 0.68 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 2.47 (2.00) 0.04 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น บาท (0.036) (0.107) (0.054) 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น บาท 2.42 2.55 2.49 
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ลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกจิ 
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

• บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) ได้รับมอบใบประกำศนียบตัรผู้ผ่ำนกระบวนกำรรับรอง และเป็น
สมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตอย่ำงสมบูรณ์จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริตเมื่อวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2561 

 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาล 
• โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้รับการรับรอง JCI ในเดือนธันวาคม 2555  และได้รับการ reaccreditation ในเดือน

ธนัวาคม 2558 และในเดือนธนัวาคม 2561 
• โรงพยาบาลพิษณเุวชได้รับรางวลัจากหลายหนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. รางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ระดบัประเทศ จากกรมสวสัดิการ กระทรวงแรงงาน ปีที่ 3 

2. รางวลัธรรมาภิบาลดีเดน่จากกรมสง่เสริมธุรกิจและคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
(ปปช.) 

3. ห้องอาหารได้รับการรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) และรางวัลดีเลิศจากส านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดั 

4. รางวลัมาตรฐานระบบ IT ขัน้ท่ี 2 จาก 3 ขัน้ จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) 2559 
5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการน าเสนอเร่ือง Phlebitis ด้านนวัตกรรมและ R2R จากส านักงานป้องกัน

ควบคมุโรคที่ 2  
6. รางวลั Thailand Corporate Governance Award 2018 จากกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ 
7. รางวลัเมืองไทยประกนัชีวิต Hospital Award ชนะเลศิอนัดบั 1 ด้านริเร่ิมเปิดนวตักรรม 
8. รางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน (ปีที่ 8 ติดต่อกัน) จากกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
9. รางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ด้านการสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงานจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 
10. ประกาศเกียรติคณุ Zero Accident Campaign 2018 ระดบัเงินจากสถาบนัสง่เสริมความปลอดภยั  อาชีว 

อนามยั 
11. รางวลัสถานีดีเดน่ท่ีเอือ้ตอ่คนพิการประจ าปี 2561 (ระดบัประเทศ) จากกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต

คนพิการ  
• โรงพยำบำลสหเวช ได้รับรำงวลัธรรมำภิบำลธุรกิจดีเดน่ระดบัจงัหวดัในปี 2561 
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• บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) ได้รับมอบใบประกำศนียบตัรผู้ผ่ำนกระบวนกำรรับรอง และเป็น
สมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตอย่ำงสมบูรณ์จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของ
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ระดบัประเทศ จากกรมสวสัดิการ กระทรวงแรงงาน ปีที่ 3 

2. รางวลัธรรมาภิบาลดีเดน่จากกรมสง่เสริมธุรกิจและคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
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8. รางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน (ปีที่ 8 ติดต่อกัน) จากกรม
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ธนัวาคม 2558 และในเดือนธนัวาคม 2561 
• โรงพยาบาลพิษณเุวชได้รับรางวลัจากหลายหนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. รางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ระดบัประเทศ จากกรมสวสัดิการ กระทรวงแรงงาน ปีที่ 3 

2. รางวลัธรรมาภิบาลดีเดน่จากกรมสง่เสริมธุรกิจและคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
(ปปช.) 

3. ห้องอาหารได้รับการรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) และรางวัลดีเลิศจากส านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดั 

4. รางวลัมาตรฐานระบบ IT ขัน้ท่ี 2 จาก 3 ขัน้ จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) 2559 
5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการน าเสนอเร่ือง Phlebitis ด้านนวัตกรรมและ R2R จากส านักงานป้องกัน

ควบคมุโรคที่ 2  
6. รางวลั Thailand Corporate Governance Award 2018 จากกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ 
7. รางวลัเมืองไทยประกนัชีวิต Hospital Award ชนะเลศิอนัดบั 1 ด้านริเร่ิมเปิดนวตักรรม 
8. รางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน (ปีที่ 8 ติดต่อกัน) จากกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
9. รางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ด้านการสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงานจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 
10. ประกาศเกียรติคณุ Zero Accident Campaign 2018 ระดบัเงินจากสถาบนัสง่เสริมความปลอดภยั  อาชีว 

อนามยั 
11. รางวลัสถานีดีเดน่ท่ีเอือ้ตอ่คนพิการประจ าปี 2561 (ระดบัประเทศ) จากกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต

คนพิการ  
• โรงพยำบำลสหเวช ได้รับรำงวลัธรรมำภิบำลธุรกิจดีเดน่ระดบัจงัหวดัในปี 2561 

 

 

ลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกจิ 
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

• บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) ได้รับมอบใบประกำศนียบตัรผู้ผ่ำนกระบวนกำรรับรอง และเป็น
สมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตอย่ำงสมบูรณ์จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริตเมื่อวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2561 
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 

• บริษัทฯ ได้รับรำงวลัพระรำชทำนผลงำนสถำปัตยกรรมดีเด่นจำกโครงกำรเซ็นต์หลยุส์  แกรนด์เทอเรส ประเภท
อำคำรพกัอำศยัรวมจำกสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี คดัเลอืกโดยสมำคมสถำปนิกสยำมใน
พระบรมรำชปูถมัภ์ และได้รับรำงวลัประกำศเกียรติคณุจำกคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นผู้ประกอบกำร 
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ที่ดีประจ ำ ปี พ.ศ. 2550 – 2551 

• โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ–กรุงเทพฯ ได้รับรำงวลัที่พกัอำศยัที่ดีที่สดุ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2557 ในฐำนะโรงแรมในกรุงเทพฯ ที่ได้รับกำรจดัอนัดบัสงูสดุ โดยที่รำงวลัดงักลำ่วนี ้ได้จดัอนัดบัโรงแรมชัน้
น ำ เกือบ 400 แห่ง จำกสถำนที่ยอดนิยมต่ำงๆโดยผลกำรจัดอันดับขึน้อยู่กับข้อควำมแสดงควำมคิดเห็นของ
ลูกค้ำออร์บิทซ์ และ ได้รับรำงวัล Trip Advisors 2014 Certificate of Excellence Award Winner และ World 
Travel Award 2014 

• โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ ได้รับรำงวลัจำกหลำยหนว่ยงำน ดงัตอ่ไปนี ้
1. รำงวัลชนะเลิศในฐำนะเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์หรูระดับทวีปประจ ำ ปี 2558 (World Luxury Hotel Awards 

2015 as Continent’s Luxury Serviced Apartments) 
2. 2015 Award Winner จำก Booking.com (ได้คะแนน 9.1 จำกคะแนนเต็ม 10) 
3. ประกำศนียบตัรยอดเยี่ยมประจ ำปี 2558 โดย TripAdvisor.com (Certificate of Excellence) 
4. รำงวลัโครงกำรกรุงเทพสะอำดและรำบร่ืนจำกกรุงเทพมหำนคร  (Clean and Green Award by Bangkok 

Metropolitan Administration) 
 

 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) สามารถแบ่งธุรกิจของบริษัทฯ ออกเป็น 4 ประเภท คือ ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศ   และ
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทนุ  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงันี ้
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Travel Award 2014 

• โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ ได้รับรำงวลัจำกหลำยหนว่ยงำน ดงัตอ่ไปนี ้
1. รำงวัลชนะเลิศในฐำนะเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์หรูระดับทวีปประจ ำ ปี 2558 (World Luxury Hotel Awards 

2015 as Continent’s Luxury Serviced Apartments) 
2. 2015 Award Winner จำก Booking.com (ได้คะแนน 9.1 จำกคะแนนเต็ม 10) 
3. ประกำศนียบตัรยอดเยี่ยมประจ ำปี 2558 โดย TripAdvisor.com (Certificate of Excellence) 
4. รำงวลัโครงกำรกรุงเทพสะอำดและรำบร่ืนจำกกรุงเทพมหำนคร  (Clean and Green Award by Bangkok 

Metropolitan Administration) 
 

 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) สามารถแบ่งธุรกิจของบริษัทฯ ออกเป็น 4 ประเภท คือ ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศ   และ
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทนุ  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงันี ้

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 

• บริษัทฯ ได้รับรำงวลัพระรำชทำนผลงำนสถำปัตยกรรมดีเด่นจำกโครงกำรเซ็นต์หลยุส์  แกรนด์เทอเรส ประเภท
อำคำรพกัอำศยัรวมจำกสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี คดัเลอืกโดยสมำคมสถำปนิกสยำมใน
พระบรมรำชปูถมัภ์ และได้รับรำงวลัประกำศเกียรติคณุจำกคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นผู้ประกอบกำร 
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ที่ดีประจ ำ ปี พ.ศ. 2550 – 2551 
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หมายเหต ุ:  บริษัทฯ ได้ลดสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล าพนู จ ากดัลงเหลือร้อยละ 80 เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2562 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบันธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน จากการที่   
บริษัทฯ มองเห็นโอกาสและการเติบโตอีกมากในธุรกิจบริการทางการแพทย์  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัท  
พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมี
เครือข่ายโรงพยาบาล 4 โรง ใน  3 จังหวดัทางภาคเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลสหเวช  โรงพยาบาลปากน า้โพ โรงพยาบาล
ปากน า้โพ 2 และโรงพยาบาลพิษณเุวช    

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่เป็นผู้ ให้บริการทางการแพทย์ชัน้น าแก่กลุม่ลกูค้าที่มีรายได้ระดบักลางในประเทศไทยโดย
การขยายเครือขา่ยโรงพยาบาลให้ครอบคลมุและเพิ่มศกัยภาพในการแสวงหารายได้ด้วยการลงทนุสร้างโรงพยาบาลเองซือ้
กิจการโรงพยาบาลและรับจ้างบริหารกิจการโรงพยาบาล และน าระบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
(Hospital Information Systems) มาใช้ในการบริหารต้นทุนของธุรกิจโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 
บริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้กิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ (เดิมช่ือโรงพยาบาลปิยะมินทร์)   
เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งช่วยขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่บริษัทฯ 
ให้ครอบคลมุมากขึน้โดยเฉพาะในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากเดิมที่โรงพยาบาลในกลุม่บริษัทฯ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี
ต่างจงัหวดั ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่ม
ศกัยภาพในการแขง่ขนั จากการซือ้กิจการดงักลา่วสง่ผลให้รายได้จากธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์เป็นรายได้หลกัของ
บริษัทฯ  ดงันัน้บริษัทฯ ได้ยื่นขอตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเปลี่ยนกลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไป

 
หมายเหต ุ:  บริษัทฯ ได้ลดสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล าพนู จ ากดัลงเหลือร้อยละ 80 เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2562 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบันธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน จากการที่   
บริษัทฯ มองเห็นโอกาสและการเติบโตอีกมากในธุรกิจบริการทางการแพทย์  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัท  
พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมี
เครือข่ายโรงพยาบาล 4 โรง ใน  3 จังหวดัทางภาคเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลสหเวช  โรงพยาบาลปากน า้โพ โรงพยาบาล
ปากน า้โพ 2 และโรงพยาบาลพิษณเุวช    

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่เป็นผู้ ให้บริการทางการแพทย์ชัน้น าแก่กลุม่ลกูค้าที่มีรายได้ระดบักลางในประเทศไทยโดย
การขยายเครือขา่ยโรงพยาบาลให้ครอบคลมุและเพิ่มศกัยภาพในการแสวงหารายได้ด้วยการลงทนุสร้างโรงพยาบาลเองซือ้
กิจการโรงพยาบาลและรับจ้างบริหารกิจการโรงพยาบาล และน าระบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
(Hospital Information Systems) มาใช้ในการบริหารต้นทุนของธุรกิจโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 
บริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้กิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ (เดิมช่ือโรงพยาบาลปิยะมินทร์)   
เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งช่วยขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่บริษัทฯ 
ให้ครอบคลมุมากขึน้โดยเฉพาะในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากเดิมที่โรงพยาบาลในกลุม่บริษัทฯ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี
ต่างจงัหวดั ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่ม
ศกัยภาพในการแขง่ขนั จากการซือ้กิจการดงักลา่วสง่ผลให้รายได้จากธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์เป็นรายได้หลกัของ
บริษัทฯ  ดงันัน้บริษัทฯ ได้ยื่นขอตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเปลี่ยนกลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไป

 
หมายเหต ุ:  บริษัทฯ ได้ลดสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล าพนู จ ากดัลงเหลือร้อยละ 80 เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2562 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบันธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน จากการที่   
บริษัทฯ มองเห็นโอกาสและการเติบโตอีกมากในธุรกิจบริการทางการแพทย์  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัท  
พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมี
เครือข่ายโรงพยาบาล 4 โรง ใน  3 จังหวดัทางภาคเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลสหเวช  โรงพยาบาลปากน า้โพ โรงพยาบาล
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กิจการโรงพยาบาลและรับจ้างบริหารกิจการโรงพยาบาล และน าระบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
(Hospital Information Systems) มาใช้ในการบริหารต้นทุนของธุรกิจโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 
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ต่างจงัหวดั ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่ม
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ยงักลุม่ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ซึ่งได้รับการอนมุัติจากตลาดหลกัทรัพย์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
ยงัได้ลงทนุสร้างโรงพยาบาลเพ่ิมอีก 1 แห่งคือ โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ ในจงัหวดัอตุรดิตถ์ และซือ้โรงพยาบาลที่
จังหวดัอุทยัธานีซึ่งเป็นหนี  ้NPA จากสถาบนัการเงินและน ามาปรับปรุงเป็นโรงพยาบาล พริน้ซ์ อุทยัธานี   ซึ่งปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสามารถให้บริการรักษาในระดบัมาตรฐานสากล ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จและเปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เมื่อเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการของ
โรงพยาบาลศิริเวชล าพนู ในจงัหวดัล าพนูเสร็จสิน้ จึงท าให้จ านวนโรงพยาบาลในเครือขา่ยเพิ่มขึน้เป็น 8 โรงพยาบาลใน 7 
จงัหวดั 

ส าหรับธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของ
โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และอาคารส านกังานให้เช่าแบบครบวงจร อย่างไรก็ดีบริษัทฯ หยุดขยายธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายโดยจะไม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบนั ส าหรับที่ดินรอการพฒันา หากมีโอกาสที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ บริษัทฯ พร้อมที่จะขายที่ดินรอการพฒันาและโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบนัแก่นกัลงทุนที่สนใจ 
เพื่อน ามาเป็นแหลง่เงินทนุในการพฒันาธุรกิจการแพทย์ต่อไป เว้นแต่ที่ดินรอการพฒันาที่มีศกัยภาพที่จะสามารถพฒันา
รองรับธุรกิจการแพทย์ในอนาคต   

นอกจากธุรกิจการแพทย์และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แล้วบริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจให้บริการและให้ค าปรึกษาในการ
ติดตัง้และวางระบบงานโปรแกรมส าเร็จรูป และบ ารุงรักษา ดแูลระบบสารสนเทศ และบริการให้ค าปรึกษาด้านการลงทนุ
อีกด้วย 

 

โครงสร้างรายได้ 
ประเภทรายได้ ด าเนินการโดย 2561 2560 2559 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ธุรกิจโรงพยาบาล PSUV, PSV, 

PPCH, PPNP 
2,084.6 76.6 1,690.4 75.5 1,716.8 82.9 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
ให้เชา่ 

PRINC, VB, VI, VR 574.2 21.1 476.4 21.3 286.9 13.8 

ธุรกิจอ่ืนๆ CS 63.9 2.3 71.0 3.2 68.0 3.3 

รายได้รวม  2,722.7 100.0 2,237.8 100.0 2,071.7 100.0 
หมายเหต:ุ PSUV  - โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิูซึง่ด าเนินการโดยบมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
 PSV - โรงพยาบาลพิษณเุวช 
 PPCH - โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร 
 PPNP - โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 
 PRINC - บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
 VB - บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ 
 VI - บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์ 
 VR - บจก. วี เรสซิเดนซ์ 
 CS - บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 

ยงักลุม่ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ซึ่งได้รับการอนมุัติจากตลาดหลกัทรัพย์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
ยงัได้ลงทนุสร้างโรงพยาบาลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ ในจงัหวดัอตุรดิตถ์ และซือ้โรงพยาบาลที่
จังหวดัอุทยัธานีซึ่งเป็นหนี  ้NPA จากสถาบนัการเงินและน ามาปรับปรุงเป็นโรงพยาบาล พริน้ซ์ อุทยัธานี   ซึ่งปัจจุบนัอยู่
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ให้บริการอย่างเป็นทางการได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เมื่อเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการของ
โรงพยาบาลศิริเวชล าพนู ในจงัหวดัล าพนูเสร็จสิน้ จึงท าให้จ านวนโรงพยาบาลในเครือขา่ยเพิ่มขึน้เป็น 8 โรงพยาบาลใน 7 
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ส าหรับธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของ
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อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายโดยจะไม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบนั ส าหรับที่ดินรอการพฒันา หากมีโอกาสที่
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เพื่อน ามาเป็นแหลง่เงินทนุในการพฒันาธุรกิจการแพทย์ต่อไป เว้นแต่ที่ดินรอการพฒันาที่มีศกัยภาพที่จะสามารถพฒันา
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รองรับธุรกิจการแพทย์ในอนาคต   

นอกจากธุรกิจการแพทย์และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แล้วบริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจให้บริการและให้ค าปรึกษาในการ
ติดตัง้และวางระบบงานโปรแกรมส าเร็จรูป และบ ารุงรักษา ดแูลระบบสารสนเทศ และบริการให้ค าปรึกษาด้านการลงทนุ
อีกด้วย 

 

โครงสร้างรายได้ 
ประเภทรายได้ ด าเนินการโดย 2561 2560 2559 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ธุรกิจโรงพยาบาล PSUV, PSV, 

PPCH, PPNP 
2,084.6 76.6 1,690.4 75.5 1,716.8 82.9 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
ให้เชา่ 

PRINC, VB, VI, VR 574.2 21.1 476.4 21.3 286.9 13.8 

ธุรกิจอ่ืนๆ CS 63.9 2.3 71.0 3.2 68.0 3.3 

รายได้รวม  2,722.7 100.0 2,237.8 100.0 2,071.7 100.0 
หมายเหต:ุ PSUV  - โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิูซึง่ด าเนินการโดยบมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
 PSV - โรงพยาบาลพิษณเุวช 
 PPCH - โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร 
 PPNP - โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 
 PRINC - บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
 VB - บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ 
 VI - บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์ 
 VR - บจก. วี เรสซิเดนซ์ 
 CS - บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 

โครงสร้างรายได้

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จดัแบง่ผลติภณัฑ์ออกเป็นกลุม่ตามประเภทธุรกิจแตล่ะประเภท  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 
 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลพริน้ซ์   
สวุรรณภมิู (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์”)  ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้และรับโอน
กิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานยัเซชั่น จ ากัด (“THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งตัง้อยู่ที่อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีก 3 แห่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้รับโอนมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของ THM  รวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ิน ใบอนญุาตตา่งๆ ที่
จ าเป็นต่อการประกอบกิจการของสถานพยาบาล  พนกังานทัง้หมดที่ประสงค์จะท างานกับบริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ 
หน้าที่และภาระผูกพนัตามสญัญาที่ THM มีอยู่ ณ วนัโอนกิจการ   ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาโอนกิจการ
ระหวา่งบริษัทฯ กบั THM 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ มีขนาด 200 เตียง และมีศักยภาพรองรับผู้ ป่วยนอกได้วันละ 600 คนต่อวัน 
โรงพยาบาลเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีการจดัตัง้คลนิิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางดงัตอ่ไปนี ้

 

− คลนิิกอำยรุกรรม − ศลัยกรรมระบบประสำท 
− สตูินำรีเวช − ศลัยกรรมกระดกู 
− กมุำรเวช − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 
− ศนูย์เวชศำสตร์ผู้สงูอำย ุ − ศนูย์ตอ่มไร้ทอ่ 
− ศนูย์ทำงเดินอำหำร − ศนูย์หวัใจ 
− ศนูย์มะเร็ง − ศนูย์ไตเทียม 

 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวดั 
 

บริษัทฯ ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจงัหวดัผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั (PRINH) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 

1. โรงพยาบาลพิษณเุวช  
เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก  เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 36 ปี เป็น

สถานพยาบาลขัน้ทุติยภูมิระดบัสงู ด าเนินงานโดยบริษัท พิษณุเวช จ ากัด  เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) โดยมีการจดัตัง้
คลนิิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางดงัตอ่ไปนี ้

− คลนิิกอายรุกรรม − คลนิิกกมุารเวช 
− คลนิิกสตูินรีเวช − คลนิิกศลัยกรรม 
− ศนูย์สขุภาพรักษ์ชีวติ − คลนิิกจิตเวช 
− คลนิิกสง่เสริมพฒันาการเดก็และวยัรุ่น − คลนิิกตา 
− คลนิิก ห ูคอ จมกู − ศนูย์ทนัตกรรม 

 
นอกจากนีย้ังมีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางหัวใจ การตรวจทาง

ห้องปฏิบตัิการ และศลัยกรรม 
 

2. โรงพยาบาลสหเวช 
ด าเนินงานโดยบริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 15 ตลุาคม 2533  เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 

เตียง ตัง้อยู่ในจงัหวดัพิจิตร ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะโรคดงัตอ่ไปนี ้

 

3. โรงพยาบาลปากน ้าโพ   และโรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 
โรงพยาบาลทัง้ 2 แหง่ตัง้อยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ด าเนินงานโดยบริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 

(เดิมช่ือ บริษัท เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จ ากัด) โดยแต่ละแห่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และยงัเป็นโรงพยาบาล
เอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)   โดยให้บริการเฉพาะ
ผู้ ป่วยที่เป็นลกูค้าเงินสดและประกนัสขุภาพ  เป็นสถานพยาบาลขัน้ทตุิยภมูิระดบัสงู  ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยใน
และผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะโรคดงัตอ่ไปนี ้

 

− ศนูย์รักษาโรคกระดกูและข้อ − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 
− ศนูย์ตรวจสขุภาพทัว่ไป − ศนูย์โรคนิ่ว ทางเดินปัสสาวะ 
− ศนูย์ไตเทียม − ศนูย์เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 
− คลนิิกอายรุกรรม − คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป 
− ศนูย์กายภาพบ าบดั − ศนูย์กมุารเวชกรรม 
− คลนิิกสตูินรีเวช  

− ศนูย์อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน − คลนิิกกมุารเวชกรรม 
− คลนิิกทนัตกรรม − ศนูย์รังสวีินจิฉยั 
− คลนิิกโรคระบบทางเดินอาหารและตบั − คลนิิกโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จดัแบง่ผลติภณัฑ์ออกเป็นกลุม่ตามประเภทธุรกิจแตล่ะประเภท  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 
 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลพริน้ซ์   
สวุรรณภมูิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์”)  ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้และรับโอน
กิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานยัเซชั่น จ ากัด (“THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งตัง้อยู่ที่อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีก 3 แห่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้รับโอนมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของ THM  รวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ิน ใบอนญุาตตา่งๆ ที่
จ าเป็นต่อการประกอบกิจการของสถานพยาบาล  พนกังานทัง้หมดที่ประสงค์จะท างานกับบริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ 
หน้าที่และภาระผูกพนัตามสญัญาที่ THM มีอยู่ ณ วนัโอนกิจการ   ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาโอนกิจการ
ระหวา่งบริษัทฯ กบั THM 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ มีขนาด 200 เตียง และมีศักยภาพรองรับผู้ ป่วยนอกได้วันละ 600 คนต่อวัน 
โรงพยาบาลเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีการจดัตัง้คลนิิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางดงัตอ่ไปนี ้

 

− คลนิิกอำยรุกรรม − ศลัยกรรมระบบประสำท 
− สตูินำรีเวช − ศลัยกรรมกระดกู 
− กมุำรเวช − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 
− ศนูย์เวชศำสตร์ผู้สงูอำย ุ − ศนูย์ตอ่มไร้ทอ่ 
− ศนูย์ทำงเดินอำหำร − ศนูย์หวัใจ 
− ศนูย์มะเร็ง − ศนูย์ไตเทียม 

 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวดั 
 

บริษัทฯ ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจงัหวดัผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั (PRINH) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 

1. โรงพยาบาลพิษณเุวช  
เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก  เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 36 ปี เป็น

สถานพยาบาลขัน้ทุติยภูมิระดบัสงู ด าเนินงานโดยบริษัท พิษณุเวช จ ากัด  เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จดัแบง่ผลติภณัฑ์ออกเป็นกลุม่ตามประเภทธุรกิจแตล่ะประเภท  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 
 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลพริน้ซ์   
สวุรรณภมูิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์”)  ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้และรับโอน
กิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานยัเซชั่น จ ากัด (“THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งตัง้อยู่ที่อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีก 3 แห่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้รับโอนมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของ THM  รวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ิน ใบอนญุาตตา่งๆ ที่
จ าเป็นต่อการประกอบกิจการของสถานพยาบาล  พนกังานทัง้หมดที่ประสงค์จะท างานกับบริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ 
หน้าที่และภาระผูกพนัตามสญัญาที่ THM มีอยู่ ณ วนัโอนกิจการ   ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาโอนกิจการ
ระหวา่งบริษัทฯ กบั THM 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ มีขนาด 200 เตียง และมีศักยภาพรองรับผู้ ป่วยนอกได้วันละ 600 คนต่อวัน 
โรงพยาบาลเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีการจดัตัง้คลนิิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางดงัตอ่ไปนี ้

 

− คลนิิกอำยรุกรรม − ศลัยกรรมระบบประสำท 
− สตูินำรีเวช − ศลัยกรรมกระดกู 
− กมุำรเวช − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 
− ศนูย์เวชศำสตร์ผู้สงูอำย ุ − ศนูย์ตอ่มไร้ทอ่ 
− ศนูย์ทำงเดินอำหำร − ศนูย์หวัใจ 
− ศนูย์มะเร็ง − ศนูย์ไตเทียม 

 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวดั 
 

บริษัทฯ ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจงัหวดัผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั (PRINH) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 

1. โรงพยาบาลพิษณเุวช  
เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก  เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 36 ปี เป็น

สถานพยาบาลขัน้ทุติยภูมิระดบัสงู ด าเนินงานโดยบริษัท พิษณุเวช จ ากัด  เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จดัแบง่ผลติภณัฑ์ออกเป็นกลุม่ตามประเภทธุรกิจแตล่ะประเภท  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 
 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลพริน้ซ์   
สวุรรณภมูิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์”)  ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้และรับโอน
กิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานยัเซชั่น จ ากัด (“THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งตัง้อยู่ที่อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีก 3 แห่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้รับโอนมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของ THM  รวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ิน ใบอนญุาตตา่งๆ ที่
จ าเป็นต่อการประกอบกิจการของสถานพยาบาล  พนกังานทัง้หมดที่ประสงค์จะท างานกับบริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ 
หน้าที่และภาระผูกพนัตามสญัญาที่ THM มีอยู่ ณ วนัโอนกิจการ   ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาโอนกิจการ
ระหวา่งบริษัทฯ กบั THM 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ มีขนาด 200 เตียง และมีศักยภาพรองรับผู้ ป่วยนอกได้วันละ 600 คนต่อวัน 
โรงพยาบาลเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีการจดัตัง้คลนิิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางดงัตอ่ไปนี ้

 

− คลนิิกอำยรุกรรม − ศลัยกรรมระบบประสำท 
− สตูินำรีเวช − ศลัยกรรมกระดกู 
− กมุำรเวช − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 
− ศนูย์เวชศำสตร์ผู้สงูอำย ุ − ศนูย์ตอ่มไร้ทอ่ 
− ศนูย์ทำงเดินอำหำร − ศนูย์หวัใจ 
− ศนูย์มะเร็ง − ศนูย์ไตเทียม 

 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวดั 
 

บริษัทฯ ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจงัหวดัผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั (PRINH) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 

1. โรงพยาบาลพิษณเุวช  
เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก  เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 36 ปี เป็น

สถานพยาบาลขัน้ทุติยภูมิระดบัสงู ด าเนินงานโดยบริษัท พิษณุเวช จ ากัด  เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จดัแบง่ผลติภณัฑ์ออกเป็นกลุม่ตามประเภทธุรกิจแตล่ะประเภท  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 
 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลพริน้ซ์   
สวุรรณภมูิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์”)  ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้และรับโอน
กิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานยัเซชั่น จ ากัด (“THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งตัง้อยู่ ท่ีอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีก 3 แห่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้รับโอนมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของ THM  รวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ิน ใบอนญุาตตา่งๆ ที่
จ าเป็นต่อการประกอบกิจการของสถานพยาบาล  พนกังานทัง้หมดที่ประสงค์จะท างานกับบริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ 
หน้าที่และภาระผูกพนัตามสญัญาที่ THM มีอยู่ ณ วนัโอนกิจการ   ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาโอนกิจการ
ระหวา่งบริษัทฯ กบั THM 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ มีขนาด 200 เตียง และมีศักยภาพรองรับผู้ ป่วยนอกได้วันละ 600 คนต่อวัน 
โรงพยาบาลเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีการจดัตัง้คลนิิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางดงัตอ่ไปนี ้

 

− คลนิิกอำยรุกรรม − ศลัยกรรมระบบประสำท 
− สตูินำรีเวช − ศลัยกรรมกระดกู 
− กมุำรเวช − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 
− ศนูย์เวชศำสตร์ผู้สงูอำย ุ − ศนูย์ตอ่มไร้ทอ่ 
− ศนูย์ทำงเดินอำหำร − ศนูย์หวัใจ 
− ศนูย์มะเร็ง − ศนูย์ไตเทียม 

 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวดั 
 

บริษัทฯ ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจงัหวดัผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั (PRINH) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 

1. โรงพยาบาลพิษณเุวช  
เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก  เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 36 ปี เป็น

สถานพยาบาลขัน้ทุติยภูมิระดบัสงู ด าเนินงานโดยบริษัท พิษณุเวช จ ากัด  เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและ
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ผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) โดยมีการจดัตัง้
คลนิิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางดงัตอ่ไปนี ้

− คลนิิกอายรุกรรม − คลนิิกกมุารเวช 
− คลนิิกสตูินรีเวช − คลนิิกศลัยกรรม 
− ศนูย์สขุภาพรักษ์ชีวติ − คลนิิกจิตเวช 
− คลนิิกสง่เสริมพฒันาการเดก็และวยัรุ่น − คลนิิกตา 
− คลนิิก ห ูคอ จมกู − ศนูย์ทนัตกรรม 

 
นอกจากนีย้ังมีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางหัวใจ การตรวจทาง

ห้องปฏิบตัิการ และศลัยกรรม 
 

2. โรงพยาบาลสหเวช 
ด าเนินงานโดยบริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 15 ตลุาคม 2533  เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 

เตียง ตัง้อยู่ในจงัหวดัพิจิตร ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะโรคดงัตอ่ไปนี ้

 

3. โรงพยาบาลปากน ้าโพ   และโรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 
โรงพยาบาลทัง้ 2 แหง่ตัง้อยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ด าเนินงานโดยบริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 

(เดิมช่ือ บริษัท เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จ ากัด) โดยแต่ละแห่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และยงัเป็นโรงพยาบาล
เอกชนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)   โดยให้บริการเฉพาะ
ผู้ ป่วยที่เป็นลกูค้าเงินสดและประกนัสขุภาพ  เป็นสถานพยาบาลขัน้ทตุิยภมูิระดบัสงู  ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยใน
และผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะโรคดงัตอ่ไปนี ้

 

− ศนูย์รักษาโรคกระดกูและข้อ − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 
− ศนูย์ตรวจสขุภาพทัว่ไป − ศนูย์โรคนิ่ว ทางเดินปัสสาวะ 
− ศนูย์ไตเทียม − ศนูย์เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 
− คลนิิกอายรุกรรม − คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป 
− ศนูย์กายภาพบ าบดั − ศนูย์กมุารเวชกรรม 
− คลนิิกสตูินรีเวช  

− ศนูย์อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน − คลนิิกกมุารเวชกรรม 
− คลนิิกทนัตกรรม − ศนูย์รังสวีินจิฉยั 
− คลนิิกโรคระบบทางเดินอาหารและตบั − คลนิิกโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

4.   โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 
โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ซึง่จะด าเนินงานโดย บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ากดั เป็นโรงพยาบาล

ขนาด 60 เตียง ตัง้อยู่บนเนือ้ที่ประมาณ 28 ไร่ ถนนสายพิษณโุลก-เดน่ชยั  อ าเภอเมืองอตุรดิตถ์  จงัหวดัอตุรดิตถ์ จะเปิด
ให้บริการได้ในเดือนมีนาคม 2562 ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญและคลนิิกเฉพาะทางดงัตอ่ไปนี ้

 
5. โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน 

โรงพยาบาลศิริเวชล าพนูด าเนินการโดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล าพนู จ ากดัเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 
59 เตียง ตัง้อยูบ่นเนือ้ที่ประมาณ 11 ไร่  ได้รับการรับรองจากส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติให้รักษาโรคต้อกระจก
และโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้ ป่วยสิทธิบตัรทอง  นอกจากนีย้งั ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 
ชัว่โมง โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญและคลนิิกเฉพาะทางดงัตอ่ไปนี ้

 
 

− หอผู้ ป่วยวิกฤต − คลนิิกโรคติดเชือ้ 
− คลนิิกอายรุกรรม − ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ 
− คลนิิกโรคสมองและระบบประสาท − คลนิิกกระดกูและข้อ 
− แผนกกายภาพบ าบดั − คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป 
− ศนูย์โรคทางเดินปัสสาวะ − คลนิิกสภุาพสตรี 
− ศนูย์ตรวจสขุภาพ − คลนิิกห ูคอ จมกู 

 

− แผนกอายรุกรรม − แผนกศลัยกรรม 
− แผนกสตูินรีเวช − แผนกกมุารเวช 
− แผนกออร์โธปิติกส์ − แผนกกายภาพบ าบดั 
− หอผู้ ป่วย − ศนูย์ฉกุเฉินและอบุตัเิหต ุ
− แผนกห้องคลอดและเนอร์สเซอร่ี − แผนกผา่ตดั 
− แผนกปฏิบตัิการชนัสตูร − แผนกรังสวีินิจฉยั 
− แผนกไอซีย ู  

− ศนูย์รักษาต้อกระจก − ศนูย์ศลัยกรรมความงาม 
− แผนกอายกุรรม − ศนูย์รักษาเส้นเลอืดขอด 
− ศนูย์อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน − ศนูย์ทนัตกรรม 
− ศนูย์ลดน า้หนกั  

• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ 
 ศกัยภาพในการให้บริการกลุม่ลกูค้าผู้ ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ านวนห้องตรวจ
รักษาในขณะท่ีศกัยภาพในการให้บริการผู้ ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจ านวนเตียงทีใ่ห้บริการ  ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มีศกัยภาพในการให้บริการทางการแพทย์และมีอตัราการใช้บริการ
ดงันี ้

 โรงพยาบาล 
พริน้ซ์  

สุวรรณภูม ิ

โรงพยาบาล 
พษิณุเวช 

โรงพยาบาล 
สหเวช 

โรงพยาบาล 
ปากน า้โพ 

โรงพยาบาล 
ศิริเวชล าพูน 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
จ านวนเตียง  200 - 150 150 90 90 200 200 59 59 
จ านวนผู้ ป่วยไข้นอก/วนั (คน) 309 - 573 553 185 195 336 319 237 - 
คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกเฉลี่ย(บาท) 874 - 2,586 2,468 950 771 1,698 1,620 220 - 
จ านวนผู้ ป่วยครองเตียงเฉลี่ยตอ่วนั 61.1 - 131.8 125.7 40.9 40.2 94.9 92.3 11 - 
คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน/คน/วนั(บาท) 5,375 - 14,399 14,050 8,029 7,114 9,759 8,944 4,900 - 
อตัราการใช้บริการผู้ ป่วยใน (%) 31% - 88% 84% 45% 45% 47% 46% 4% - 

หมายเหต ุ : ยงัไม่มีข้อมลูของโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ เน่ืองจากโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ มีก าหนดเปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการ
ในเดือนมีนาคม 2562   
 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
 บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลรวมทัง้ระบบ
ต่างๆ เช่น ระบบลิฟท์ บ่อบ าบดัน า้เสีย ปรับปรุงถนน สร้างศูนย์อาหาร ฯลฯ ในโรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาล
ปากน า้โพ 2 ให้ดีขึน้เพ่ือให้มีความทนัสมยัและพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ ป่วย คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 
2562 
 ในเดือนเมษายน 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถูกจัดตัง้ขึน้ด้วยทุนจด
ทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน บริษัทดงักลา่วได้ซือ้โรงพยาบาลเดิมที่หยดุประกอบกิจการซึ่ง
เป็นหนี ้NPA จากสถาบนัการเงิน   ท าให้ได้มาซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้อมสิ่งปลกูสร้างรวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ 
ต าบลบางพระครู อ าเภอนครหลวง จงัหวดัอทุยัธานีเพื่อพฒันาเป็นโรงพยาบาลโดยปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 59 เตียง ภายใต้ช่ือโรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี  โดยปัจจบุนัโรงพยาบาลอยู่ระหวา่งการต่อเติมและปรับปรุงคาดวา่
จะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 3 ปี 2562 
 
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

 

•  ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
1. โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ  เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ 

ระดบั 5 ดำว จ ำนวน 187 ห้อง ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรในกลุม่แมริออท เพื่อให้บริกำรที่พกัอำศยัแก่ลกูค้ำ  ชำว

4.   โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 
โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ซึง่จะด าเนินงานโดย บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ากดั เป็นโรงพยาบาล

ขนาด 60 เตียง ตัง้อยู่บนเนือ้ที่ประมาณ 28 ไร่ ถนนสายพิษณโุลก-เดน่ชยั  อ าเภอเมืองอตุรดิตถ์  จงัหวดัอตุรดิตถ์ จะเปิด
ให้บริการได้ในเดือนมีนาคม 2562 ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญและคลนิิกเฉพาะทางดงัตอ่ไปนี ้

 
5. โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน 

โรงพยาบาลศิริเวชล าพนูด าเนินการโดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล าพนู จ ากดัเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 
59 เตียง ตัง้อยูบ่นเนือ้ที่ประมาณ 11 ไร่  ได้รับการรับรองจากส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติให้รักษาโรคต้อกระจก
และโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้ ป่วยสิทธิบตัรทอง  นอกจากนีย้งัให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 
ชัว่โมง โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญและคลนิิกเฉพาะทางดงัตอ่ไปนี ้

 
 

− หอผู้ ป่วยวิกฤต − คลนิิกโรคติดเชือ้ 
− คลนิิกอายรุกรรม − ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ 
− คลนิิกโรคสมองและระบบประสาท − คลนิิกกระดกูและข้อ 
− แผนกกายภาพบ าบดั − คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป 
− ศนูย์โรคทางเดินปัสสาวะ − คลนิิกสภุาพสตรี 
− ศนูย์ตรวจสขุภาพ − คลนิิกห ูคอ จมกู 

 

− แผนกอายรุกรรม − แผนกศลัยกรรม 
− แผนกสตูินรีเวช − แผนกกมุารเวช 
− แผนกออร์โธปิติกส์ − แผนกกายภาพบ าบดั 
− หอผู้ ป่วย − ศนูย์ฉกุเฉินและอบุตัเิหต ุ
− แผนกห้องคลอดและเนอร์สเซอร่ี − แผนกผา่ตดั 
− แผนกปฏิบตัิการชนัสตูร − แผนกรังสวีินิจฉยั 
− แผนกไอซีย ู  

− ศนูย์รักษาต้อกระจก − ศนูย์ศลัยกรรมความงาม 
− แผนกอายกุรรม − ศนูย์รักษาเส้นเลอืดขอด 
− ศนูย์อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน − ศนูย์ทนัตกรรม 
− ศนูย์ลดน า้หนกั  
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• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ 
 ศกัยภาพในการให้บริการกลุม่ลกูค้าผู้ ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ านวนห้องตรวจ
รักษาในขณะท่ีศกัยภาพในการให้บริการผู้ ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจ านวนเตียงทีใ่ห้บริการ  ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มีศกัยภาพในการให้บริการทางการแพทย์และมีอตัราการใช้บริการ
ดงันี ้

 โรงพยาบาล 
พริน้ซ์  

สุวรรณภูม ิ

โรงพยาบาล 
พษิณุเวช 

โรงพยาบาล 
สหเวช 

โรงพยาบาล 
ปากน า้โพ 

โรงพยาบาล 
ศิริเวชล าพูน 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
จ านวนเตียง  200 - 150 150 90 90 200 200 59 59 
จ านวนผู้ ป่วยไข้นอก/วนั (คน) 309 - 573 553 185 195 336 319 237 - 
คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกเฉลี่ย(บาท) 874 - 2,586 2,468 950 771 1,698 1,620 220 - 
จ านวนผู้ ป่วยครองเตียงเฉลี่ยตอ่วนั 61.1 - 131.8 125.7 40.9 40.2 94.9 92.3 11 - 
คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน/คน/วนั(บาท) 5,375 - 14,399 14,050 8,029 7,114 9,759 8,944 4,900 - 
อตัราการใช้บริการผู้ ป่วยใน (%) 31% - 88% 84% 45% 45% 47% 46% 4% - 

หมายเหต ุ : ยงัไม่มีข้อมลูของโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ เน่ืองจากโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ มีก าหนดเปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการ
ในเดือนมีนาคม 2562   
 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
 บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลรวมทัง้ระบบ
ต่างๆ เช่น ระบบลิฟท์ บ่อบ าบดัน า้เสีย ปรับปรุงถนน สร้างศูนย์อาหาร ฯลฯ ในโรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาล
ปากน า้โพ 2 ให้ดีขึน้เพื่อให้มีความทนัสมยัและพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ ป่วย คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 
2562 
 ในเดือนเมษายน 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถูกจัดตัง้ขึน้ด้วยทุนจด
ทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน บริษัทดงักลา่วได้ซือ้โรงพยาบาลเดิมที่หยดุประกอบกิจการซึ่ง
เป็นหนี ้NPA จากสถาบนัการเงิน   ท าให้ได้มาซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้อมสิ่งปลกูสร้างรวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ 
ต าบลบางพระครู อ าเภอนครหลวง จงัหวดัอทุยัธานีเพื่อพฒันาเป็นโรงพยาบาลโดยปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 59 เตียง ภายใต้ช่ือโรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี  โดยปัจจบุนัโรงพยาบาลอยู่ระหวา่งการต่อเติมและปรับปรุงคาดวา่
จะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 3 ปี 2562 
 
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

 

•  ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
1. โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ  เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ 

ระดบั 5 ดำว จ ำนวน 187 ห้อง ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรในกลุม่แมริออท เพื่อให้บริกำรที่พกัอำศยัแก่ลกูค้ำ  ชำว

• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ 
 ศกัยภาพในการให้บริการกลุม่ลกูค้าผู้ ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ านวนห้องตรวจ
รักษาในขณะท่ีศกัยภาพในการให้บริการผู้ ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจ านวนเตียงทีใ่ห้บริการ  ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มีศกัยภาพในการให้บริการทางการแพทย์และมีอตัราการใช้บริการ
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 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
จ านวนเตียง  200 - 150 150 90 90 200 200 59 59 
จ านวนผู้ ป่วยไข้นอก/วนั (คน) 309 - 573 553 185 195 336 319 237 - 
คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกเฉลี่ย(บาท) 874 - 2,586 2,468 950 771 1,698 1,620 220 - 
จ านวนผู้ ป่วยครองเตียงเฉลี่ยตอ่วนั 61.1 - 131.8 125.7 40.9 40.2 94.9 92.3 11 - 
คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน/คน/วนั(บาท) 5,375 - 14,399 14,050 8,029 7,114 9,759 8,944 4,900 - 
อตัราการใช้บริการผู้ ป่วยใน (%) 31% - 88% 84% 45% 45% 47% 46% 4% - 

หมายเหต ุ : ยงัไม่มีข้อมลูของโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ เน่ืองจากโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ มีก าหนดเปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการ
ในเดือนมีนาคม 2562   
 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
 บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลรวมทัง้ระบบ
ต่างๆ เช่น ระบบลิฟท์ บ่อบ าบดัน า้เสีย ปรับปรุงถนน สร้างศูนย์อาหาร ฯลฯ ในโรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาล
ปากน า้โพ 2 ให้ดีขึน้เพื่อให้มีความทนัสมยัและพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ ป่วย คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 
2562 
 ในเดือนเมษายน 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถูกจัดตัง้ขึน้ด้วยทุนจด
ทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน บริษัทดงักลา่วได้ซือ้โรงพยาบาลเดิมที่หยดุประกอบกิจการซึ่ง
เป็นหนี ้NPA จากสถาบนัการเงิน   ท าให้ได้มาซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้อมสิ่งปลกูสร้างรวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ 
ต าบลบางพระครู อ าเภอนครหลวง จงัหวดัอทุยัธานีเพื่อพฒันาเป็นโรงพยาบาลโดยปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 59 เตียง ภายใต้ช่ือโรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี  โดยปัจจบุนัโรงพยาบาลอยู่ระหวา่งการต่อเติมและปรับปรุงคาดวา่
จะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 3 ปี 2562 
 
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

 

•  ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
1. โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ  เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ 

ระดบั 5 ดำว จ ำนวน 187 ห้อง ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรในกลุม่แมริออท เพื่อให้บริกำรที่พกัอำศยัแก่ลกูค้ำ  ชำว
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คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน/คน/วนั(บาท) 5,375 - 14,399 14,050 8,029 7,114 9,759 8,944 4,900 - 
อตัราการใช้บริการผู้ ป่วยใน (%) 31% - 88% 84% 45% 45% 47% 46% 4% - 

หมายเหต ุ : ยงัไม่มีข้อมลูของโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ เน่ืองจากโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ มีก าหนดเปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการ
ในเดือนมีนาคม 2562   
 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
 บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลรวมทัง้ระบบ
ต่างๆ เช่น ระบบลิฟท์ บ่อบ าบดัน า้เสีย ปรับปรุงถนน สร้างศูนย์อาหาร ฯลฯ ในโรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาล
ปากน า้โพ 2 ให้ดีขึน้เพื่อให้มีความทนัสมยัและพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ ป่วย คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 
2562 
 ในเดือนเมษายน 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถูกจัดตัง้ขึน้ด้วยทุนจด
ทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน บริษัทดงักลา่วได้ซือ้โรงพยาบาลเดิมที่หยดุประกอบกิจการซึ่ง
เป็นหนี ้NPA จากสถาบนัการเงิน   ท าให้ได้มาซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้อมสิ่งปลกูสร้างรวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ 
ต าบลบางพระครู อ าเภอนครหลวง จงัหวดัอทุยัธานีเพื่อพฒันาเป็นโรงพยาบาลโดยปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 59 เตียง ภายใต้ช่ือโรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี  โดยปัจจบุนัโรงพยาบาลอยู่ระหวา่งการต่อเติมและปรับปรุงคาดวา่
จะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 3 ปี 2562 
 
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

 

•  ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
1. โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ  เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ 

ระดบั 5 ดำว จ ำนวน 187 ห้อง ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรในกลุม่แมริออท เพื่อให้บริกำรที่พกัอำศยัแก่ลกูค้ำ  ชำว

• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ 
 ศกัยภาพในการให้บริการกลุม่ลกูค้าผู้ ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ านวนห้องตรวจ
รักษาในขณะท่ีศกัยภาพในการให้บริการผู้ ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจ านวนเตียงทีใ่ห้บริการ  ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มีศกัยภาพในการให้บริการทางการแพทย์และมีอตัราการใช้บริการ
ดงันี ้
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2562 
 ในเดือนเมษายน 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถูกจัดตัง้ขึน้ด้วยทุนจด
ทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน บริษัทดงักลา่วได้ซือ้โรงพยาบาลเดิมที่หยดุประกอบกิจการซึ่ง
เป็นหนี ้NPA จากสถาบนัการเงิน   ท าให้ได้มาซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้อมสิ่งปลกูสร้างรวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ 
ต าบลบางพระครู อ าเภอนครหลวง จงัหวดัอทุยัธานีเพื่อพฒันาเป็นโรงพยาบาลโดยปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 59 เตียง ภายใต้ช่ือโรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี  โดยปัจจบุนัโรงพยาบาลอยู่ระหวา่งการต่อเติมและปรับปรุงคาดวา่
จะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 3 ปี 2562 
 
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

 

•  ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
1. โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ  เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ 

ระดบั 5 ดำว จ ำนวน 187 ห้อง ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรในกลุม่แมริออท เพื่อให้บริกำรที่พกัอำศยัแก่ลกูค้ำ  ชำว

• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ 
 ศกัยภาพในการให้บริการกลุม่ลกูค้าผู้ ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ านวนห้องตรวจ
รักษาในขณะท่ีศกัยภาพในการให้บริการผู้ ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจ านวนเตียงทีใ่ห้บริการ  ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มีศกัยภาพในการให้บริการทางการแพทย์และมีอตัราการใช้บริการ
ดงันี ้

 โรงพยาบาล 
พริน้ซ์  

สุวรรณภูม ิ

โรงพยาบาล 
พษิณุเวช 

โรงพยาบาล 
สหเวช 

โรงพยาบาล 
ปากน า้โพ 

โรงพยาบาล 
ศิริเวชล าพูน 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
จ านวนเตียง  200 - 150 150 90 90 200 200 59 59 
จ านวนผู้ ป่วยไข้นอก/วนั (คน) 309 - 573 553 185 195 336 319 237 - 
คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกเฉลี่ย(บาท) 874 - 2,586 2,468 950 771 1,698 1,620 220 - 
จ านวนผู้ ป่วยครองเตียงเฉลี่ยตอ่วนั 61.1 - 131.8 125.7 40.9 40.2 94.9 92.3 11 - 
คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน/คน/วนั(บาท) 5,375 - 14,399 14,050 8,029 7,114 9,759 8,944 4,900 - 
อตัราการใช้บริการผู้ ป่วยใน (%) 31% - 88% 84% 45% 45% 47% 46% 4% - 

หมายเหต ุ : ยงัไม่มีข้อมลูของโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ เน่ืองจากโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ มีก าหนดเปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการ
ในเดือนมีนาคม 2562   
 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
 บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลรวมทัง้ระบบ
ต่างๆ เช่น ระบบลิฟท์ บ่อบ าบดัน า้เสีย ปรับปรุงถนน สร้างศูนย์อาหาร ฯลฯ ในโรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาล
ปากน า้โพ 2 ให้ดีขึน้เพื่อให้มีความทนัสมยัและพร้อมให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่ผู้ ป่วย คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 
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 ในเดือนเมษายน 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถูกจัดตัง้ขึน้ด้วยทุนจด
ทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน บริษัทดงักลา่วได้ซือ้โรงพยาบาลเดิมที่หยดุประกอบกิจการซึ่ง
เป็นหนี ้NPA จากสถาบนัการเงิน   ท าให้ได้มาซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้อมสิ่งปลกูสร้างรวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ 
ต าบลบางพระครู อ าเภอนครหลวง จงัหวดัอทุยัธานีเพื่อพฒันาเป็นโรงพยาบาลโดยปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 59 เตียง ภายใต้ช่ือโรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี  โดยปัจจบุนัโรงพยาบาลอยู่ระหวา่งการต่อเติมและปรับปรุงคาดวา่
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โครงการที่อยู่ระหว่างปรับปรุง

ตำ่งประเทศที่เข้ำมำท ำงำนและทอ่งเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องกำรเช่ำที่พกัอำศยัในระยะสัน้และระยะยำว โดยมีสิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกตำ่งๆ ครบครัน  ตัง้อยูใ่นยำ่นศนูย์กลำงธุรกิจที่มีศกัยภำพ ถนนสลีม สำทร และยงัมีนโยบำยกำรให้บริกำรที่มี
คณุภำพ มีระบบรักษำควำมปลอดภยัที่มีประสทิธิภำพ  

โรงแรมแมริออท เอ็คเซค็คิวทฟี อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ 
ประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ระดบั 5 ดาวจ านวน 1 อาคาร 
ที่ตัง้โครงการ ซอยสาทร 3 (สวนพล)ู ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
ห้องพัก ประเภท จ านวน (ห้อง) 
 1 Bedroom Suite 

1 Bedroom Executive Suite 
2 Bedroom Suite 
3 Bedroom Suite 
3 Bedroom Executive Suite 

55 
50 
58 
11 
10 

ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร  
 Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ) 

Pool Bar 
ห้องจดัเลีย้ง/สัมมนา ช่ือห้อง  
 Board Room  
บริการอื่นๆ -  
เร่ิมเปิดด าเนินการ เดือนมีนาคม 2552  

 

2. ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  เป็นอสงัหำริมทรัพย์ของบริษัทยอ่ย คือ  
บริษัท   วี เรสซิเดนซ์ จ ำกัด  ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรในกลุ่มแอสคอท ที่มีช่ือเสียงและประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรงำนโรงแรมในระดบัสำกล โครงกำรนีใ้ห้บริกำรที่พกัอำศยัแก่ลกูค้ำชำวต่ำงประเทศที่เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทย
และนกัท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีควำมต้องกำรเช่ำที่พกัอำศยัในระยะยำว โดยค ำนึงถึงกำร
ให้บริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆภำยในห้องพกัอำศยั  โครงกำรตัง้อยูใ่นท ำเลยำ่นธุรกิจบริเวณสขุมุวิท และ เอก
มยั 

 

โครงการซัมเมอร์เซท็ เอกมัย แบงค็อก 
ประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้เชา่ ระดบั 5 ดาว ภายใต้การบริหารในกลุม่แอสคอท รวม

ทัง้หมด 3 อาคาร ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 15 ชัน้  อาคารอพาร์ทเม้นท์ 14 ชัน้ และอาคาร 
อพาร์ทเม้นท์ 19 ชัน้ พร้อมด้วยห้องจดัเลีย้ง 

ที่ตัง้โครงการ ซอยเอกมยั 2  ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 
ห้องพัก ประเภท จ านวน (ห้อง)                    

ตำ่งประเทศที่เข้ำมำท ำงำนและทอ่งเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องกำรเช่ำที่พกัอำศยัในระยะสัน้และระยะยำว โดยมีสิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกตำ่งๆ ครบครัน  ตัง้อยูใ่นยำ่นศนูย์กลำงธุรกิจที่มีศกัยภำพ ถนนสลีม สำทร และยงัมีนโยบำยกำรให้บริกำรที่มี
คณุภำพ มีระบบรักษำควำมปลอดภยัที่มีประสทิธิภำพ  

โรงแรมแมริออท เอ็คเซค็คิวทฟี อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ 
ประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ระดบั 5 ดาวจ านวน 1 อาคาร 
ที่ตัง้โครงการ ซอยสาทร 3 (สวนพล)ู ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
ห้องพัก ประเภท จ านวน (ห้อง) 
 1 Bedroom Suite 

1 Bedroom Executive Suite 
2 Bedroom Suite 
3 Bedroom Suite 
3 Bedroom Executive Suite 

55 
50 
58 
11 
10 

ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร  
 Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ) 

Pool Bar 
ห้องจดัเลีย้ง/สัมมนา ช่ือห้อง  
 Board Room  
บริการอื่นๆ -  
เร่ิมเปิดด าเนินการ เดือนมีนาคม 2552  

 

2. ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  เป็นอสงัหำริมทรัพย์ของบริษัทยอ่ย คือ  
บริษัท   วี เรสซิเดนซ์ จ ำกัด  ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรในกลุ่มแอสคอท ที่มีช่ือเสียงและประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรงำนโรงแรมในระดบัสำกล โครงกำรนีใ้ห้บริกำรที่พกัอำศยัแก่ลกูค้ำชำวต่ำงประเทศที่เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทย
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ให้บริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆภำยในห้องพกัอำศยั  โครงกำรตัง้อยูใ่นท ำเลยำ่นธุรกิจบริเวณสขุมุวิท และ เอก
มยั 

 

โครงการซัมเมอร์เซท็ เอกมัย แบงค็อก 
ประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้เชา่ ระดบั 5 ดาว ภายใต้การบริหารในกลุม่แอสคอท รวม

ทัง้หมด 3 อาคาร ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 15 ชัน้  อาคารอพาร์ทเม้นท์ 14 ชัน้ และอาคาร 
อพาร์ทเม้นท์ 19 ชัน้ พร้อมด้วยห้องจดัเลีย้ง 

ที่ตัง้โครงการ ซอยเอกมยั 2  ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 
ห้องพัก ประเภท จ านวน (ห้อง)                    
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อาคารส านักงานบางกอกบิสซเินสเซน็เตอร์ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทไทยและตา่งชาติขนาดกลางและขนาดเลก็ที่ต้องการพืน้ท่ีอาคารส านกังานใน

ยา่นสขุมุวิท และเอกมยั ระหวา่ง 100 – 900 ตารางเมตร 
 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีที่ดินรวม 6 แปลงที่ถือโดยบริษัทในกลุม่วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้  แบง่เป็นที่ดินเปลำ่ 5  แปลงใน
ตำ่งจงัหวดัได้แก ่เชียงใหม ่อำ่งทอง สระบรีุ  ระยอง และอดุรธำนีและที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง 1 แปลงอยูใ่นกทม.  เนื่องจำก
บริษัทฯ มีนโยบำยที่ชดัเจนที่จะมุง่ขยำยธุรกิจกำรแพทย์และไม่ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย  บริษัทฯ จะ
พิจำรณำศกัยภำพของที่ดินเปลำ่ในต่ำงจังหวดัเป็นรำยแปลงในกำรพฒันำเป็นโรงพยำบำลแทนกำรพฒันำเป็นโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย   หำกที่ดินแปลงใดไม่มีศกัยภำพในกำรพฒันำเป็นโรงพยำบำล  บริษัทฯ จะขำยคืนแก่ผู้ขำย
ภำยในระเวลำที่ก ำหนด (ตำมเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำย)  ส ำหรับท่ีดินเปลำ่พร้อมสิง่ปลกูสร้ำงในกทม. บริษัทฯ มีแผน
จะขำยให้แก่นกัลงทนุท่ีสนใจตอ่ไป 

 
ค) ธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 

บริษัทยอ่ยได้แก่ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจ ดงันี ้
 

1) บริการวางระบบโปรแกรมส าเร็จรูป (Software Implementation Services) 
ให้บริการวิเคราะห์ และออกแบบระบบท่ีสอดคล้อง และตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยแบง่สายงานตาม

รูปแบบซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในปัจจบุนัได้แก่ 

• SAP Success Factor  ระบบซอฟต์แวร์  ของ เอส เอ พี (SAP)  บริษัท ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดกั 
อิน ดำต้ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมนั ที่ให้บริกำรด้ำน Human Capital Management (HCM) ซึ่งเป็นโซลชูัน่บนระบบ
คลำวด์ส ำหรับองค์กรระดับ Enterprise ท ำให้องค์กรสำมำรถบูรณำกำรงำนหลัก  (core business process) ต่ำงๆ  
โดย เฉพำะอย่ำ ง ย่ิ ง ระบบงำนบ ริหำรจัดกำรท รัพยำกรมนุษ ย์  ไ ด้ แก่  Organization Management, Personal 
Administration, Time and Labor, Absence Management Global Payroll และ Training Administration ให้เป็นระบบ
ที่สมัพนัธ์กันและเช่ือมโยงกันอย่ำง real time   ท ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงเป็นระบบ    มีประสิทธิภำพ 
รวมทัง้ลดกระบวนกำรท ำงำนและลดต้นทนุในกำรจดักำรอีกด้วย 
 

• SAP Enterprise Resource Planning ระบบซอฟแวร์ ของ เอส เอ พี  (SAP)เอส เอ พี บริษัท ซอฟแวร์ 
แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดกั อิน ดำต้ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมนั ซึ่งให้บริกำรด้ำน Enterprise Resource Planning 
(ERP) ท ำให้องค์กรสำมำรถบรูณำกำรงำนหลกั (core business process) ตำ่งๆ ในบริษัททัง้หมด ได้แก่ กำรจดัซือ้จดัจ้ำง 
กำรวำงแผนกำรผลติ กำรขำยและกำรจดัจ ำหนำ่ย กำรควบคมุงบประมำณ กำรควบคมุโครงกำร กำรควบคมุคณุภำพ กำร
บญัชี กำรเงิน และกำรบริหำรบคุคลเข้ำด้วยกนั ให้เป็นระบบที่สมัพนัธ์กนัและเช่ือมโยงกนัอย่ำง real time ท ำให้สำมำรถ
บริหำรองค์กรได้อยำ่งเป็นระบบมีประสิทธิภำพ โดยข้อมลูสว่นกลำงของระบบทกุสว่นจะอยูใ่น สว่นกลำงสว่นเดียวกนั ไม่
เกิดควำมขดัแย้งของข้อมลูรวมทัง้ลดกระบวน กำรท ำงำนและลดต้นทนุ 

 

• SAP Business One ระบบซอฟแวร์ ของ เอส เอ พี (SAP)เอส เอ พี บริษัท ซอฟแวร์ แอพพลเิคชัน่ แอนด์ โปร
ดกั อิน ดำต้ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมนั ซึ่งให้บริกำรด้ำน ระบบบญัชีและกำรเงินแบบครบวงจร ส ำหรับธุรกิจขนำด
กลำงและขนำดเล็ก  ท ำให้องค์กรสำมำรถบริหำรจดักำรธุรกิจได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ  ตอบสนองต่อ กำรแข่งขนัทำงธุรกิจ 
หรือกำรขยำยธุรกิจได้อย่ำงรำบร่ืน   รวมทัง้ระบบข้อมูลที่ใช้ในกำรบริหำรหรือวำงแผนธุรกิจที่ถูกต้อง ทนัต่อเวลำ  และ
ควบคมุกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจได้อยำ่งรัดกมุ 

 

• Hospital Information System ระบบซอฟต์แวร์ HIS  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในกำรบริหำรจดักำรงำนโรงพยำบำล
อนัได้แก่ ระบบกำรนดัหมำย ระบบงำนลงทะเบียน ระบบงำนลงทะเบียนฉกุเฉิน ระบบงำนประวตัิข้อมลู   กำรรักษำผู้ ป่วย 
ระบบงำนสัง่รำยกำร ระบบงำนเภสชักรรมและเวชภณัฑ์ ระบบงำนตรวจวิเครำะห์ห้องปฏิบตัิกำร ระบบงำนห้องปฏิบตัิกำร
รังสีวิทยำ ระบบงำนบริหำรจดักำรผู้ ป่วยใน ระบบงำนห้องผ่ำตดั ระบบงำนห้องคลอด ระบบงำนบริหำรจดักำรโภชนำกำร 
ระบบงำนจดัเก็บเวชระเบียนผู้ ป่วย และระบบกำรเงิน  

 

• Business Intelligence ระบบซอฟต์แวร์ QlikView  เป็นระบบที่ใช้ในงำนกำรน ำเสนอและวิเครำะห์ข้อมูล
ส ำหรับผู้บริหำรไมว่ำ่จะเป็นข้อมลูด้ำนกำรตลำด กำรขำย กำรบญัชี กำรบริหำร บคุลำกร งบประมำณและอื่นๆ   อนัน ำไปสู่
กำรวำงแผนกลยทุธ์ กำรวำงแผนกำรตลำด กำรวำงแผนพฒันำบคุลำกร ฯลฯ  โดยกำรแสดงผลข้อมลูผ่ำนทำงรูปแบบกำร
น ำเสนอท่ีมีควำมหลำกหลำย เช่น ตำรำง แผนภมูิ และอตัรำสว่นส ำคญัตำ่งๆ นอกจำกนีย้งัสำมำรถน ำเสนอข้อมลูได้หลำย
ชดุในเวลำเดียวกนั  ซึง่ท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจดักำรข้อมลูตำ่งๆ ภำยในองค์กรได้อยำ่งรวดเร็วและมีประสทิธิภำพ 

 

2) บริการด้านการบ ารุงรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service) 
บริการบ ารุงรักษาระบบงานและสนบัสนนุทางเทคนิคส าหรับระบบซอฟต์แวร์ขององค์กร โดยบคุลากรที่มีความ

เช่ียวชาญ ให้บริการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบตามก าหนดเวลา ซึ่งการบริการดงักลา่วเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้งานของระบบ สร้างความมัน่ใจว่าผลงานที่จะส่งมอบสามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์ของลกูค้าได้อย่างถกูต้องและ
ครบถ้วน และลดข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึน้จากการใช้งานในอนาคต 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายส าหรับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ คือองค์กรที่มีความต้องการใช้บริการและติดตัง้ พฒันา
ระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจดัการองค์กรทัง้ด้านทรัพยากรบคุคล การวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจตา่งๆ โดยไมจ่ ากดักลุม่
ลกูค้าเฉพาะอตุสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสขุเท่านัน้  รวมถึงอตุสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งลกูค้าสว่นใหญ่ปัจจุบนัเป็น
ธุรกิจโรงพยาบาลและกลุม่บริการทางการแพทย์ 

 

3) บริการให้ค าปรึกษาและแนวทางในการจัดการระบบบริหารงาน 
บริกำรให้ค ำปรึกษำและวำงแผนด้ำนกำรบริหำรจดักำร ระบบบริหำรงำนโรงพยำบำล ระบบงำนทรัพยำกรบคุคล 

ระบบงำนบญัชีกำรเงิน สนิค้ำคงคลงั จดัซือ้จดัจ้ำง ระบบน ำเสนอและวิเครำะห์ข้อมลูโดยน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำ
มำเป็นตัวหลักในกำรจัดกำรตลอดจนให้ค ำแนะน ำปรึกษำในกำรแก้ปัญหำที่เกิ ดจำกกำรวำงระบบกำรจัดกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศผำ่นระบบซอฟแวร์อื่นๆ บริษัทฯ มีกำรบริกำรท่ีครอบคลมุในหลำกหลำยธุรกิจ  เช่น อตุสำหกรรมทำง

อาคารส านักงานบางกอกบิสซเินสเซน็เตอร์ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทไทยและตา่งชาติขนาดกลางและขนาดเลก็ที่ต้องการพืน้ท่ีอาคารส านกังานใน

ยา่นสขุมุวิท และเอกมยั ระหวา่ง 100 – 900 ตารางเมตร 
 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีที่ดินรวม 6 แปลงที่ถือโดยบริษัทในกลุม่วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้  แบง่เป็นที่ดินเปลำ่ 5  แปลงใน
ตำ่งจงัหวดัได้แก ่เชียงใหม ่อำ่งทอง สระบรีุ  ระยอง และอดุรธำนีและที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง 1 แปลงอยูใ่นกทม.  เนื่องจำก
บริษัทฯ มีนโยบำยที่ชดัเจนที่จะมุง่ขยำยธุรกิจกำรแพทย์และไม่ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย  บริษัทฯ จะ
พิจำรณำศกัยภำพของที่ดินเปลำ่ในต่ำงจังหวดัเป็นรำยแปลงในกำรพฒันำเป็นโรงพยำบำลแทนกำรพฒันำเป็นโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย   หำกที่ดินแปลงใดไม่มีศกัยภำพในกำรพฒันำเป็นโรงพยำบำล  บริษัทฯ จะขำยคืนแก่ผู้ขำย
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (ตำมเง่ือนไขที่ระบุในสญัญำซือ้ขำย) ส ำหรับที่ดินเปล่ำพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงในกทม. บริษัทฯ      
มีแผนจะขำยให้แก่นกัลงทนุท่ีสนใจตอ่ไป 

 
ค) ธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 

บริษัทยอ่ยได้แก่ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจ ดงันี ้
 

1) บริการวางระบบโปรแกรมส าเร็จรูป (Software Implementation Services) 
ให้บริการวิเคราะห์ และออกแบบระบบท่ีสอดคล้อง และตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยแบง่สายงานตาม

รูปแบบซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในปัจจบุนัได้แก่ 

• SAP Success Factor  ระบบซอฟต์แวร์  ของ เอส เอ พี (SAP)  บริษัท ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดกั 
อิน ดำต้ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมนั ที่ให้บริกำรด้ำน Human Capital Management (HCM) ซึ่งเป็นโซลชูัน่บนระบบ
คลำวด์ส ำหรับองค์กรระดับ Enterprise ท ำให้องค์กรสำมำรถบูรณำกำรงำนหลัก  (core business process) ต่ำงๆ  
โดย เฉพำะอย่ำ ง ย่ิ ง ระบบงำนบ ริหำรจัดกำรท รัพยำกรมนุษ ย์  ไ ด้ แก่  Organization Management, Personal 
Administration, Time and Labor, Absence Management Global Payroll และ Training Administration ให้เป็นระบบ
ที่สมัพนัธ์กันและเช่ือมโยงกันอย่ำง real time   ท ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงเป็นระบบ    มีประสิทธิภำพ 
รวมทัง้ลดกระบวนกำรท ำงำนและลดต้นทนุในกำรจดักำรอีกด้วย 
 

• SAP Enterprise Resource Planning ระบบซอฟแวร์ ของ เอส เอ พี  (SAP)เอส เอ พี บริษัท ซอฟแวร์ 
แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดกั อิน ดำต้ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมนั ซึ่งให้บริกำรด้ำน Enterprise Resource Planning 
(ERP) ท ำให้องค์กรสำมำรถบรูณำกำรงำนหลกั (core business process) ตำ่งๆ ในบริษัททัง้หมด ได้แก่ กำรจดัซือ้จดัจ้ำง 
กำรวำงแผนกำรผลติ กำรขำยและกำรจดัจ ำหนำ่ย กำรควบคมุงบประมำณ กำรควบคมุโครงกำร กำรควบคมุคณุภำพ กำร
บญัชี กำรเงิน และกำรบริหำรบคุคลเข้ำด้วยกนั ให้เป็นระบบที่สัมพนัธ์กนัและเช่ือมโยงกนัอย่ำง real time ท ำให้สำมำรถ
บริหำรองค์กรได้อยำ่งเป็นระบบมีประสิทธิภำพ โดยข้อมลูสว่นกลำงของระบบทกุสว่นจะอยูใ่น สว่นกลำงสว่นเดียวกนั ไม่
เกิดควำมขดัแย้งของข้อมลูรวมทัง้ลดกระบวน กำรท ำงำนและลดต้นทนุ 
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• SAP Business One ระบบซอฟแวร์ ของ เอส เอ พี (SAP)เอส เอ พี บริษัท ซอฟแวร์ แอพพลเิคชัน่ แอนด์ โปร
ดกั อิน ดำต้ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมนั ซึ่งให้บริกำรด้ำน ระบบบญัชีและกำรเงินแบบครบวงจร ส ำหรับธุรกิจขนำด
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กำรแพทย์ อุตสำหกรรมกำรเงินกำรธนำคำร อุตสำหกรรมกำรบิน อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม เป็นต้น   
อยำ่งไรก็ตำมอตุสำหกรรมทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุยงัคงเป็นกลุม่ลกูค้ำหลกั 
 

ง) ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน 
บริษัทย่อย ได้แก่บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากดั เป็นผู้ ให้บริการให้ค าปรึกษาด้านการลงทนุ  ปัจจุบนัอยู่

ในช่วงพกัการด าเนินกิจการ 
 
การตลาดและการแข่งขัน 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดวา่จะสามารถขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องที่ร้อยละ 4.5 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าที่ขยายตวั
ร้อยละ 3.9 โดยได้รับแรงขบัเคลือ่นหลกัมาจากการใช้จ่ายภาคเอกชนทัง้ด้านการบริโภคและการลงทนุที่มีแนวโน้ม
ขยายตวัเร่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัการจ้างงานที่ขยายตวัเพิ่มขึน้ และรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมที่เร่ิมขยายตวัดีขึน้
ตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ ่มสงูขึน้ นอกจากนีม้าตรการช่วยเหลอืผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ  โดยเฉพาะ
โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐยงัช่วยสนบัสนนุการจบัจ่ายใช้สอยของประชาชน และความคืบหน้าของโครงการลงทนุ
ภาครัฐจากปีก่อนหน้ายงัเป็นแรงสนบัสนนุให้การลงทนุภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัดีขึน้จากปีก่อนหน้าอีกด้วย ส าหรับ
จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามายงัประเทศไทยยงัคงมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าอยา่งตอ่เนือ่ง
เช่นกนั      ซึ่งคาดว่าจะยงัคงสนบัสนนุให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัการท่องเที่ยวขยายตวัดีตามไปด้วย อย่างไรก็ตามการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตวัลง และนโยบายกีดกนัทางการค้าของสหรัฐรวมถึงการตอบโต้จาก
ประเทศต่างๆ คาดว่าจะสง่ผลให้การสง่ออกสินค้าชะลอลงเล็กน้อย  
 

ที่มา:  รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561 โดยส านกังานเศรษฐกิจการคลงั วนัที่ 29 ตลุาคม 2561 
 

1) ภาพรวมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
ภาพรวมอตุสาหกรรมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากสงัคมเปลี่ยนแปลงมี

การใช้ชีวิตเร่งรีบ มีความเครียดเพิ่มขึน้ การไมอ่อกก าลงักาย เป็นสาเหตใุห้อตัราการเจ็บป่วยเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ความต้องการ
บริการด้านสขุภาพเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

 

ระบบสวัสดกิารสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย     
ภาครัฐได้จดัระบบสวสัดิการสงัคมด้านสขุภาพให้แก่ประชาชนทกุภาคสว่นได้เข้ารับบริการ โดยระบบบริการหลกั

ได้แก่ 
− ระบบประกันสขุภำพถ้วนหน้ำ ให้กำรดูแลด้ำนสขุภำพแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิในสวสัดิกำรสงัคมด้ำนสขุภำพอื่นๆ 

โดยเฉพำะกลุ่มคนที่มีรำยได้น้อย รู้จักกันในนำมโครงกำร 30 บำทรักษำทกุโรค เน้นกำรดูแลรักษำอำกำร
เจ็บป่วยทัว่ไปเป็นหลกั หนว่ยงำนท่ีดแูลได้แก่ ส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ 
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แม้วา่ประเทศไทยจะมีระบบสวสัดิการสงัคมที่ภาครัฐจดัให้ แตเ่นื่องจากงบประมาณด้านสขุภาพในการสนบัสนนุ
ระบบสวัสดิการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ นอกจากนีป้ระเทศไทยยังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบคุลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐในต่างจงัหวดั ตามรายงานสถิติด้านสขุอนามยั   โดยองค์การ
อนามยัโลกพบว่า จ านวนแพทย์ต่อคนไข้ในประเทศไทยต ่ากว่าประเทศอื่นๆในเอเซีย  โดยคนไข้ทกุ 10,000 คน ประเทศ
ไทยมีแพทย์เพียง 3 คน เทียบกบัประเทศสงิคโปร์ที่มีแพทย์ 18.3 คน มาเลเซียมีแพทย์ 9.4 คน  ฟิลปิปินส์มี 11.5 คน  สง่ผล
ให้ความต้องการด้านการบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีคณุภาพในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึน้   
 
โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 
 

• ประชากรสูงอายุที่ ต้องการการดูแลและรักษาพยาบาลมีจ านวนเพิ่มขึน้มาก ในระยะยำวสงัคมผู้ สูงอำยุ 
(Ageing Society) จะเป็นปัจจยัหนนุควำมต้องกำร ใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยัและเทคโนโลยีขัน้สงูมำกขึน้ จำก
สดัสว่นผู้สงูอำย ุ(วยั 65 ปีขึน้ไป) ที่ยงัคงเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยเฉพำะกลุม่ประชำกรอำยมุำกกวำ่ 85 ปี ที่จะมี จ ำนวน
เพิ่มขึน้มำก จะมีควำมต้องกำรบริกำรด้ำนสขุภำพเพิ่มขึน้มำกอย่ำงมีนยัส ำคญั เนื่องจำกเป็นกลุม่ที่มีอตัรำของกำร
เจ็บป่วยสูงและเป็นกลุ่มที่ไม่สำมำรถดูแลตนเองได้ จึงต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ ทัง้นี ้จำกกำรคำดกำรณ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ (สศช.) ระบวุำ่ จ ำนวนผู้สงูวยัอำยมุำกกวำ่   60 ปี จะ
เพิ่มขึน้จำก 9.1 ล้ำนคนในปัจจุบนัเป็น 10.3 ล้ำนคนในปี 2562 ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพของผู้สงูอำยจุะเพ่ิมขึน้
จำก 6.3 หมื่นล้ำนบำทในปี 2553 (2.1% ของ GDP) เป็น 22.8 หมื่นล้ำนบำท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565  

 
 แนวโน้มจ านวนประชากรอายมุากกวา่ 60 ปีในประเทศไทย 

− ระบบประกนัสงัคม  ให้กำรดแูลสขุภำพแก่แรงงำนภำคเอกชน ครอบคลมุเร่ือกำรเจ็บป่วยทพุพลภำพ รวมถึง
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และพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ครอบคลมุถึงคู่สมรส บิดำมำรดำ บตุรธิดำที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ หน่วยงำนที่ดแูล
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ไทยมีแพทย์เพียง 3 คน เทียบกบัประเทศสงิคโปร์ที่มีแพทย์ 18.3 คน มาเลเซียมีแพทย์ 9.4 คน  ฟิลปิปินส์มี 11.5 คน  สง่ผล
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• ประชากรสูงอายุที่ ต้องการการดูแลและรักษาพยาบาลมีจ านวนเพิ่มขึน้มาก ในระยะยำวสงัคมผู้ สูงอำยุ 
(Ageing Society) จะเป็นปัจจยัหนนุควำมต้องกำร ใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยัและเทคโนโลยีขัน้สงูมำกขึน้ จำก
สดัสว่นผู้สงูอำย ุ(วยั 65 ปีขึน้ไป) ที่ยงัคงเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยเฉพำะกลุม่ประชำกรอำยมุำกกวำ่ 85 ปี ที่จะมี จ ำนวน
เพิ่มขึน้มำก จะมีควำมต้องกำรบริกำรด้ำนสขุภำพเพิ่มขึน้มำกอย่ำงมีนยัส ำคญั เนื่องจำกเป็นกลุม่ที่มีอตัรำของกำร
เจ็บป่วยสูงและเป็นกลุ่มที่ไม่สำมำรถดูแลตนเองได้ จึงต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ ทัง้นี ้จำกกำรคำดกำรณ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ (สศช.) ระบวุำ่ จ ำนวนผู้สงูวยัอำยมุำกกวำ่   60 ปี จะ
เพิ่มขึน้จำก 9.1 ล้ำนคนในปัจจุบนัเป็น 10.3 ล้ำนคนในปี 2562 ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพของผู้สงูอำยจุะเพ่ิมขึน้
จำก 6.3 หมื่นล้ำนบำทในปี 2553 (2.1% ของ GDP) เป็น 22.8 หมื่นล้ำนบำท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565  
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ไทยมีแพทย์เพียง 3 คน เทียบกบัประเทศสงิคโปร์ที่มีแพทย์ 18.3 คน มาเลเซียมีแพทย์ 9.4 คน  ฟิลปิปินส์มี 11.5 คน  สง่ผล
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โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 
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ให้ความต้องการด้านการบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีคณุภาพในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึน้   
 
โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 
 

• ประชากรสูงอายุที่ ต้องการการดูแลและรักษาพยาบาลมีจ านวนเพิ่มขึน้มาก ในระยะยำวสงัคมผู้ สูงอำยุ 
(Ageing Society) จะเป็นปัจจยัหนนุควำมต้องกำร ใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยัและเทคโนโลยีขัน้สงูมำกขึน้ จำก
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กำรคลอดบตุร สงเครำะห์บตุร ชรำภำพ และกำรวำ่งงำน ระบบประกนัสงัคมดแูลโดยส ำนกังำนประกนัสงัคม 

− ระบบสวสัดิกำรข้ำรำชกำรและพนกังำนรัฐวิสำหกิจ  ให้กำรดแูลสขุภำพแก่แรงงำนภำครัฐ ได้แก่ ข้ำรำชกำร
และพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ครอบคลมุถึงคู่สมรส บิดำมำรดำ บตุรธิดำที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ หน่วยงำนที่ดแูล
ระบบนีไ้ด้แก่ กรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลงั 
 

แม้วา่ประเทศไทยจะมีระบบสวสัดิการสงัคมที่ภาครัฐจดัให้ แตเ่นื่องจากงบประมาณด้านสขุภาพในการสนบัสนนุ
ระบบสวัสดิการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ นอกจากนีป้ระเทศไทยยังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบคุลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐในต่างจงัหวดั ตามรายงานสถิติด้านสขุอนามยั   โดยองค์การ
อนามยัโลกพบว่า จ านวนแพทย์ต่อคนไข้ในประเทศไทยต ่ากว่าประเทศอื่นๆ ในเอเซีย  โดยคนไข้ทกุ 10,000 คน ประเทศ
ไทยมีแพทย์เพียง 3 คน เทียบกบัประเทศสงิคโปร์ที่มีแพทย์ 18.3 คน มาเลเซียมีแพทย์ 9.4 คน  ฟิลปิปินส์มี 11.5 คน  สง่ผล
ให้ความต้องการด้านการบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีคณุภาพในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึน้   
 
โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 
 

• ประชากรสูงอายุที่ ต้องการการดูแลและรักษาพยาบาลมีจ านวนเพิ่มขึน้มาก ในระยะยำวสงัคมผู้ สูงอำยุ 
(Ageing Society) จะเป็นปัจจยัหนนุควำมต้องกำร ใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยัและเทคโนโลยีขัน้สงูมำกขึน้ จำก
สดัสว่นผู้สงูอำย ุ(วยั 65 ปีขึน้ไป) ที่ยงัคงเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยเฉพำะกลุม่ประชำกรอำยมุำกกวำ่ 85 ปี ที่จะมี จ ำนวน
เพิ่มขึน้มำก จะมีควำมต้องกำรบริกำรด้ำนสขุภำพเพิ่มขึน้มำกอย่ำงมีนยัส ำคญั เนื่องจำกเป็นกลุม่ที่มีอตัรำของกำร
เจ็บป่วยสูงและเป็นกลุ่มที่ไม่สำมำรถดูแลตนเองได้ จึงต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ ทัง้นี ้จำกกำรคำดกำรณ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ (สศช.) ระบวุำ่ จ ำนวนผู้สงูวยัอำยมุำกกวำ่   60 ปี จะ
เพิ่มขึน้จำก 9.1 ล้ำนคน ในปัจจุบนัเป็น 10.3 ล้ำนคนในปี 2562 ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพของผู้สงูอำยจุะเพิ่มขึน้
จำก 6.3 หมื่นล้ำนบำท ในปี 2553 (2.1% ของ GDP) เป็น 22.8 หมื่นล้ำนบำท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565  

 
 แนวโน้มจ านวนประชากรอายมุากกวา่ 60 ปีในประเทศไทย 

− ระบบประกนัสงัคม  ให้กำรดแูลสขุภำพแก่แรงงำนภำคเอกชน ครอบคลมุเร่ือกำรเจ็บป่วยทพุพลภำพ รวมถึง
กำรคลอดบตุร สงเครำะห์บตุร ชรำภำพ และกำรวำ่งงำน ระบบประกนัสงัคมดแูลโดยส ำนกังำนประกนัสงัคม 

− ระบบสวสัดิกำรข้ำรำชกำรและพนกังำนรัฐวิสำหกิจ  ให้กำรดแูลสขุภำพแก่แรงงำนภำครัฐ ได้แก่ ข้ำรำชกำร
และพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ครอบคลมุถึงคู่สมรส บิดำมำรดำ บตุรธิดำที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ หน่วยงำนที่ดแูล
ระบบนีไ้ด้แก่ กรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลงั 
 

แม้วา่ประเทศไทยจะมีระบบสวสัดิการสงัคมที่ภาครัฐจดัให้ แตเ่นื่องจากงบประมาณด้านสขุภาพในการสนบัสนนุ
ระบบสวัสดิการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ นอกจากนีป้ระเทศไทยยังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงบคุลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐในต่างจงัหวดั ตามรายงานสถิติด้านสขุอนามยั   โดยองค์การ
อนามยัโลกพบว่า จ านวนแพทย์ต่อคนไข้ในประเทศไทยต ่ากว่าประเทศอื่นๆ ในเอเซีย  โดยคนไข้ทกุ 10,000 คน ประเทศ
ไทยมีแพทย์เพียง 3 คน เทียบกบัประเทศสงิคโปร์ที่มีแพทย์ 18.3 คน มาเลเซียมีแพทย์ 9.4 คน  ฟิลปิปินส์มี 11.5 คน  สง่ผล
ให้ความต้องการด้านการบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีคณุภาพในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึน้   
 
โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 
 

• ประชากรสูงอายุที่ ต้องการการดูแลและรักษาพยาบาลมีจ านวนเพิ่มขึน้มาก ในระยะยำวสงัคมผู้ สูงอำยุ 
(Ageing Society) จะเป็นปัจจยัหนนุควำมต้องกำร ใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยัและเทคโนโลยีขัน้สงูมำกขึน้ จำก
สดัสว่นผู้สงูอำย ุ(วยั 65 ปีขึน้ไป) ที่ยงัคงเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยเฉพำะกลุม่ประชำกรอำยมุำกกวำ่ 85 ปี ที่จะมี จ ำนวน
เพิ่มขึน้มำก จะมีควำมต้องกำรบริกำรด้ำนสขุภำพเพิ่มขึน้มำกอย่ำงมีนยัส ำคญั เนื่องจำกเป็นกลุม่ที่มีอตัรำของกำร
เจ็บป่วยสูงและเป็นกลุ่มที่ไม่สำมำรถดูแลตนเองได้ จึงต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ ทัง้นี ้จำกกำรคำดกำรณ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ (สศช.) ระบวุำ่ จ ำนวนผู้สงูวยัอำยมุำกกวำ่   60 ปี จะ
เพิ่มขึน้จำก 9.1 ล้ำนคน ในปัจจุบนัเป็น 10.3 ล้ำนคนในปี 2562 ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพของผู้สงูอำยจุะเพิ่มขึน้
จำก 6.3 หมื่นล้ำนบำท ในปี 2553 (2.1% ของ GDP) เป็น 22.8 หมื่นล้ำนบำท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565  

 
 แนวโน้มจ านวนประชากรอายมุากกวา่ 60 ปีในประเทศไทย 

 

• การเปิดเสรีทางการค้าหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean Economic Community) จำกกำรศกึษำ
ของทีมงำนผู้ เช่ียวชำญด้ำนสขุภำพอำเซียน เร่ือง "ควำมคืบหน้ำของระบบหลกัประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำ ในภูมิภำค
อำเซียน" ชีว้่ำ ควำมครอบคลมุของกำรให้บริกำรสขุภำพของรัฐในกลุ่มประเทศ CLMV ยงัอยู่ในระดบัต ่ำ (ลำวอยู่ที่
ระดับ 15% กัมพูชำ 24% เวียดนำม 65% และไม่มีข้อมูลของประเทศเมียนมำร์) หรืออำจกล่ำวในอีกนัยหนึ่งว่ำ 
โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรดแูลรักษำพยำบำลในกลุม่ประเทศ CLMV ยงัไมเ่พียงพอและยงัมีช่องวำ่งอีกมำก ดงันัน้ ผล
จำกกำรสร้ำงควำมร่วมมอืตำมกรอบกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำหรือประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีน (AEC: Asean Economic 
Community) และกำรเปิดให้มีกำรเดินทำงข้ำมพรมแดนที่เสรีมำกขึน้ จะเอือ้ให้กลุม่ลกูค้ำผู้ ป่วยจำก CLMV สำมำรถ
เข้ำถึงกำรรักษำทำงกำรแพทย์ในไทยได้สะดวกและง่ำยขึน้ จึงเป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจที่ส ำคญัแก่โรงพยำบำลไทย 
 

• นโยบายรัฐหนุนการแพทย์ครบวงจรเป็นหน่ึงในคลัสเตอร์ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้สูง ใน 4 กลุม่กิจกำรได้แก่ อตุสำหกรรมยำ อตุสำหกรรมสมนุไพร เคร่ืองมือแพทย์  และ
บริกำรทำงกำรแพทย์  โดยภำครัฐให้สิทธิประโยชน์ปรับลดอตัรำภำษี  ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัจำกกำรท่ี
โรงพยำบำลไทยมีต้นทนุลดลง จงูใจให้มีผู้ เข้ำมำใช้บริกำรทำงกำรแพทย์มำกขึน้ 

 

• การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของเอเชีย โดยก ำหนดและด ำเนินกำรตำม
แผนพฒันำประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลำงสขุภำพนำนำชำติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668)  ไทยได้รับกำรยอมรับ
วำ่เป็นหนึง่ในประเทศศนูย์กลำงกำรทอ่งเที่ยวเชิงสขุภำพของโลก เนื่องจำกโรงพยำบำลของไทยมีควำมก้ำวหน้ำและมี
ควำมพร้อมของศูนย์กำรแพทย์เฉพำะทำง โดยเฉพำะกำรรักษำโรคเรือ้รัง (อำทิ โรคหวัใจ กระดูก มะเร็ง เป็นต้น) 
รวมทัง้ศูนย์ดูแลและบริบำลผู้ ป่วยสงูอำยุ  นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนไทยยงัเป็นที่ยอมรับในเร่ืองคุณภำพกำร
รักษำ กำรบริกำรและค่ำรักษำพยำบำลที่ถูกกว่ำประเทศอื่นๆ และยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน JCI (Joint 
Commission International) ถึง 58 แหง่มำกกวำ่ทกุประเทศในภมูิภำคนี ้

 
จ านวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI  

 

• อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงของคนไทยมีมากขึน้  จ ำนวนผู้ ป่วยและกำรเสียชีวิตจำกโรค ไม่
ติดตอ่ร้ำยแรง (Non-Communicable Diseases: NCD) อำทิ โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบำหวำน 
โรคปอดบวม มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในไทยและประเทศอำเซียนอื่นๆ ซึง่ในสว่นของผู้ ป่วยในประเทศไทย  มีพฤติกรรมเสีย่ง
ของกำรเกิดโรค อำทิ มีอตัรำกำรสบูบุหร่ีค่อนข้ำงสงู อตัรำกำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่สงูถึง  6.5 ลิตรต่อคนต่อปี 
กำรบริโภคน ำ้ตำลสงูสดุในอำเซยีน เป็นต้น ท ำให้คำดวำ่ควำมต้องกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์จะเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง  

 
        จ านวนผู้ ป่วยในประเทศไทยแบง่ตามอาการป่วย 

 
• สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยยังต ่ากว่าค่าเฉลี่ย จำกกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพของภำครัฐ 

และภำคเอกชน โดยสรุปข้อมูลของประเทศต่ำงๆ พบว่ำประเทศไทยมีสดัส่วนดังกล่ำวร้อยละ 6.53 ซึ่งยังต ่ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 6.78 โดยนโยบำยของภำครัฐในกำรสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขเพ่ิมขึน้ รวมถึงกระแสกำรดูแลสุขภำพ เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะส่งผลให้อัตรำกำรใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนำคต ทัง้นีป้ระเทศไทยถือได้วำ่เป็นหนึ่งในประเทศผู้น ำด้ำนธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนสขุภำพ     
กลุม่อำเซียน 

 
ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 
• ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง โดยนอกเหนือจำกคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัขยำยกำรลงทุนอยำ่งตอ่เนื่องแล้ว  ยงัมีกลุม่ทนุ

ขนำดใหญ่จำกธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสูธุ่รกิจโรงพยำบำล  อำทิ กลุม่พฤกษำ โฮลดิง้ (โรงพยำบำลวิมตุติ คำดวำ่จะเปิด
ปี 2563) กลุ่มอำร์เอสย ู(RSU International Hospital ปี 2563) กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ เครือเจริญโภคภณัฑ์   (CP Group) 
และเครือไทยเจริญ คอร์ปอเรชัน่ (TCC Group) ท ำให้มีจ ำนวนโรงพยำบำลและจ ำนวนเตียงผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้ม
ที่ผู้ประกอบกำรโรงพยำบำลเอกชนต้องแข่งขนัสูงขึน้ ทัง้ด้ำนรำคำ และบริกำร  รวมทัง้กำร   แย่งชิงบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนยงัต้องแข่งขนักบักลุม่คลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรัฐ และโรงพยำบำล
ในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิยมหำรำชกำรุณย์ในเครือศิริรำช และศนูย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ของโรงพยำบำลรำมำธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบในกำรแข่งขนั ทัง้แง่ของช่ือเสียง เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และแพท ย์
ผู้ เช่ียวชำญ 

ใน

 

• การเปิดเสรีทางการค้าหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean Economic Community) จำกกำรศกึษำ
ของทีมงำนผู้ เช่ียวชำญด้ำนสขุภำพอำเซียน เร่ือง "ควำมคืบหน้ำของระบบหลกัประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำ ในภูมิภำค
อำเซียน" ชีว้่ำ ควำมครอบคลมุของกำรให้บริกำรสขุภำพของรัฐในกลุ่มประเทศ CLMV ยงัอยู่ในระดบัต ่ำ (ลำวอยู่ที่
ระดับ 15% กัมพูชำ 24% เวียดนำม 65% และไม่มีข้อมูลของประเทศเมียนมำร์) หรืออำจกล่ำวในอีกนัยหนึ่งว่ำ 
โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรดแูลรักษำพยำบำลในกลุม่ประเทศ CLMV ยงัไมเ่พียงพอและยงัมีช่องวำ่งอีกมำก ดงันัน้ ผล
จำกกำรสร้ำงควำมร่วมมอืตำมกรอบกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำหรือประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีน (AEC: Asean Economic 
Community) และกำรเปิดให้มีกำรเดินทำงข้ำมพรมแดนที่เสรีมำกขึน้ จะเอือ้ให้กลุม่ลกูค้ำผู้ ป่วยจำก CLMV สำมำรถ
เข้ำถึงกำรรักษำทำงกำรแพทย์ในไทยได้สะดวกและง่ำยขึน้ จึงเป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจที่ส ำคญัแก่โรงพยำบำลไทย 
 

• นโยบายรัฐหนุนการแพทย์ครบวงจรเป็นหน่ึงในคลัสเตอร์ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้สูง ใน 4 กลุม่กิจกำรได้แก่ อตุสำหกรรมยำ อตุสำหกรรมสมนุไพร เคร่ืองมือแพทย์  และ
บริกำรทำงกำรแพทย์  โดยภำครัฐให้สิทธิประโยชน์ปรับลดอตัรำภำษี  ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัจำกกำรท่ี
โรงพยำบำลไทยมีต้นทนุลดลง จงูใจให้มีผู้ เข้ำมำใช้บริกำรทำงกำรแพทย์มำกขึน้ 

 

• การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของเอเชีย โดยก ำหนดและด ำเนินกำรตำม
แผนพฒันำประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลำงสขุภำพนำนำชำติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668)  ไทยได้รับกำรยอมรับ
วำ่เป็นหนึง่ในประเทศศนูย์กลำงกำรทอ่งเที่ยวเชิงสขุภำพของโลก เนื่องจำกโรงพยำบำลของไทยมีควำมก้ำวหน้ำและมี
ควำมพร้อมของศูนย์กำรแพทย์เฉพำะทำง โดยเฉพำะกำรรักษำโรคเรือ้รัง (อำทิ โรคหวัใจ กระดูก มะเร็ง เป็นต้น) 
รวมทัง้ศูนย์ดูแลและบริบำลผู้ ป่วยสงูอำยุ  นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนไทยยงัเป็นที่ยอมรับในเร่ืองคุณภำพกำร
รักษำ กำรบริกำรและค่ำรักษำพยำบำลที่ถูกกว่ำประเทศอื่นๆ และยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน JCI (Joint 
Commission International) ถึง 58 แหง่มำกกวำ่ทกุประเทศในภมูิภำคนี ้

 
จ านวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI  
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• อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงของคนไทยมีมากขึน้  จ ำนวนผู้ ป่วยและกำรเสียชีวิตจำกโรค ไม่
ติดตอ่ร้ำยแรง (Non-Communicable Diseases: NCD) อำทิ โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบำหวำน 
โรคปอดบวม มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในไทยและประเทศอำเซียนอื่นๆ ซึง่ในสว่นของผู้ ป่วยในประเทศไทย  มีพฤติกรรมเสีย่ง
ของกำรเกิดโรค อำทิ มีอตัรำกำรสบูบุหร่ีค่อนข้ำงสงู อตัรำกำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่สงูถึง  6.5 ลิตรต่อคนต่อปี 
กำรบริโภคน ำ้ตำลสงูสดุในอำเซยีน เป็นต้น ท ำให้คำดวำ่ควำมต้องกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์จะเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง  

 
        จ านวนผู้ ป่วยในประเทศไทยแบง่ตามอาการป่วย 

 
• สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยยังต ่ากว่าค่าเฉล่ีย จำกกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพของภำครัฐ 

และภำคเอกชน โดยสรุปข้อมูลของประเทศต่ำงๆ พบว่ำประเทศไทยมีสดัส่วนดังกล่ำวร้อยละ 6.53 ซึ่งยังต ่ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 6.78 โดยนโยบำยของภำครัฐในกำรสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขเพิ่มขึน้ รวมถึงกระแสกำรดูแลสุขภำพ เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะส่งผลให้อัตรำกำรใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนำคต ทัง้นีป้ระเทศไทยถือได้วำ่เป็นหนึ่งในประเทศผู้น ำด้ำนธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนสขุภำพ     
กลุม่อำเซียน 

 
ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 
• ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง โดยนอกเหนือจำกคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัขยำยกำรลงทุนอยำ่งตอ่เนื่องแล้ว  ยงัมีกลุม่ทนุ

ขนำดใหญ่จำกธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสูธุ่รกิจโรงพยำบำล  อำทิ กลุม่พฤกษำ โฮลดิง้ (โรงพยำบำลวิมตุติ คำดวำ่จะเปิด
ปี 2563) กลุ่มอำร์เอสย ู(RSU International Hospital ปี 2563) กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ เครือเจริญโภคภณัฑ์   (CP Group) 
และเครือไทยเจริญ คอร์ปอเรชัน่ (TCC Group) ท ำให้มีจ ำนวนโรงพยำบำลและจ ำนวนเตียงผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้ม
ท่ีผู้ประกอบกำรโรงพยำบำลเอกชนต้องแข่งขนัสูงขึน้ ทัง้ด้ำนรำคำ และบริกำร  รวมทัง้กำร   แย่งชิงบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนยงัต้องแข่งขนักบักลุม่คลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรัฐ และโรงพยำบำล
ในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิยมหำรำชกำรุณย์ในเครือศิริรำช และศนูย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ของโรงพยำบำลรำมำธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบในกำรแข่งขนั ทัง้แง่ของช่ือเสียง เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และแพท ย์
ผู้ เช่ียวชำญ 

ใน

• อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงของคนไทยมีมากขึน้  จ ำนวนผู้ ป่วยและกำรเสียชีวิตจำกโรค ไม่
ติดตอ่ร้ำยแรง (Non-Communicable Diseases: NCD) อำทิ โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบำหวำน 
โรคปอดบวม มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในไทยและประเทศอำเซียนอื่นๆ ซึง่ในสว่นของผู้ ป่วยในประเทศไทย  มีพฤติกรรมเสีย่ง
ของกำรเกิดโรค อำทิ มีอตัรำกำรสบูบุหร่ีค่อนข้ำงสงู อตัรำกำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่สงูถึง  6.5 ลิตรต่อคนต่อปี 
กำรบริโภคน ำ้ตำลสงูสดุในอำเซยีน เป็นต้น ท ำให้คำดวำ่ควำมต้องกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์จะเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง  

 
        จ านวนผู้ ป่วยในประเทศไทยแบง่ตามอาการป่วย 

 
• สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยยังต ่ากว่าค่าเฉล่ีย จำกกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพของภำครัฐ 

และภำคเอกชน โดยสรุปข้อมูลของประเทศต่ำงๆ พบว่ำประเทศไทยมีสดัส่วนดังกล่ำวร้อยละ 6.53 ซึ่งยังต ่ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 6.78 โดยนโยบำยของภำครัฐในกำรสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขเพิ่มขึน้ รวมถึงกระแสกำรดูแลสุขภำพ เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะส่งผลให้อัตรำกำรใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนำคต ทัง้นีป้ระเทศไทยถือได้วำ่เป็นหนึ่งในประเทศผู้น ำด้ำนธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนสขุภำพ     
กลุม่อำเซียน 

 
ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 
• ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง โดยนอกเหนือจำกคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัขยำยกำรลงทุนอยำ่งตอ่เนื่องแล้ว  ยงัมีกลุม่ทนุ

ขนำดใหญ่จำกธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสูธุ่รกิจโรงพยำบำล  อำทิ กลุม่พฤกษำ โฮลดิง้ (โรงพยำบำลวิมตุติ คำดวำ่จะเปิด
ปี 2563) กลุ่มอำร์เอสย ู(RSU International Hospital ปี 2563) กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ เครือเจริญโภคภณัฑ์   (CP Group) 
และเครือไทยเจริญ คอร์ปอเรชัน่ (TCC Group) ท ำให้มีจ ำนวนโรงพยำบำลและจ ำนวนเตียงผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้ม
ท่ีผู้ประกอบกำรโรงพยำบำลเอกชนต้องแข่งขนัสูงขึน้ ทัง้ด้ำนรำคำ และบริกำร  รวมทัง้กำร   แย่งชิงบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนยงัต้องแข่งขนักบักลุม่คลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรัฐ และโรงพยำบำล
ในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิยมหำรำชกำรุณย์ในเครือศิริรำช และศนูย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ของโรงพยำบำลรำมำธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบในกำรแข่งขนั ทัง้แง่ของช่ือเสียง เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และแพท ย์
ผู้ เช่ียวชำญ 

ใน

ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแขง่ขนัจากการรุกเข้าสูธุ่รกิจของทนุอาเซียน
ท่ีได้รับประโยชน์จาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุ้นโรงพยาบาลในไทยได้ในสดัสว่นถึง 70% โดยเฉพาะนกัลงทนุจาก
แหลง่ทนุประเทศสงิคโปร์และมาเลเซียที่มีประสบการณ์ในการเข้าซือ้ธุรกิจนีใ้นตา่งประเทศหลายแหง่   นอกจากนีย้งัมี
คูแ่ขง่จากโรงพยาบาลในตา่งประเทศ  หลายประเทศในเอเชียวางสถานะเป็นศนูย์กลางการแพทย์หรือมีกลุม่เปา้หมาย
เดียวกบัไทย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย  สว่นประเทศในตะวนัออกกลางซึ่งเป็นลกูค้าหลกัของโรงพยาบาลชั น้น า
ในไทย เช่น กาตาร์ เปิด Medical City ขนาดใหญ่ขนาด 559 เตียง มลูค่า 23,000 ล้านบาทปลายปี 2560 สว่นคเูวต 
เปิด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลค่า 35,000 ล้านบาท และรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต เปลี่ยน
เง่ือนไขประกันสขุภาพเป็นเน้นการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้บริการต่างประเทศ เป็นต้น  จากสภาพการ
แข่งขนัข้างต้นจะเป็นแรงกดดนัตอ่ผลการด าเนินงาน ทางด้านการเงินของโรงพยาบาลเอกชนให้มีอตัราก าไรชะลอลง 
อยา่งไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาดกลางและเลก็ที่ไมม่ีเครือขา่ยสาขาอาจมีก าไรลดลง 

 
• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภณัฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ของภาครัฐ 

ในเดือนมกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่ม ยารักษาโรคและเวชภณัฑ์ ตลอดจนบริการทางการแพทย์ เป็น
สินค้าและบริการควบคมุตามพ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  อย่างไรก็ตาม มาตรการที่จะน ามาใช้ดแูล 
เช่น การให้แจ้งต้นทนุ การก าหนดสว่นตา่งคา่ยาและเวชภณัฑ์ รวมถึงคา่บริการ เป็นต้น  จะต้องหารือกนัอีกครัง้ภายใต้
คณะอนุกรรมการที่จะเสนอให้จัดตัง้ขึน้โดยมีตวัแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ กรมการค้า
ภายใน กระทรวงสาธารณสขุ  มลูนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมประกนัชีวิต สมาคมโรงพยาบาลเอกชน คณะกรรมการ
สขุภาพแหง่ชาติ เพื่อจะร่วมกนัก าหนดมาตรการท่ีให้เกิดความเป็นธรรม 

 

ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรมปี 2561 - 2563 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี 
 Industry Update ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 โดยศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก  
 ธนาคารออมสิน 
 https://thestandard.co/news-medicine-treatment-fee-laws/ 
 https://www.thaipost.net/main/detail/25180 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
1. ขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลโดยเพิ่มจ ำนวนโรงพยำบำลในเครือในหวัเมืองรอง  ด้วยกำรสร้ำงโรงพยำบำลขึน้

เองในตำ่งจงัหวดัโดยเลอืกจงัหวดัที่มีศกัยภำพและยงัไมม่ีโรงพยำบำลเอกชน โดย ซึง่ปัจจบุนัมีกำรลงทนุสร้ำงโรงพยำบำล
ในจังหวัดอุตรดิตถ์และปรับปรุงโรงพยำบำลในจังหวัดอุทัยธำนี ซึ่งจะคำดว่ำจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็น
ทำงกำรได้ภำยในปี 2562 สง่ผลให้สิน้ปีมีโรงพยำบำลในเครือ 8 โรงจำกปัจจบุนัมี 7 โรง นอกจำกกำรสร้ำงโรงพยำบำลเอง
บริษัทฯมีนโยบำยในกำรเป็นพนัธมิตรกับโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กในต่ำงจังหวดัที่มีอยู่แล้วโดยกำรร่วมทุน  โดย
พิจำรณำโรงพยำบำลท่ีเก่ำแก่มีช่ือเสยีง เปิดให้บริกำรมำนำนกวำ่ 10 ปี 

2. เน้นเจำะกลุ่มลกูค้ำที่มีรำยได้ปำนกลำง ซึ่งถือว่ำฐำนประชำกรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ใช้  Focus Strategy 
ด้วยกำรก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรถกูกวำ่กลุม่เชนโรงพยำบำลชัน้น ำ  

ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแขง่ขนัจากการรุกเข้าสูธุ่รกิจของทนุอาเซียน
ท่ีได้รับประโยชน์จาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุ้นโรงพยาบาลในไทยได้ในสดัสว่นถึง 70% โดยเฉพาะนกัลงทนุจาก
แหลง่ทนุประเทศสงิคโปร์และมาเลเซียที่มีประสบการณ์ในการเข้าซือ้ธุรกิจนีใ้นตา่งประเทศหลายแหง่   นอกจากนีย้งัมี
คูแ่ขง่จากโรงพยาบาลในตา่งประเทศ  หลายประเทศในเอเชียวางสถานะเป็นศนูย์กลางการแพทย์หรือมีกลุม่เปา้หมาย
เดียวกบัไทย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย  สว่นประเทศในตะวนัออกกลางซึ่งเป็นลกูค้าหลกัของโรงพยาบาลชั น้น า
ในไทย เช่น กาตาร์ เปิด Medical City ขนาดใหญ่ขนาด 559 เตียง มลูค่า 23,000 ล้านบาทปลายปี 2560 สว่นคเูวต 
เปิด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลค่า 35,000 ล้านบาท และรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต เปลี่ยน
เง่ือนไขประกันสขุภาพเป็นเน้นการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้บริการต่างประเทศ เป็นต้น  จากสภาพการ
แข่งขนัข้างต้นจะเป็นแรงกดดนัตอ่ผลการด าเนินงาน ทางด้านการเงินของโรงพยาบาลเอกชนให้มีอตัราก าไรชะลอลง 
อยา่งไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาดกลางและเลก็ที่ไมม่ีเครือขา่ยสาขาอาจมีก าไรลดลง 

 
• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภณัฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ของภาครัฐ 

ในเดือนมกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่ม ยารักษาโรคและเวชภณัฑ์ ตลอดจนบริการทางการแพทย์ เป็น
สินค้าและบริการควบคมุตามพ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  อย่างไรก็ตาม มาตรการที่จะน ามาใช้ดแูล 
เช่น การให้แจ้งต้นทนุ การก าหนดสว่นตา่งคา่ยาและเวชภณัฑ์ รวมถึงคา่บริการ เป็นต้น  จะต้องหารือกนัอีกครัง้ภายใต้
คณะอนุกรรมการที่จะเสนอให้จัดตัง้ขึน้โดยมีตวัแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ กรมการค้า
ภายใน กระทรวงสาธารณสขุ  มลูนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมประกนัชีวิต สมาคมโรงพยาบาลเอกชน คณะกรรมการ
สขุภาพแหง่ชาติ เพื่อจะร่วมกนัก าหนดมาตรการท่ีให้เกิดความเป็นธรรม 

 

ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรมปี 2561 - 2563 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี 
 Industry Update ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 โดยศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก  
 ธนาคารออมสิน 
 https://thestandard.co/news-medicine-treatment-fee-laws/ 
 https://www.thaipost.net/main/detail/25180 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
1. ขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลโดยเพิ่มจ ำนวนโรงพยำบำลในเครือในหวัเมืองรอง  ด้วยกำรสร้ำงโรงพยำบำลขึน้

เองในตำ่งจงัหวดัโดยเลอืกจงัหวดัที่มีศกัยภำพและยงัไมม่ีโรงพยำบำลเอกชน โดย ซึง่ปัจจบุนัมีกำรลงทนุสร้ำงโรงพยำบำล
ในจังหวัดอุตรดิตถ์และปรับปรุงโรงพยำบำลในจังหวัดอุทัยธำนี ซึ่งจะคำดว่ำจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็น
ทำงกำรได้ภำยในปี 2562 สง่ผลให้สิน้ปีมีโรงพยำบำลในเครือ 8 โรงจำกปัจจบุนัมี 7 โรง นอกจำกกำรสร้ำงโรงพยำบำลเอง
บริษัทฯมีนโยบำยในกำรเป็นพนัธมิตรกับโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กในต่ำงจังหวดัที่มีอยู่แล้วโดยกำรร่วมทุน  โดย
พิจำรณำโรงพยำบำลท่ีเก่ำแก่มีช่ือเสยีง เปิดให้บริกำรมำนำนกวำ่ 10 ปี 

2. เน้นเจำะกลุ่มลกูค้ำที่มีรำยได้ปำนกลำง ซึ่งถือว่ำฐำนประชำกรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ใช้  Focus Strategy 
ด้วยกำรก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรถกูกวำ่กลุม่เชนโรงพยำบำลชัน้น ำ  

ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแขง่ขนัจากการรุกเข้าสูธุ่รกิจของทนุอาเซียน
ท่ีได้รับประโยชน์จาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุ้นโรงพยาบาลในไทยได้ในสดัสว่นถึง 70% โดยเฉพาะนกัลงทนุจาก
แหลง่ทนุประเทศสงิคโปร์และมาเลเซียที่มีประสบการณ์ในการเข้าซือ้ธุรกิจนีใ้นตา่งประเทศหลายแหง่   นอกจากนีย้งัมี
คูแ่ขง่จากโรงพยาบาลในตา่งประเทศ  หลายประเทศในเอเชียวางสถานะเป็นศนูย์กลางการแพทย์หรือมีกลุม่เปา้หมาย
เดียวกบัไทย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย  สว่นประเทศในตะวนัออกกลางซึ่งเป็นลกูค้าหลกัของโรงพยาบาลชั น้น า
ในไทย เช่น กาตาร์ เปิด Medical City ขนาดใหญ่ขนาด 559 เตียง มลูค่า 23,000 ล้านบาทปลายปี 2560 สว่นคเูวต 
เปิด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลค่า 35,000 ล้านบาท และรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต เปลี่ยน
เง่ือนไขประกันสขุภาพเป็นเน้นการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้บริการต่างประเทศ เป็นต้น  จากสภาพการ
แข่งขนัข้างต้นจะเป็นแรงกดดนัตอ่ผลการด าเนินงาน ทางด้านการเงินของโรงพยาบาลเอกชนให้มีอตัราก าไรชะลอลง 
อยา่งไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาดกลางและเลก็ที่ไมม่ีเครือขา่ยสาขาอาจมีก าไรลดลง 

 
• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภณัฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ของภาครัฐ 

ในเดือนมกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่ม ยารักษาโรคและเวชภณัฑ์ ตลอดจนบริการทางการแพทย์ เป็น
สินค้าและบริการควบคมุตามพ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  อย่างไรก็ตาม มาตรการที่จะน ามาใช้ดแูล 
เช่น การให้แจ้งต้นทนุ การก าหนดสว่นตา่งคา่ยาและเวชภณัฑ์ รวมถึงคา่บริการ เป็นต้น  จะต้องหารือกนัอีกครัง้ภายใต้
คณะอนุกรรมการที่จะเสนอให้จัดตัง้ขึน้โดยมีตวัแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ กรมการค้า
ภายใน กระทรวงสาธารณสขุ  มลูนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมประกนัชีวิต สมาคมโรงพยาบาลเอกชน คณะกรรมการ
สขุภาพแหง่ชาติ เพื่อจะร่วมกนัก าหนดมาตรการท่ีให้เกิดความเป็นธรรม 

 

ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรมปี 2561 - 2563 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี 
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กลยุทธ์ทางการตลาด 
1. ขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลโดยเพิ่มจ ำนวนโรงพยำบำลในเครือในหวัเมืองรอง  ด้วยกำรสร้ำงโรงพยำบำลขึน้

เองในตำ่งจงัหวดัโดยเลอืกจงัหวดัที่มีศกัยภำพและยงัไมม่ีโรงพยำบำลเอกชน โดย ซึง่ปัจจบุนัมีกำรลงทนุสร้ำงโรงพยำบำล
ในจังหวัดอุตรดิตถ์และปรับปรุงโรงพยำบำลในจังหวัดอุทัยธำนี ซึ่งจะคำดว่ำจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็น
ทำงกำรได้ภำยในปี 2562 สง่ผลให้สิน้ปีมีโรงพยำบำลในเครือ 8 โรงจำกปัจจบุนัมี 7 โรง นอกจำกกำรสร้ำงโรงพยำบำลเอง
บริษัทฯมีนโยบำยในกำรเป็นพนัธมิตรกับโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กในต่ำงจังหวดัที่มีอยู่แล้วโดยกำรร่วมทุน  โดย
พิจำรณำโรงพยำบำลท่ีเก่ำแก่มีช่ือเสยีง เปิดให้บริกำรมำนำนกวำ่ 10 ปี 

2. เน้นเจำะกลุ่มลกูค้ำที่มีรำยได้ปำนกลำง ซึ่งถือว่ำฐำนประชำกรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ใช้  Focus Strategy 
ด้วยกำรก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรถกูกวำ่กลุม่เชนโรงพยำบำลชัน้น ำ  

ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแขง่ขนัจากการรุกเข้าสูธุ่รกิจของทนุอาเซียน
ที่ได้รับประโยชน์จาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุ้นโรงพยาบาลในไทยได้ในสดัสว่นถึง 70% โดยเฉพาะนกัลงทนุจาก
แหลง่ทนุประเทศสงิคโปร์และมาเลเซียที่มีประสบการณ์ในการเข้าซือ้ธุรกิจนีใ้นตา่งประเทศหลายแหง่   นอกจากนีย้งัมี
คูแ่ขง่จากโรงพยาบาลในตา่งประเทศ  หลายประเทศในเอเชียวางสถานะเป็นศนูย์กลางการแพทย์หรือมีกลุม่เปา้หมาย
เดียวกบัไทย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย  สว่นประเทศในตะวนัออกกลางซึ่งเป็นลกูค้าหลกัของโรงพยาบาลชัน้น า
ในไทย เช่น กาตาร์ เปิด Medical City ขนาดใหญ่ขนาด 559 เตียง มลูค่า 23,000 ล้านบาทปลายปี 2560 สว่นคเูวต 
เปิด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลค่า 35,000 ล้านบาท และรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต เปลี่ยน
เง่ือนไขประกันสขุภาพเป็นเน้นการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้บริการต่างประเทศ เป็นต้น  จากสภาพการ
แข่งขนัข้างต้นจะเป็นแรงกดดนัตอ่ผลการด าเนินงาน ทางด้านการเงินของโรงพยาบาลเอกชนให้มีอตัราก าไรชะลอลง 
อยา่งไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาดกลางและเลก็ที่ไมม่ีเครือขา่ยสาขาอาจมีก าไรลดลง 

 
• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภณัฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ของภาครัฐ 

ในเดือนมกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่ม ยารักษาโรคและเวชภณัฑ์ ตลอดจนบริการทางการแพทย์ เป็น
สินค้าและบริการควบคมุตามพ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  อย่างไรก็ตาม มาตรการที่จะน ามาใช้ดแูล 
เช่น การให้แจ้งต้นทนุ การก าหนดสว่นตา่งคา่ยาและเวชภณัฑ์ รวมถึงคา่บริการ เป็นต้น  จะต้องหารือกนัอีกครัง้ภายใต้
คณะอนุกรรมการที่จะเสนอให้จัดตัง้ขึน้โดยมีตวัแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ กรมการค้า
ภายใน กระทรวงสาธารณสขุ  มลูนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมประกนัชีวิต สมาคมโรงพยาบาลเอกชน คณะกรรมการ
สขุภาพแหง่ชาติ เพื่อจะร่วมกนัก าหนดมาตรการท่ีให้เกิดความเป็นธรรม 
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1. ขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลโดยเพิ่มจ ำนวนโรงพยำบำลในเครือในหวัเมืองรอง  ด้วยกำรสร้ำงโรงพยำบำลขึน้

เองในตำ่งจงัหวดัโดยเลอืกจงัหวดัที่มีศกัยภำพและยงัไมม่ีโรงพยำบำลเอกชน โดย ซึง่ปัจจบุนัมีกำรลงทนุสร้ำงโรงพยำบำล
ในจังหวัดอุตรดิตถ์และปรับปรุงโรงพยำบำลในจังหวัดอุทัยธำนี ซึ่งจะคำดว่ำจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็น
ทำงกำรได้ภำยในปี 2562 สง่ผลให้สิน้ปีมีโรงพยำบำลในเครือ 8 โรงจำกปัจจบุนัมี 7 โรง นอกจำกกำรสร้ำงโรงพยำบำลเอง
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเป็นพนัธมิตรกับโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กในต่ำงจังหวดัที่มีอยู่แล้วโดยกำรร่วมทุน  โดย
พิจำรณำโรงพยำบำลท่ีเก่ำแก่มีช่ือเสยีง เปิดให้บริกำรมำนำนกวำ่ 10 ปี 

2. เน้นเจำะกลุ่มลกูค้ำที่มีรำยได้ปำนกลำง ซึ่งถือว่ำฐำนประชำกรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ใช้  Focus Strategy 
ด้วยกำรก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรถกูกวำ่กลุม่เชนโรงพยำบำลชัน้น ำ  

กลยุทธ์ทางการตลาด

3. รับจ้ำงบริหำรธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน รัฐบำล โดยเฉพำะกลุม่โรงพยำบำลเอกชนตำ่งจงัหวดัที่เปิดมำนำน
ไมต่ ่ำกวำ่ 10-25 ปีขึน้ไป เนื่องจำกผู้ก่อตัง้ไมอ่ยำกขำยกิจกำรและไม่อยำกหำผู้ ร่วมทนุรำยใหม ่แตผ่ลประกอบกำรขำดทุน 
โดยบริษัทฯ จะดแูลตัง้แตก่ำรบริหำรจดักำรต้นทนุ พร้อมทัง้รับประกนักำรเติบโตด้ำนรำยได้และผลก ำไร 

4. ใช้เทคโนโลยีขบัเคลือ่นธุรกิจ โดยให้ควำมส ำคญัทัง้ด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยัและเทคโนโลยีใน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้ ป่วย เช่น เคร่ืองจ่ำยยำอตัโนมตัิ กำรจ่ำยยำให้ผู้ ป่วยด้วยระบบที่ถกูต้องแม่นย ำ  
เคร่ืองมือแพทย์ที่ทันสมัย กำรดูผลเอ็กซเรย์ทำงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
โรงพยำบำล หรือ HIS (Hospital Information System) เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรธุรกิจโรงพยำบำลในเครือขำ่ย
ให้เช่ือมโยงกัน (Network Hospital Management) สนับสนุนให้มีกำรแบ่งปันทรัพยำกรและกำรท ำงำนร่วมกัน เช่น 
บริหำรงำนจัดซือ้ งำนบริหำรคลงั งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนยุทธศำสตร์ งำนระบบบัญชี ตลอดจนระบบบริหำร
ทรัพยำกรบคุคลในรูปแบบใหม ่( ระบบ Workday )ซึง่ระบบดงักลำ่วจะช่วยให้สำมำรถเห็นภำพรวมของทรัพยำกรบคุคลใน
เครือและสำมำรถบริหำรจดักำรได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 
 ภาวะการแข่งขัน 
 โรงพยำบำลของบริษัทในเครือตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัสมทุรปรำกำรและ  6 จงัหวดัในภำคเหนือได้แก่ จงัหวดัพิจิตร 

พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธำนี อุตรดิตถ์ และล ำพูน  โอกำสกำรเติบโตของกิจกำรโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลใน
จงัหวดัดงักลำ่วยงัมีอยูม่ำกเนื่องจำกเป็นพืน้ที่ที่มีประชำกรอยูม่ำก เมื่อพิจำรณำทีมบคุลำกรทำงกำรแพทย์ จ ำนวนเตียงที่
ให้บริกำร ตลอดจนช่ือเสยีงของโรงพยำบำลเอกชนของบริษัทในเครือ ถือวำ่เป็นโรงพยำบำลเอกชนชัน้น ำในพืน้ท่ี  

 โรงพยำบำลของกลุม่บริษัทฯ ประสบกบักำรแขง่ขนักบัโรงพยำบำลเอกชนที่ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง โดยคู่แขง่ใน
แตล่ะพืน้ท่ีได้แก่ 
 

โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง ที่ตัง้ 
โรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู โรงพยำบำลจฬุำรัตน์ 3 สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเซ็นทรัลปำร์ค สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลบำงนำ 5 สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเปำโลเมมโมเรียล สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเมืองสมทุรปำกน ำ้ สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลส ำโรงกำรแพทย์ สมทุรปรำกำร 
โรงพยำบำลสหเวช โรงพยำบำลชยัอรุณเวชกำร พิจิตร 
 โรงพยำบำลศรีสโุข พิจิตร 
โรงพยำบำลพิษณเุวช โรงพยำบำลกรุงเทพ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยำบำลรวมแพทย์ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยำบำลพิษณโุลก ฮอสพิทอล พิษณโุลก 
โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ และปำกน ำ้โพ 2 โรงพยำบำลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ 
 โรงพยำบำลร่มฉัตร นครสวรรค์ 
 โรงพยำบำลรวมแพทย์ นครสวรรค์ 

3. รับจ้ำงบริหำรธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน รัฐบำล โดยเฉพำะกลุม่โรงพยำบำลเอกชนตำ่งจงัหวดัที่เปิดมำนำน
ไมต่ ่ำกวำ่ 10-25 ปีขึน้ไป เนื่องจำกผู้ก่อตัง้ไมอ่ยำกขำยกิจกำรและไม่อยำกหำผู้ ร่วมทนุรำยใหม ่แตผ่ลประกอบกำรขำดทุน 
โดยบริษัทฯ จะดแูลตัง้แตก่ำรบริหำรจดักำรต้นทนุ พร้อมทัง้รับประกนักำรเติบโตด้ำนรำยได้และผลก ำไร 

4. ใช้เทคโนโลยีขบัเคลือ่นธุรกิจ โดยให้ควำมส ำคญัทัง้ด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยัและเทคโนโลยีใน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้ ป่วย เช่น เคร่ืองจ่ำยยำอตัโนมตัิ กำรจ่ำยยำให้ผู้ ป่วยด้วยระบบที่ถกูต้องแม่นย ำ  
เคร่ืองมือแพทย์ที่ทันสมัย กำรดูผลเอ็กซเรย์ทำงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
โรงพยำบำล หรือ HIS (Hospital Information System) เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรธุรกิจโรงพยำบำลในเครือขำ่ย
ให้เช่ือมโยงกัน (Network Hospital Management) สนับสนุนให้มีกำรแบ่งปันทรัพยำกรและกำรท ำงำนร่วมกัน เช่น 
บริหำรงำนจัดซือ้ งำนบริหำรคลงั งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนยุทธศำสตร์ งำนระบบบัญชี ตลอดจนระบบบริหำร
ทรัพยำกรบคุคลในรูปแบบใหม ่( ระบบ Workday )ซึง่ระบบดงักลำ่วจะช่วยให้สำมำรถเห็นภำพรวมของทรัพยำกรบคุคลใน
เครือและสำมำรถบริหำรจดักำรได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 
 ภาวะการแข่งขัน 
 โรงพยำบำลของบริษัทในเครือตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัสมทุรปรำกำรและ  6 จงัหวดัในภำคเหนือได้แก่ จงัหวดัพิจิตร 

พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธำนี อุตรดิตถ์ และล ำพูน  โอกำสกำรเติบโตของกิจกำรโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลใน
จงัหวดัดงักลำ่วยงัมีอยูม่ำกเนื่องจำกเป็นพืน้ที่ที่มีประชำกรอยูม่ำก เมื่อพิจำรณำทีมบคุลำกรทำงกำรแพทย์ จ ำนวนเตียงที่
ให้บริกำร ตลอดจนช่ือเสยีงของโรงพยำบำลเอกชนของบริษัทในเครือ ถือวำ่เป็นโรงพยำบำลเอกชนชัน้น ำในพืน้ท่ี  

 โรงพยำบำลของกลุม่บริษัทฯ ประสบกบักำรแขง่ขนักบัโรงพยำบำลเอกชนที่ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง โดยคู่แขง่ใน
แตล่ะพืน้ท่ีได้แก่ 
 

โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง ที่ตัง้ 
โรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู โรงพยำบำลจฬุำรัตน์ 3 สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเซ็นทรัลปำร์ค สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลบำงนำ 5 สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเปำโลเมมโมเรียล สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเมืองสมทุรปำกน ำ้ สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลส ำโรงกำรแพทย์ สมทุรปรำกำร 
โรงพยำบำลสหเวช โรงพยำบำลชยัอรุณเวชกำร พิจิตร 
 โรงพยำบำลศรีสโุข พิจิตร 
โรงพยำบำลพิษณเุวช โรงพยำบำลกรุงเทพ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยำบำลรวมแพทย์ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยำบำลพิษณโุลก ฮอสพิทอล พิษณโุลก 
โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ และปำกน ำ้โพ 2 โรงพยำบำลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ 
 โรงพยำบำลร่มฉัตร นครสวรรค์ 
 โรงพยำบำลรวมแพทย์ นครสวรรค์ 
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เครือและสำมำรถบริหำรจดักำรได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 
 ภาวะการแข่งขัน 
 โรงพยำบำลของบริษัทในเครือตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัสมทุรปรำกำรและ  6 จงัหวดัในภำคเหนือได้แก่ จงัหวดัพิจิตร 

พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธำนี อุตรดิตถ์ และล ำพูน  โอกำสกำรเติบโตของกิจกำรโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลใน
จงัหวดัดงักลำ่วยงัมีอยูม่ำกเนื่องจำกเป็นพืน้ที่ที่มีประชำกรอยูม่ำก เมื่อพิจำรณำทีมบคุลำกรทำงกำรแพทย์ จ ำนวนเตียงที่
ให้บริกำร ตลอดจนช่ือเสยีงของโรงพยำบำลเอกชนของบริษัทในเครือ ถือวำ่เป็นโรงพยำบำลเอกชนชัน้น ำในพืน้ท่ี  

 โรงพยำบำลของกลุม่บริษัทฯ ประสบกบักำรแขง่ขนักบัโรงพยำบำลเอกชนที่ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง โดยคู่แขง่ใน
แตล่ะพืน้ท่ีได้แก่ 
 

โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง ที่ตัง้ 
โรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู โรงพยำบำลจฬุำรัตน์ 3 สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเซ็นทรัลปำร์ค สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลบำงนำ 5 สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเปำโลเมมโมเรียล สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเมืองสมทุรปำกน ำ้ สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลส ำโรงกำรแพทย์ สมทุรปรำกำร 
โรงพยำบำลสหเวช โรงพยำบำลชยัอรุณเวชกำร พิจิตร 
 โรงพยำบำลศรีสโุข พิจิตร 
โรงพยำบำลพิษณเุวช โรงพยำบำลกรุงเทพ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยำบำลรวมแพทย์ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยำบำลพิษณโุลก ฮอสพิทอล พิษณโุลก 
โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ และปำกน ำ้โพ 2 โรงพยำบำลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ 
 โรงพยำบำลร่มฉัตร นครสวรรค์ 
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โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง ที่ตัง้ 
โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ โรงพยำบำลอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 
โรงพยำบำลศิริเวชล ำพนู โรงพยำบำลล ำพนู ล ำพนู 
 โรงพยำบำลหริภณุชยั ล ำพนู 

 
โรงพยาบาลเอกชนของกลุม่บริษัทฯ มีจดุเดน่และข้อได้เปรียบในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่หลายประการ ดงันี ้
 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยาบาลที่มีท าเลที่ตัง้ดี ใกล้สนามบินสวุรรณภมูิ ใกล้ห้างเมกาบางนา   
มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มาเปิดใกล้โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่อาศยัระดบักลางและสงูรอบๆ โรงพยาบาลเป็น
จ านวนมาก มีโครงสร้างที่พร้อมจะพฒันาเป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภมูิ (Tietiary Care) 

 
 โรงพยาบาลสหเวช   เป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกของจังหวดัพิจิตรที่เปิดด ำเนินกำรมำเป็นเวลำ 26 ปี  
โรงพยำบำลมีควำมได้เปรียบคูแ่ขง่ในหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ มีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมสำมำรถและเช่ียวชำญในแผนก
เฉพำะทำงส ำคญัมีกำรลงทุนในเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมยัครบถ้วน มีระบบกำรบริหำรจดักำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้
สำมำรถควบคมุต้นทุนกำรรักษำได้ดี  อตัรำค่ำรักษำพยำบำลอยู่ในอตัรำที่เหมำะสมกบัรำยได้ของประชำชนที่เป็นกลุม่
ลกูค้ำเป้ำหมำย นอกจำกนีม้ีโรงพยำบำลในกลุ่มที่มีศกัยภำพในกำรรักษำขัน้สงูสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรส่งต่อกำรรักษำ
เฉพำะโรค  
 

 โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยำบำลที่ได้รับรองมำตรฐำน JCI  มำตรฐำนคุณภำพระดบัสำกลในจงัหวดั
พิษณุโลก   โรงพยำบำลมีเคร่ืองมือและบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมยัและมีศูนย์รังสีที่มีเทคโนโลยีชัน้สูง   นอกจำกนี ้
ผู้บริหำรของโรงพยำบำล   มีประสบกำรณ์บริหำรโรงพยำบำลมำกกวำ่ 40 ปี   และมีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ พยำบำลและ 
สหสำขำวิชำชีพครบถ้วนในทกุสำขำ พร้อมให้บริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

 
โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 ทัง้ 2 โรงพยำบำลเป็นต้นแบบของโรงพยำบำลท่ีใช้

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำทิ ระบบ smart system และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน HIMSS  Analytics EMRAM Stage 
6 และเป็นโรงพยำบำลแห่งแรกของไทยที่ได้รับมำตรฐำนระดบัสงูในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดบับริกำรดูแลผู้ ป่วย   
มีเครือขำ่ยโรงพยำบำลซึง่มีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมเช่ียวชำญในหลำยสำขำ   

 
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยำบำลใหม่ตัง้อยูใ่นอ ำเภอเมืองและเป็นโรงพยำบำลเอกชนแหง่แรก

ในจงัหวดัอตุรดิตถ์ ที่มีมำตรฐำนคณุภำพระดบัสำกล มีเคร่ืองมือและกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยั   มีบคุลำกรทำง
กำรแพทย์ที่มีควำมเช่ียวชำญในหลำยสำขำ   

 
โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน เป็นโรงพยำบำลเอกชนขนำดเลก็ตัง้อยูใ่นอ ำเภอเมือง มีแพทย์ผู้ เช่ียวชำญโดยเฉพำะ

อยำ่งยิ่งในกำรรักษำโรคต้อกระจกและโรคข้อเขำ่เสือ่ม ด้วยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยั 
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โรงพยำบำลศิริเวชล ำพนู โรงพยำบำลล ำพนู ล ำพนู 
 โรงพยำบำลหริภณุชยั ล ำพนู 
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 โรงพยาบาลสหเวช   เป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกของจังหวดัพิจิตรที่เปิดด ำเนินกำรมำเป็นเวลำ 26 ปี  
โรงพยำบำลมีควำมได้เปรียบคูแ่ขง่ในหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ มีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมสำมำรถและเช่ียวชำญในแผนก
เฉพำะทำงส ำคญัมีกำรลงทุนในเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมยัครบถ้วน  มีระบบกำรบริหำรจดักำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้
สำมำรถควบคมุต้นทุนกำรรักษำได้ดี  อตัรำค่ำรักษำพยำบำลอยู่ในอตัรำที่เหมำะสมกบัรำยได้ของประชำชนที่เป็นกลุม่
ลกูค้ำเป้ำหมำย นอกจำกนีม้ีโรงพยำบำลในกลุ่มที่มีศกัยภำพในกำรรักษำขัน้สงูสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรส่งต่อกำรรักษำ
เฉพำะโรค  
 

 โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยำบำลที่ได้รับรองมำตรฐำน JCI  มำตรฐำนคุณภำพระดบัสำกลในจงัหวดั
พิษณุโลก   โรงพยำบำลมีเคร่ืองมือและบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมยัและมีศูนย์รังสีที่มีเทคโนโลยีชัน้สูง   นอกจำกนี ้
ผู้บริหำรของโรงพยำบำล   มีประสบกำรณ์บริหำรโรงพยำบำลมำกกวำ่ 40 ปี   และมีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ พยำบำลและ 
สหสำขำวิชำชีพครบถ้วนในทกุสำขำ พร้อมให้บริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

 
โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 ทัง้ 2 โรงพยำบำลเป็นต้นแบบของโรงพยำบำลท่ีใช้

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำทิ ระบบ smart system และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน HIMSS  Analytics EMRAM Stage 
6 และเป็นโรงพยำบำลแห่งแรกของไทยที่ได้รับมำตรฐำนระดบัสงูในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดบับริกำรดูแลผู้ ป่วย   
มีเครือขำ่ยโรงพยำบำลซึง่มีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมเช่ียวชำญในหลำยสำขำ   

 
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยำบำลใหม่ตัง้อยูใ่นอ ำเภอเมืองและเป็นโรงพยำบำลเอกชนแหง่แรก

ในจงัหวดัอตุรดิตถ์ ที่มีมำตรฐำนคณุภำพระดบัสำกล มีเคร่ืองมือและกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยั   มีบคุลำกรทำง
กำรแพทย์ที่มีควำมเช่ียวชำญในหลำยสำขำ   

 
โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน เป็นโรงพยำบำลเอกชนขนำดเลก็ตัง้อยูใ่นอ ำเภอเมือง มีแพทย์ผู้ เช่ียวชำญโดยเฉพำะ

อยำ่งยิ่งในกำรรักษำโรคต้อกระจกและโรคข้อเขำ่เสือ่ม ด้วยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยั 

 
นอกจำกนีปั้จจุบนัได้น ำระบบ Hospital Information System (HIS) มำใช้ในกลุ่มโรงพยำบำลในเครือซึ่งมีกำร

ปรับเปลี่ยนระบบฐำนข้อมูลทุกอย่ำงให้อยู่ในระบบคลำวด์ มีกำรเช่ือมข้อมูลประวตัิคนไข้ด้วยระบบดิจิทลั ท ำให้กำร
รักษำพยำบำลมีประสิทธิภำพมำกขึน้ สำมำรถลดต้นทนุทำงด้ำนเคร่ืองแม่ข่ำย ค่ำบ ำรุงรักษำ ดแูลเคร่ืองแม่ข่ำย และค่ำ
บคุลำกรลงอยำ่งมีนยัส ำคญั และสำมำรถรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจได้อยำ่งรวดเร็ว และรองรับกำรท ำงำนแบบเครือขำ่ย 
เนื่องจำกผู้ใช้งำนระบบสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูของแตล่ะโรงพยำบำลได้ทกุที่ ทกุเวลำ ตำมสทิธิที่ก ำหนด นอกจำกนีแ้ล้วระบบ 
(HIS) ยงัรองรับกำรท ำงำนแบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรับกระบวนกำรงำนโรงพยำบำลตัง้แต่กำร
ลงทะเบียนผู้ ป่วยจนถึงกำรตรวจรักษำเสร็จสิน้และผู้ ป่วยกลับบ้ำน  ซึ่งปัจจุบัน พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็นเครือ
โรงพยำบำลแห่งแรกที่น ำฐำนข้อมูลทกุอย่ำงเข้ำไปอยู่บนระบบคลำวด์ อีกทัง้ยงัให้ควำมส ำคญักบัระบบด้ำนกำรพัฒนำ
ศกัยภำพบคุลำกร ซึง่ลำ่สดุได้ติดตัง้ระบบกำรบริหำรทนุมนษุย์ประสทิธิภำพสงู (Workday Human Capital Management 
: HCM) ซึ่งเป็นเทคโลโลยีคลำวด์จำกเวิร์กเดย์ เข้ำมำเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและยกระดบัประสบกำรณ์บริกำร
ด้ำนสขุภำพแก่ผู้ รับบริกำรทัง้ในประเทศไทยและภมูิภำคอำเซียน 
 ทัง้นี ้การเลือกใช้ระบบ HCM นีจ้ะท าให้บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี
คลาวด์เพ่ือการบริหารจัดการทุนมนุษย์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่ระบบดิจิทลั 
(Digital Transformation) ในรูปแบบของแอพพลเิคชัน่ ที่สามารถปรับระบบการลงเวลาเข้างานของพนกังานให้ง่ายขึน้ด้วย
การลงเวลาผา่นแอพพลเิคชัน่ หรือการยื่นเอกสารลางาน การขอแลกเวร การแจ้งค าสัง่งานตา่งๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมนิ
พนกังานล้วนสามารถท าได้ผา่นแอพพลเิคชัน่ 

 
ลักษณะลกูค้า  
 

กลุม่ลกูค้ำของโรงพยำบำลในกลุม่บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ สำมำรถจ ำแนกเป็น 2 กลุม่ดงันี ้
1. กลุม่ลกูค้ำเงินสด ได้แก่ ลกูค้ำที่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลด้วยตนเอง  กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย

ได้แก่ ประชำชนที่มีที่อยูอ่ำศยัหรือสถำนท่ีท ำงำนในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของโรงพยำบำล   
2. กลุม่ลกูค้ำคูส่ญัญำ ได้แก่ กลุม่ลกูค้ำที่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลท่ีองค์กรต้นสงักดัได้ท ำสญัญำข้อตกลงไว้กบั

ทำงโรงพยำบำล  ซึ่งองค์กรต้นสงักัดจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำที่เกิดขึน้ หรือเป็นกลุ่มลกูค้ำที่มีกรมธรรม์
ประกนัสขุภำพโดยทำงโรงพยำบำลจะเรียกเก็บคำ่รักษำกบัองค์กรต้นสงักดั หรือบริษัทประกนั  หรือส ำนกังำนประกนัสงัคม 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำย คือ กลุม่ลกูค้ำที่มีรำยได้ระดบักลำงถงึระดบัสงู ในแตล่ะพืน้ท่ี รวมทัง้กลุม่ลกูค้ำที่มีกรมธรรม์
ประกนัชีวิตและประกนัสขุภำพ กลุม่ลกูค้ำที่ประสบอบุตัิเหตจุรำจร และกลุม่ลกูค้ำชำวตำ่งประเทศ 

 
 
 

ลักษณะลูกค้า

โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง ที่ตัง้ 
โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ โรงพยำบำลอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 
โรงพยำบำลศิริเวชล ำพนู โรงพยำบำลล ำพนู ล ำพนู 
 โรงพยำบำลหริภณุชยั ล ำพนู 

 
โรงพยาบาลเอกชนของกลุม่บริษัทฯ มีจดุเดน่และข้อได้เปรียบในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่หลายประการ ดงันี ้
 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยาบาลที่มีท าเลที่ตัง้ดี ใกล้สนามบินสวุรรณภมูิ ใกล้ห้างเมกาบางนา   
มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มาเปิดใกล้โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่อาศยัระดบักลางและสงูรอบๆ โรงพยาบาลเป็น
จ านวนมาก มีโครงสร้างที่พร้อมจะพฒันาเป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภมูิ (Tietiary Care) 

 
 โรงพยาบาลสหเวช   เป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกของจังหวดัพิจิตรที่เปิดด ำเนินกำรมำเป็นเวลำ 26 ปี  
โรงพยำบำลมีควำมได้เปรียบคูแ่ขง่ในหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ มีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมสำมำรถและเช่ียวชำญในแผนก
เฉพำะทำงส ำคญัมีกำรลงทุนในเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมยัครบถ้วน  มีระบบกำรบริหำรจดักำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้
สำมำรถควบคมุต้นทุนกำรรักษำได้ดี  อตัรำค่ำรักษำพยำบำลอยู่ในอตัรำที่เหมำะสมกบัรำยได้ของประชำชนที่เป็นกลุม่
ลกูค้ำเป้ำหมำย นอกจำกนีม้ีโรงพยำบำลในกลุ่มที่มีศกัยภำพในกำรรักษำขัน้สงูสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรส่งต่อกำรรักษำ
เฉพำะโรค  
 

 โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยำบำลที่ได้รับรองมำตรฐำน JCI  มำตรฐำนคุณภำพระดบัสำกลในจงัหวดั
พิษณุโลก   โรงพยำบำลมีเคร่ืองมือและบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมยัและมีศูนย์รังสีที่มีเทคโนโลยีชัน้สูง   นอกจำกนี ้
ผู้บริหำรของโรงพยำบำล   มีประสบกำรณ์บริหำรโรงพยำบำลมำกกวำ่ 40 ปี   และมีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ พยำบำลและ 
สหสำขำวิชำชีพครบถ้วนในทกุสำขำ พร้อมให้บริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

 
โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 ทัง้ 2 โรงพยำบำลเป็นต้นแบบของโรงพยำบำลท่ีใช้

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำทิ ระบบ smart system และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน HIMSS  Analytics EMRAM Stage 
6 และเป็นโรงพยำบำลแห่งแรกของไทยที่ได้รับมำตรฐำนระดบัสงูในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดบับริกำรดูแลผู้ ป่วย   
มีเครือขำ่ยโรงพยำบำลซึง่มีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมเช่ียวชำญในหลำยสำขำ   

 
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยำบำลใหม่ตัง้อยูใ่นอ ำเภอเมืองและเป็นโรงพยำบำลเอกชนแหง่แรก

ในจงัหวดัอตุรดิตถ์ ที่มีมำตรฐำนคณุภำพระดบัสำกล มีเคร่ืองมือและกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยั   มีบคุลำกรทำง
กำรแพทย์ที่มีควำมเช่ียวชำญในหลำยสำขำ   

 
โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน เป็นโรงพยำบำลเอกชนขนำดเลก็ตัง้อยูใ่นอ ำเภอเมือง มีแพทย์ผู้ เช่ียวชำญโดยเฉพำะ

อยำ่งยิ่งในกำรรักษำโรคต้อกระจกและโรคข้อเขำ่เสือ่ม ด้วยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยั 
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นโยบายด้านราคา 
 

โรงพยาบาลในกลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัอาการของโรค
และวิธีการรักษา ซึ่งราคาในการรักษาต่างๆ สามารถเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในระดบัเดียวกนัในพืน้ที่ใกล้เคียง และอยู่ใน
ระดบัท่ีสามารถแขง่ขนัได้  โดยอิงจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตัง้อยูใ่นท าเลเดียวกนัหรือใกล้เคียง 

 
2) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์และโรงแรมมีควำมเก่ียวเนื่องกบัอตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเนื่องจำกลกูค้ำบำงสว่น
เป็นกลุม่นกัทอ่งเที่ยว  ภำพรวมสถำนกำรณ์ท่องเที่ยวในปี 2561 ขยำยตวัต่อเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ทัง้จ ำนวนและคำ่ใช้จ่ำย
เฉลี่ยของนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติและนกัท่องเที่ยวชำวไทยที่ให้ควำมส ำคญักบักำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศมำกขึน้ 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคญัมำจำกเศรษฐกิจทัง้ในและต่ำงประเทศเร่ิมฟืน้ตวั รวมทัง้กำรออกมำตรกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวของภำครัฐออกมำตรกำรลดหย่อนค่ำธรรมเนียม Visa On Arrivals ครอบคลมุ 21 ประเทศจนถึง 30  เมษำยน 
2562 

สถานการณ์ทอ่งเที่ยวระหวา่งประเทศของไทย ส าหรับปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาตเิดินทางมา
ทอ่งเที่ยวในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 38.28 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อย 8.5 เมื่อเทียบกบัปี พ.ศ. 2560 

 

 
ที่มำ : กรมกำรทอ่งเที่ยว กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ 

 

ขณะที่รำยได้จำกนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติเที่ยวไทยในปี 2561 มีมลูคำ่อยูท่ี่ประมำณ 2 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
9.3 จำกมลูคำ่ประมำณ 1.83 ล้ำนล้ำนบำทในปี 2560  ซึง่เป็นกำรขยำยตวัเป็นบวกเป็นปีที่ 4 ติดตอ่กนั 

 

 
ที่มา : กรมการทอ่งเที่ยว กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

 
แผนภมูิด้านลา่งแสดงนกัทอ่งเทีย่ว10 อนัดบัสงูสดุปี 2561 จ าแนกตามสญัชาต ิ

 
      ที่มำ : กรมกำรทอ่งเที่ยว กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ 

 
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เ ข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด 3 ล าดับแรกจ าแนกตามสัญชาติยังคงไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2560 โดยจ านวนนกัท่องเที่ยวสงูสดุอนัดบั 1 มาจากจีนคิดเป็นร้อยละ 27 ของจ านวนนกัท่องเที่ยว
ทัง้หมด จ านวนสงูสดุล าดบั 2 มาจากประเทศมาเลเซียคิดเป็นร้อยละ 11 และอนัดบั 3 คือนกัท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลี
คิดเป็นร้อยละ 5 
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โดยสรุป แม้วา่ในปี 2561 จะมีเหตกุารณ์เรือลม่ที่จงัหวดัภเูก็ต และเหตกุารณ์ใช้ความรุนแรงกบันกัทอ่งเที่ยวจีนที่
สนามบินและท าให้นกัท่องเที่ยวจากประเทศจีนยกเลิกการเดินทางมาไทยหรือเลื่อนการเดินทางมาประเทศไทยในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2561  อย่างไรก็ดีตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยยังได้รับแรงกระตุ้นจากการเร่งท าตลาดของ
หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนธรุกิจทอ่งเที่ยวและเก่ียวเนื่อง จึงท าให้จ านวนนกัทอ่งเที่ยวโดยรวมในปี 2561 ยงัคงเติบโต
ได้ดี 

 
ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ 

อุปทานเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครจะมีค่อนข้างจ ากัดใน 1-3 ปีข้างหน้า เนื่องจากมีการแข่งขนัที่
ค่อนข้างรุนแรงระหว่างเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และ  High-end อพาร์ทเม้นท์ในพืน้ท่ีเมืองชัน้ในของ
กรุงเทพมหานคร  แม้วา่จะมีชาวตา่งชาติที่เข้ามาท างานในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้ในทกุไตรมาส แตเ่นื่องจากมีที่อยูอ่าศยั
หลายประเภทให้เลอืกพกัอาศยั จึงท าให้อตัราคา่เช่าและ อตัราการเข้าพกัยงัคงใกล้เคียงกบัปี 2560  

 ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตท างานในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 95,033 คน 
และเพิ่มขึน้ตอ่เนื่องในช่วงหลายปีที่ผา่นมา แตช่าวตา่งชาติไมไ่ด้เลอืกพกัอาศยัในเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ เนื่องจากมีคอนโด
หรูหราและอพาร์ทเม้นท์ตลอดแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส อีกทัง้ค่าเข่าก็ต ่ากว่าเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ในพืน้ที่ใกล้เคียงประมาณ
ร้อยละ 10  ในท าเลเดียวกนั 

ณ ไตรมาสที ่4 ปี 2561 มเีซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 56 ยนูิตที่แล้วเสร็จ สง่ผลให้มีจ านวน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ทัง้หมด  
20,372 ยนูิต และยงัมีอีกกวา่ 4,689 ยนูิต ที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2562-2564  อตัราการเช่า
เฉลี่ยเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในทกุท าเลของกรุงเทพมหานครมากกวา่ 74% และบางโครงการมีการอตัราการเช่าสงูเกิน 90% 
ในบางท าเลพืน้ที่ศนูย์กลางธุรกิจและพืน้ที่ตามแนวถนนสขุมุวิทยงัคนเป็นท าเลยอดนิยมที่สดุส าหรับชาวต่างชาติที่เข้ามา
ท างานในกรุงเทพมหานคร อตัราการเช่าเฉลี่ยจึงอยู่ที่ประมาณ 80% เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟฟา้
BTS รวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆมากมายอตัราการเช่าเฉลี่ยของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครใน
ปี2561 มีแนวโน้มเติบโตขึน้มากกว่าปี 2560 เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยที่
ต้องการพกัอาศยัเป็นสญัญาระยะยาว  ส าหรับอตัราคา่เช่าตอ่เดือนเฉลีย่ในทกุท าเลในไตรมาส 4 ปี 2561 ใกล้เคียงกบัไตร
มาสก่อน อยู่ที่ 840 บาท/ตารางเมตรต่อเดือน ยกเว้นทางตอนใต้ของกทม.และย่านพระราม 3 ที่มีค่าเช่าเฉลี่ย 640 บาท/
ตารางเมตรต่อเดือน  โดยพืน้ที่ที่มีอตัราค่าเช่าสงูสดุคือยา่นศนูย์กลางธุรกิจ (CBD) และลมุพินีที่มีค่าเช่าเฉลี่ยเกิน 1,200 
บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดอืน แม้วา่ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมีสญัญาณการเติบโตเพียงเลก็น้อยในช่วง  2-3 ปีที่
ผ่านมา แต่ยงัมีปัจจัยสนบัสนุนให้ตลาดมีการเติบโตในอนาคตได้แก่ การลงทุนจากต่างประเทศที่ เพิ่มขึน้ การเมืองที่มี
เสถียรภาพในช่วง 3-4  ปีที่ผา่นมา 

 

ที่มา :  บทวิเคราะห์ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ประจ าไตรมาส 4/2561 โดยบริษัท คอลลิเออร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 
 
 

ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ

โดยสรุป แม้วา่ในปี 2561 จะมีเหตกุารณ์เรือลม่ที่จงัหวดัภเูก็ต และเหตกุารณ์ใช้ความรุนแรงกบันกัทอ่งเที่ยวจีนที่
สนามบินและท าให้นกัท่องเที่ยวจากประเทศจีนยกเลิกการเดินทางมาไทยหรือเลื่อนการเดินทางมาประเทศไทยในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2561  อย่างไรก็ดีตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยยังได้รับแรงกระตุ้นจากการเร่งท าตลาดของ
หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนธรุกิจทอ่งเที่ยวและเก่ียวเนื่อง จงึท าให้จ านวนนกัทอ่งเที่ยวโดยรวมในปี 2561 ยงัคงเติบโต
ได้ดี 

 
ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ 

อุปทานเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครจะมีค่อนข้างจ ากัดใน 1-3 ปีข้างหน้า เนื่องจากมีการแข่งขนัที่
ค่อนข้างรุนแรงระหว่างเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และ High-end อพาร์ทเม้นท์ในพืน้ท่ีเมืองชัน้ในของ
กรุงเทพมหานคร  แม้วา่จะมีชาวตา่งชาติที่เข้ามาท างานในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้ในทกุไตรมาส แตเ่นื่องจากมีที่อยูอ่าศยั
หลายประเภทให้เลอืกพกัอาศยั จึงท าให้อตัราคา่เช่าและ อตัราการเข้าพกัยงัคงใกล้เคียงกบัปี 2560  

 ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตท างานในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 95,033 คน 
และเพิ่มขึน้ตอ่เนื่องในช่วงหลายปีที่ผา่นมา แตช่าวตา่งชาติไมไ่ด้เลอืกพกัอาศยัในเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ เนื่องจากมีคอนโด
หรูหราและอพาร์ทเม้นท์ตลอดแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส อีกทัง้ค่าเข่าก็ต ่ากว่าเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ในพืน้ที่ใกล้เคียงประมาณ
ร้อยละ 10  ในท าเลเดียวกนั 

ณ ไตรมาสที ่4 ปี 2561 มีเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 56 ยนูิตที่แล้วเสร็จ สง่ผลให้มีจ านวน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ทัง้หมด  
20,372 ยนูิต และยงัมีอีกกวา่ 4,689 ยนูิต ที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2562-2564  อตัราการเช่า
เฉลี่ยเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในทกุท าเลของกรุงเทพมหานครมากกวา่ 74% และบางโครงการมีการอตัราการเช่าสงูเกิน 90% 
ในบางท าเลพืน้ที่ศนูย์กลางธุรกิจและพืน้ที่ตามแนวถนนสขุมุวิทยงัคนเป็นท าเลยอดนิยมที่สดุส าหรับชาวต่างชาติที่เข้ามา
ท างานในกรุงเทพมหานคร อตัราการเช่าเฉลี่ยจึงอยู่ที่ประมาณ 80% เน่ืองจากมีความสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟฟา้
BTS รวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมายอตัราการเช่าเฉลี่ยของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครใน
ปี2561 มีแนวโน้มเติบโตขึน้มากกว่าปี 2560 เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยที่
ต้องการพกัอาศยัเป็นสญัญาระยะยาว  ส าหรับอตัราค่าเช่าต่อเดือนเฉลี่ยในทุกท าเลในไตรมาส 4 ปี 2561 ใกล้เคียงกบั   
ไตรมาสก่อน อยู่ท่ี 840 บาท/ตารางเมตรต่อเดือน ยกเว้นทางตอนใต้ของกทม.และย่านพระราม 3 ที่มีค่าเช่าเฉลี่ย 640 
บาท/ตารางเมตรต่อเดือน  โดยพืน้ที่ที่มีอตัราค่าเช่าสงูสดุคือย่านศนูย์กลางธุรกิจ (CBD) และลมุพินีที่มีค่าเช่าเฉลี่ยเกิน 
1,200 บาทต่อตารางเมตรตอ่เดือน แม้ว่าตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมีสญัญาณการเติบโตเพียงเล็กน้อยในช่วง   
2-3 ปีที่ผา่นมา แตย่งัมีปัจจยัสนบัสนนุให้ตลาดมีการเตบิโตในอนาคตได้แก ่การลงทนุจากตา่งประเทศที่เพิ่มขึน้ การเมืองที่
มีเสถียรภาพในช่วง 3-4  ปีที่ผา่นมา 

 

ที่มา :  บทวิเคราะห์ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ประจ าไตรมาส 4/2561 โดยบริษัท คอลลิเออร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 
 
 

ภาวะการแข่งขนั 
 

การแข่งขนัในธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์อยู่ในระดบัที่ค่อนข้างสงูนอกจากการที่ต้องแข่งขนักับผู้ประกอบการ
กิจการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์แล้วยงัต้องแข่งขนัในตลาดเดียวกบัผู้ประกอบการกิจการโรงแรมด้วย  เนื่องจากเซอร์วิสอพาร์ท
เม้นท์สว่นใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้บริการห้องพกัในระยะสัน้ด้วย ซึ่งผู้ประกอบกิจการหลายแห่งมีอตัราค่าห้องพกัเฉลี่ยตอ่คืน
ในระดบัที่ใกล้เคียงกนัจ านวนโรงแรมที่เปิดให้บริการใหม่ในระดบั 3-4 ดาวขึน้ไปก็มีจ านวนเพิ่มขึน้ นอกจากนีท้างสมาคม
โรงแรมไทย ยงัพยายามกดดนัให้ภาครัฐมีข้อก าหนดให้เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ต้องมีใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรมด้วย  
อีกปัจจยัหนึง่คือการท่ีคอนโดมิเนียมระดบัหรูหลายแหง่มีการปรับเปลีย่นรูปแบบการให้บริการบางสว่นมาเป็นลกัษณะของ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เช่นกนั โดยมีอตัราค่าเช่าที่อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ ทัง้สองปัจจยัที่กลา่วมาท าให้การปรับอตัราค่าห้องพกั
ของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เป็นไปได้ยากยิ่งขึน้ 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ดงันี ้
1. ให้บริกำรท่ีคุ้มคำ่เหมำะสมกบัรำคำขำย  สร้ำงควำมประทบัใจในกำรบริกำรให้กบัลกูค้ำเพื่อให้ลกูค้ำกลบัมำ

ใช้บริกำรอีก 
2. มีระบบกำรส ำรองห้องพกัทีม่ีประสทิธิภำพและได้มำตรฐำนสำกลทัง้ในสว่นของเวปไซต์ และออนไลน์ 
3. สง่เสริมกำรขำยร่วมกบัพนัธมิตรในธุรกิจทอ่งเที่ยว และให้สว่นลดแก่ลกูค้ำกลุม่บริษัทตำ่งชำติ 
4. มุง่รักษำฐำนลกูค้ำเดิมและขยำยฐำนกลุม่ลกูค้ำใหม ่
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

1. ชำวตำ่งชำติทีเ่ข้ำมำท ำงำนในประเทศไทย 
2. นกัทอ่งเที่ยว 

 
นโยบายด้านราคา 
 

กำรก ำหนดรำคำห้องพกัในธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ขึน้อยู่กับปัจจยัหลำยประกำร  ได้แก่ ฤดกูำล 
รำคำตลำดของคู่แข่งในระดบัเดียวกัน  ต้นทนุกำรด ำเนินงำนของโรงแรม   เนื่องจำกฐำนลกูค้ำสว่นใหญ่ของบริษัทฯ คือ    
นกัธุรกิจชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่พกัอำศยัเป็นระยะเวลำนำน   ดงันัน้ปัจจยัเร่ืองฤดกูำลจะไมม่ีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 
มำกนกั   

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกำรใช้ชอ่งทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยหลำยรูปแบบ ดงันี ้
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• กำรจ ำหน่ำยตรงผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยของบริษัทฯ  โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยจะเสนอรำคำสินค้ำให้แก่ลกูค้ำ
โดยตรงโดยมุง่เน้นรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ำ 

• กำรจ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย  บริษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ให้บริกำรด้ำนกำรจองห้องพัก  เช่น  
Agoda.com,  Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ  

• กำรจ ำหน่ำยผ่ำนระบบส ำรองห้องพกัผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต  โดยสำมำรถส ำรองห้องพกัผ่ ำนเว็บไซต์ของ
กลุ่มแมริออทคือ   www.marriott.com  ซึ่งกำรจองผ่ำนเว็บไซต์สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้ลกูค้ำชำว
ตำ่งประเทศที่ต้องกำรเข้ำพกัท ำให้ช่องทำงนีไ้ด้รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึน้ 
 

3) ภาพรวมธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 
ณ สิน้ปี 2561 พืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 8.70 ล้านตารางเมตร โดยมีประมาณ 

262,000   ตารางเมตรท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในปี 2562 นอกจากนีม้ี 1 ล้านตารางเมตรท่ีอยูร่ะหวา่งการ
ก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีอีก 4-5 ปีข้างหน้า ความต้องการใช้พืน้ที่ส านกังานในกทม. มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องอยู่
ในช่วง 200,000 - 250,000 ตารางเมตรตอ่ปี ปัจจยัหนนุจากการสง่เสริมการลงทนุตามโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) และนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุง่เน้นให้ประเทศไทยเป็นดิจิตอลฮบัในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  นโยบายดงักลา่วดึงดดูการลงทนุจากบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่และธุรกิจสตาร์ทอพัในประเทศ
ไทยส่งผลให้ความต้องการใช้พืน้ท่ีอาคารส านักงานในกรุงเทพฯ เพิ่มขึน้    อุปทานในอนาคตของอาคารส านักงานใน
กรุงเทพฯ มีดงันี ้

อาคารส านักงาน พืน้ที่เช่า  
(ตารางเมตร) 

สร้างเสร็จ 

สปริง ทาวเวอร์ 27,518 2562 
ซีพี ทาวเวอร์ 4 48,091 2562 

สามยา่น มิตรทาวน์ 45,000 2562 
เดอะ พาร์ค 71,000 2562 

รวมพืน้ที่อาคารแล้วเสร็จในปี 2562 191,609  
แมกโนเลีย โปรเจค 20,000 2563 
อาคารวานิสสา  22,185 2563 

พญาไท คอมเพล็กซ์ 100,000 2563 
โพเอ็ม ทาวเวอร์ 25,000 2564 
เพลินจิต เอ็มบาสซี 60,000 2564 
โครนอส สาทร 22,481 2564 
วนั แบ็งค็อค 225,000 2565 

เดอะ ฟอเรสเทีย 100,000 2565 
ศรีบญุเรือง 56,500 2565 

ซปุเปอร์ ทาวเวอร์ 94,000 2566 
ชวูิทย์ การ์เด้น 20,000 2566 

อาคารส านักงาน พืน้ที่เช่า  
(ตารางเมตร) 

สร้างเสร็จ 

ดสุิตธานี 20,000 2567 
รวมพืน้ที่อาคารแล้วเสร็จในปี 2563-2567 765,166  

ที่มา : รายงานภาวะตลาดอาคารส านกังานประจ าไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ ากดั 
 
 การครอบครองพืน้ที่อาคารส านักงานใหม่ในปี 2561 ประมาณ 200,000 ตารางเมตร และคาดว่าอัตราการ
ครอบครองพืน้ที่อาคารส านกังานใหม่จะเพิ่มขึน้มากกวา่ร้อยละ 5 ในปี 2562  พืน้ที่อาคารส านกังานยงัคงมีจ ากดัในช่วงปี 
2562-2563  อย่างไรก็ตามการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศยังคงเป็นปัจจัยสนบัสนุนการครอบครองพืน้ที่อาคาร
ส านกังาน 
 ในย่านศนูย์กลางธุรกิจ ค่าเช่ายงัคงปรับราคาเพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่องอาจจะเติบโตในอตัราที่น้อยกว่าช่วง 1-2 ปีที่
ผ่านมา ซึ่งค่าเช่าโดยเฉลี่ยส าหรับอาคารส านกังานเกรดเอ ในพืน้ที่ศนูย์กลางธุรกิจอยู่ที่ 970 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ใกล้เคียงกบัไตรมาสก่อน โดยอตัราค่าเช่าเฉลี่ยสงูสดุอยู่ที่ 1,120 บาท/ตารางเมตรต่อเดือนในพืน้ที่ถนนวิทยุ อตัราค่าเช่า
ต ่าสดุนอกพืน้ที่ใจกลางธุรกิจอยูใ่นพืน้ที่บางนา คือ 532 บาท/ตารางเมตรตอ่เดือน อย่างไรก็ตาม อาคารส านกังานเกรด เอ 
ในพืน้ท่ีศนูย์กลางธุรกิจไมส่ามารถปรับเพิ่มขึน้ได้มากกวา่ร้อยละ 5 ตอ่ปี เพื่อรักษาผู้ เช่ารายเดิม โดยเฉพาะผู้ เช่าที่เช่าพืน้ที่
ขนาดใหญ่ 

 

ที่มา: รายงานสถานการณ์ตลาดอาคารส านกังานประจ าไตรมาส 4 ปี 2561 โดยบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัแ่นล จ ากดั  
 ภาพรวมตลาดอาคารส านกังานในไตรมาส 4  ปี 2561 โดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ ากดั 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

• ท ำเลที่ตัง้ของอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำของบริษัทฯ อยูใ่นยำ่นธุรกิจ  เดินทำงสะดวก 
• บริษัทฯ มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัที่ได้มำตรฐำน อีกทัง้มีทีมช่ำงที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญใน

กำรควบคมุดแูลอำคำรและระบบงำนตำ่งๆ ภำยในอำคำร  
• บริษัทฯ มีทีมงำนท่ีเป็นมืออำชีพซึง่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ 
 
ลูกค้าเป้าหมาย 
 

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ บริษัทไทยและต่ำงชำติขนำดกลำงและบริษัทขนำดใหญ่ที่ต้องกำรใช้พืน้ที่อำคำร
ส ำนกังำนในยำ่นสขุมุวิท เอกมยั 

 
นโยบายด้านราคา 
 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำให้เหมำะสมและอยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถแขง่ขนัได้  
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ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยโดยกำรขำยผ่ำนตวัแทน  เนื่องจำกตวัแทนมีเครือข่ำยและฐำน
ลกูค้ำ นอกจำกกำรขำยผำ่นตวัแทนแล้วลกูค้ำสำมำรถติดตอ่เช่ำพืน้ท่ีโดยตรงกบัพนกังำนขำยในพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนได้  

 
4) ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

กำรเติบโตของอตุสำกรรมซอฟต์แวร์ มีควำมสมัพนัธ์กับกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจและสดัสว่นกำรใช้จ่ำยด้ำน
สำรสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคธุรกิจบริกำรที่มีกำรใช้ระบบไอทีในสดัสว่นที่สงู เช่น ธุรกิจกำรเงิน 
ประกนัภยั กำรแพทย์และสำธำรณสขุ ค้ำปลีก ฯลฯ ส ำนกังำนสง่เสริมอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
หรือ ซิป้ำ เปิดเผยว่ำ มูลค่ำตลำดซอฟต์แวร์ และบริกำรซอฟต์แวร์ ปี 2560 มีมูลค่ำกำรบริโภคซอฟต์แวร์และบริกำร
ซอฟต์แวร์ 78,818 ล้ำนบำท โดยคำดกำรณ์ว่ำปี 2561 และปี 2562 ตลำดกำรบริโภคซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ จะ
เติบโต 15.19% และ 17.5% ตำมล ำดบั เนื่องจำกผู้ประกอบกำรด้ำนไอทีท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัซอฟต์แวร์ได้รับอำนิสงส์จำก 
4 ปัจจยัคือ 

 1. กำรทรำนฟอร์มธุรกิจไปสูด่ิจิทลัของภำคธุรกิจตำ่ง ๆ จำกนโยบำย Thailand 4.0 ของรัฐบำล  
2. กำรปรับตัวของผู้ ประกอบกำรที่มุ่งไปสู่กำรสร้ำงโอกำสจำกเทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud, Big Data, AI, 

Blockchain, IoT  
3. ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่เป็นทรัพย์สนิของตนเอง และ  
4. กำรเกิดธุรกิจใหมแ่ละผู้ประกอบกำรรำยใหม ่ท่ีแม้จะยงัมีขนำดเลก็แตม่ีแนวโน้มที่ดี 
 อยา่งไรก็ดจีากการส ารวจตลาดซอฟแวร์พบวา่  พฤติกรรมการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมีการเปลีย่นแปลงไปสูก่ารใช้ 

SaaS (Software as a Service) มากขึน้ และ  Cloud Technology ได้เข้ามาเปลีย่นรูปแบบธุรกิจ ท าให้แนวโน้มการย้ายไปสู่
การใช้บริการซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีคลาวด์แทนการตดิตัง้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากขึน้ 

 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
 

แนวโน้มและทิศทางของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาแรงในอนาคต ที่ Gartner บริษัทวิจยัด้านเทคโนโลยี
ได้กลา่วถึงจะมี 10 เร่ืองดงันี ้ 

1. Autonomous Things  
2. Augmented Analytics 
3. AI Driven Development 
4. Digital Twin 
5. Cloud to the Edge 
6. Smart Spaces 
7. Immersive Experience  
8. Blockchain 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยโดยกำรขำยผ่ำนตวัแทน  เนื่องจำกตวัแทนมีเครือข่ำยและฐำน
ลกูค้ำ นอกจำกกำรขำยผำ่นตวัแทนแล้วลกูค้ำสำมำรถติดตอ่เช่ำพืน้ท่ีโดยตรงกบัพนกังำนขำยในพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนได้  

 
4) ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

กำรเติบโตของอตุสำกรรมซอฟต์แวร์ มีควำมสมัพนัธ์กับกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจและสดัสว่นกำรใช้จ่ำยด้ำน
สำรสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคธุรกิจบริกำรที่มีกำรใช้ระบบไอทีในสดัสว่นที่สงู เช่น ธุรกิจกำรเงิน 
ประกนัภยั กำรแพทย์และสำธำรณสขุ ค้ำปลีก ฯลฯ ส ำนกังำนสง่เสริมอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
หรือ ซิป้ำ เปิดเผยว่ำ มูลค่ำตลำดซอฟต์แวร์ และบริกำรซอฟต์แวร์ ปี 2560 มีมูลค่ำกำรบริโภคซอฟต์แวร์และบริกำร
ซอฟต์แวร์ 78,818 ล้ำนบำท โดยคำดกำรณ์ว่ำปี 2561 และปี 2562 ตลำดกำรบริโภคซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ จะ
เติบโต 15.19% และ 17.5% ตำมล ำดบั เนื่องจำกผู้ประกอบกำรด้ำนไอทีท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัซอฟต์แวร์ได้รับอำนิสงส์จำก 
4 ปัจจยัคือ 

 1. กำรทรำนฟอร์มธุรกิจไปสูด่ิจิทลัของภำคธุรกิจตำ่ง ๆ จำกนโยบำย Thailand 4.0 ของรัฐบำล  
2. กำรปรับตัวของผู้ ประกอบกำรที่มุ่งไปสู่กำรสร้ำงโอกำสจำกเทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud, Big Data, AI, 

Blockchain, IoT  
3. ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่เป็นทรัพย์สนิของตนเอง และ  
4. กำรเกิดธุรกิจใหมแ่ละผู้ประกอบกำรรำยใหม ่ท่ีแม้จะยงัมีขนำดเลก็แตม่ีแนวโน้มที่ดี 
 อยา่งไรก็ดจีากการส ารวจตลาดซอฟแวร์พบวา่  พฤติกรรมการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมีการเปลีย่นแปลงไปสูก่ารใช้ 

SaaS (Software as a Service) มากขึน้ และ  Cloud Technology ได้เข้ามาเปลีย่นรูปแบบธุรกิจ ท าให้แนวโน้มการย้ายไปสู่
การใช้บริการซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีคลาวด์แทนการตดิตัง้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากขึน้ 

 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
 

แนวโน้มและทิศทางของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาแรงในอนาคต ที่ Gartner บริษัทวิจยัด้านเทคโนโลยี
ได้กลา่วถึงจะมี 10 เร่ืองดงันี ้ 

1. Autonomous Things  
2. Augmented Analytics 
3. AI Driven Development 
4. Digital Twin 
5. Cloud to the Edge 
6. Smart Spaces 
7. Immersive Experience  
8. Blockchain 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยโดยกำรขำยผ่ำนตวัแทน  เนื่องจำกตวัแทนมีเครือข่ำยและฐำน
ลกูค้ำ นอกจำกกำรขำยผำ่นตวัแทนแล้วลกูค้ำสำมำรถติดตอ่เช่ำพืน้ท่ีโดยตรงกบัพนกังำนขำยในพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนได้  

 
4) ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

กำรเติบโตของอตุสำกรรมซอฟต์แวร์ มีควำมสมัพนัธ์กับกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจและสดัสว่นกำรใช้จ่ำยด้ำน
สำรสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคธุรกิจบริกำรที่มีกำรใช้ระบบไอทีในสดัสว่นที่สงู เช่น ธุรกิจกำรเงิน 
ประกนัภยั กำรแพทย์และสำธำรณสขุ ค้ำปลีก ฯลฯ ส ำนกังำนสง่เสริมอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
หรือ ซิป้ำ เปิดเผยว่ำ มูลค่ำตลำดซอฟต์แวร์ และบริกำรซอฟต์แวร์ ปี 2560 มีมูลค่ำกำรบริโภคซอฟต์แวร์และบริกำร
ซอฟต์แวร์ 78,818 ล้ำนบำท โดยคำดกำรณ์ว่ำปี 2561 และปี 2562 ตลำดกำรบริโภคซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ จะ
เติบโต 15.19% และ 17.5% ตำมล ำดบั เนื่องจำกผู้ประกอบกำรด้ำนไอทีท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัซอฟต์แวร์ได้รับอำนิสงส์จำก 
4 ปัจจยัคือ 

 1. กำรทรำนฟอร์มธุรกิจไปสูด่ิจิทลัของภำคธุรกิจตำ่ง ๆ จำกนโยบำย Thailand 4.0 ของรัฐบำล  
2. กำรปรับตัวของผู้ ประกอบกำรที่มุ่งไปสู่กำรสร้ำงโอกำสจำกเทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud, Big Data, AI, 

Blockchain, IoT  
3. ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่เป็นทรัพย์สนิของตนเอง และ  
4. กำรเกิดธุรกิจใหมแ่ละผู้ประกอบกำรรำยใหม ่ท่ีแม้จะยงัมีขนำดเลก็แตม่ีแนวโน้มที่ดี 
 อยา่งไรก็ดจีากการส ารวจตลาดซอฟแวร์พบวา่  พฤติกรรมการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมีการเปลีย่นแปลงไปสูก่ารใช้ 

SaaS (Software as a Service) มากขึน้ และ  Cloud Technology ได้เข้ามาเปลีย่นรูปแบบธุรกิจ ท าให้แนวโน้มการย้ายไปสู่
การใช้บริการซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีคลาวด์แทนการตดิตัง้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากขึน้ 

 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
 

แนวโน้มและทิศทางของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาแรงในอนาคต ที่ Gartner บริษัทวิจยัด้านเทคโนโลยี
ได้กลา่วถึงจะมี 10 เร่ืองดงันี ้ 

1. Autonomous Things  
2. Augmented Analytics 
3. AI Driven Development 
4. Digital Twin 
5. Cloud to the Edge 
6. Smart Spaces 
7. Immersive Experience  
8. Blockchain 
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ที่มา : https://www.techtalkthai.com/gartner-10-technology-trends-for-2019/  
 

จากแนวโน้มและทิศทางของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดงักลา่วที่จะมาแรงในอนาคต รวมถึงการขยายตวัของ
เศรษฐกิจดิจิทลัในประเทศไทย  จะสามารถเป็นแรงผลกัดนัอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถขยายตวัและเพิ่มมลูคา่
ตลาดซอฟต์แวร์ให้ได้มากขึน้  

 
ภาวะการแข่งขนั 
 

บริษัทฯ ด าเนินการในลกัษณะงานโครงการ โดยมุง่เน้นไปท่ีการวางระบบซอฟต์แวร์กลุม่ประยกุต์ใช้ในองค์กร และ
ให้การสนับสนุนผู้ ใช้งานแบบต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการติดตัง้ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
โรงพยาบาล (Hospital Information System) ระบบงานบญัชี การเงิน สนิค้าคงคลงั และจดัซือ้จดัจ้าง (Oracle PeopleSoft 
Enterprise Financial & Supply Chain Management) ระบบงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Oracle PeopleSoft 
Enterprise Human Capital Management) และระบบวิเคราะห์ข้อมลู (QlikView Business Intelligence) รวมถึงสามารถ
ให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในสว่นของธุรกิจโรงพยาบาล  

ในสว่นของการให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในสว่นของธุรกิจโรงพยาบาล ภาวะการ
แขง่ขนัในตลาดกบัผู้ให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรจะมีไมม่ากนกั รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลสว่น
ใหญ่มีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับกบัเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้จึงมีโอกาสในการขยาย
ตลาดในธุรกิจสว่นนีส้งูมาก  

ในสว่นของการให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในสว่นของธุรกิจทัว่ไป ภาวะการแขง่ขนั
ในตลาดจะเร่ิมสงูมากขึน้ แต่จ านวนคูแ่ข่งในระดบัเดียวกนัยงัมีไมม่ากนกั และความต้องการในท้องตลาดในสว่นของการ
ติดตัง้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูประบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยงัมีเพิ่มขึน้ เนื่องจากแต่ละบริษัทมีความต้องการที่จะ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศของตนเองให้รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรก็ดีการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 นอกจากจะส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนปริมาณมหาศาลจาก
ตา่งชาติแล้ว ยงัอาจเกิดภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ในระดบัภมูิภาค ดงันัน้ ในระยะตอ่ไป แนวโน้มการควบรวมกิจการในธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดเพิ่มขึน้ เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอยา่งก้าวกระโดดและมีศกัยภาพในการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ 

สภาวการณ์แข่งขนัในสว่นของสถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศกึษาของรัฐคอ่นข้างสงู  และมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในปัจจบุนัเป็นอยา่งมากทัง้ในเร่ือง Big Data, Internet of Things (IoT),  AI และ Machine Learning ก าลงัเป็น
แนวโน้มที่ส าคัญในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการศึกษา  เนื่องจากจ านวนนักศึกษามีแนวโน้มที่ลดลง   ดังนัน้แต่ละ
มหาวิทยาลยัมีความจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องปรับตวัเพื่อรองรับการแข่งขนัที่สงูขึน้ต่อไปในอนาคต  โดยต้องมีระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการท างานที่ถกูต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน และระบบ SAP ก็เป็นระบบที่มหาวิทยาลยัขนาดใหญ่
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ในสว่นของการให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในสว่นของธุรกิจทัว่ไป ภาวะการแขง่ขนั
ในตลาดจะเร่ิมสงูมากขึน้ แต่จ านวนคูแ่ข่งในระดบัเดียวกนัยงัมีไมม่ากนกั และความต้องการในท้องตลาดในสว่นของการ
ติดตัง้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูประบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยงัมีเพิ่มขึน้ เนื่องจากแต่ละบริษัทมีความต้องการที่จะ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศของตนเองให้รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรก็ดีการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 นอกจากจะส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนปริมาณมหาศาลจาก
ตา่งชาติแล้ว ยงัอาจเกิดภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ในระดบัภมูิภาค ดงันัน้ ในระยะตอ่ไป แนวโน้มการควบรวมกิจการในธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดเพิ่มขึน้ เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอยา่งก้าวกระโดดและมีศกัยภาพในการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ 

สภาวการณ์แข่งขนัในสว่นของสถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศกึษาของรัฐคอ่นข้างสงู  และมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในปัจจบุนัเป็นอยา่งมากทัง้ในเร่ือง Big Data, Internet of Things (IoT),  AI และ Machine Learning ก าลงัเป็น
แนวโน้มที่ส าคัญในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการศึกษา  เนื่องจากจ านวนนักศึกษามีแนวโน้มที่ลดลง   ดังนัน้แต่ละ
มหาวิทยาลยัมีความจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องปรับตวัเพื่อรองรับการแข่งขนัที่สงูขึน้ต่อไปในอนาคต  โดยต้องมีระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการท างานที่ถกูต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน และระบบ SAP ก็เป็นระบบที่มหาวิทยาลยัขนาดใหญ่

ของรัฐบาลได้น าไปใช้งานแล้วเกิดประสิทธิภาพอย่างมากในการบริหารงานภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นต้น ดงันัน้โอกาสทางการตลาดของกลุม่ธุรกิจนีม้ีอีกมาก 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

1. มีผู้บริหำรและทีมบคุลำกรที่มีประสบกำรณ์ตรงในฐำนะผู้ออกแบบ วำงแผนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในธุรกิจ
ให้บริกำรซอฟต์แวร์ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งซอฟต์แวร์ด้ำนกำรบริหำรโรงพยำบำลและอื่นๆ 

2. ซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเป็นซอฟแวร์ที่มำจำกบริษัทผู้ผลิตที่มีคุณภำพและมีช่ือเสียงระดบั
โลก โดยซอฟต์แวร์บำงตวั เช่น HealthObject หรือ HO บริษัทฯ เป็นผู้วำงระบบแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย และเพียง
ไม่ก่ีเจ้ำในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ท ำให้บริษัทฯ ได้เปรียบคู่แข่งขนัในกำรให้บริกำรด้ำนนี ้(ระบบบริหำรจดักำร
งำนโรงพยำบำลทัง้ Front Office และ Back Office) 

3. บริษัทฯ เน้นกำรให้บริกำรแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ มีกำรให้บริกำรติดตัง้ และพฒันำระบบท่ีหลำกหลำยเพือ่
รองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำแบบครบวงจรรวมถึงกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำและสนบัสนุนกำรใช้งำนระบบ (System 
Maintenance & Support) นอกจำกนีย้งัมีโครงกำรจะเปิดให้บริกำรเพิ่มเติม เช่น IT Outsourcing เป็นต้น เพื่อรักษำฐำน
ลกูค้ำเดิม ขยำยฐำนลกูค้ำ และท ำให้บริษัทฯ มีรำยได้อยำ่งตอ่เนื่อง (Retention Revenue) 

4. มุ่งเน้นกำรท ำงำนที่เป็นมืออำชีพและมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจดักำรโดยทำงบริษัทฯ 
จะท ำกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องให้ทนักับเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง 
เพื่อให้ทีมงำนมีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว อีกทัง้สำมำรถวิเครำะห์ 
ออกแบบ และท ำให้ระบบท่ีมีควำมซบัซ้อนกลำยเป็นระบบที่ง่ำยตอ่กำรใช้งำน 

5. สร้ำงพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partnership) ทำงบริษัทฯ มุ่งเน้นในกำรท ำธุรกิจในรูปแบบพนัธมิตรทำง
ธุรกิจกบัคูค้่ำไมว่ำ่จะเป็นในสว่นของผู้ผลติ ผู้แทนจ ำหนำ่ย ลกูค้ำ หรือผู้ประกอบกำรท่ีท ำธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั เพื่อเอือ้
ประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จร่วมกนั (Win-Win Situation) 

 
ลูกค้าเป้าหมาย 
 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คือองค์กรที่มีความต้องการพฒันาระบบสารสนเทศและการจดัการภายในให้
เป็นระบบและสอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยคุปัจจุบนั  ซึ่งเวลาและการตดัสินใจทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคญั 
ทัง้นีร้ะบบซอฟแวร์เพ่ือการบริหารจัดการงานโรงพยาบาล งานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงระบบการ
วิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจ สามารถตอบสนองความต้องการดงักลา่วได้อยา่งครบถ้วน  นอกจากนีย้งัมีกลุม่ลกูค้าที่ต้องการ
รับค าปรึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการท างานในปัจจุบนั  โดยลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจการแพทย์ การเงิน 
รวมทัง้ภาคการผลิตในอตุสาหกรรมตา่งๆ บริษัทฯ คาดว่า ความต้องการใช้ระบบซอฟต์แวร์จะเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะการ
จดัการระบบทรัพยากรบคุคลและระบบการเงินซึง่เป็นหวัใจส าคญัของทกุอตุสาหกรรม  

ในส่วนของระบบ SAP กลุ่มลกูค้าเป้าหมายคือ มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มลกูค้าอุตสาหกรรม
ตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมผลติสนิค้าอปุโภค บริโภค และอตุสาหกรรมอื่นๆ 
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ของรัฐบาลได้น าไปใช้งานแล้วเกิดประสิทธิภาพอย่างมากในการบริหารงานภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นต้น ดงันัน้โอกาสทางการตลาดของกลุม่ธุรกิจนีม้ีอีกมาก 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

1. มีผู้บริหำรและทีมบคุลำกรที่มีประสบกำรณ์ตรงในฐำนะผู้ออกแบบ วำงแผนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในธุรกิจ
ให้บริกำรซอฟต์แวร์ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งซอฟต์แวร์ด้ำนกำรบริหำรโรงพยำบำลและอื่นๆ 

2. ซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเป็นซอฟแวร์ที่มำจำกบริษัทผู้ผลิตที่มีคุณภำพและมีช่ือเสียงระดบั
โลก โดยซอฟต์แวร์บำงตวั เช่น HealthObject หรือ HO บริษัทฯ เป็นผู้วำงระบบแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย และเพียง
ไม่ก่ีเจ้ำในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ท ำให้บริษัทฯ ได้เปรียบคู่แข่งขนัในกำรให้บริกำรด้ำนนี ้(ระบบบริหำรจดักำร
งำนโรงพยำบำลทัง้ Front Office และ Back Office) 

3. บริษัทฯ เน้นกำรให้บริกำรแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ มีกำรให้บริกำรติดตัง้ และพฒันำระบบท่ีหลำกหลำยเพือ่
รองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำแบบครบวงจรรวมถึงกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำและสนบัสนุนกำรใช้งำนระบบ (System 
Maintenance & Support) นอกจำกนีย้งัมีโครงกำรจะเปิดให้บริกำรเพิ่มเติม เช่น IT Outsourcing เป็นต้น เพื่อรักษำฐำน
ลกูค้ำเดิม ขยำยฐำนลกูค้ำ และท ำให้บริษัทฯ มีรำยได้อยำ่งตอ่เนื่อง (Retention Revenue) 

4. มุ่งเน้นกำรท ำงำนที่เป็นมืออำชีพและมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจดักำรโดยทำงบริษัทฯ 
จะท ำกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องให้ทนักับเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง 
เพื่อให้ทีมงำนมีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว อีกทัง้สำมำรถวิเครำะห์ 
ออกแบบ และท ำให้ระบบท่ีมีควำมซบัซ้อนกลำยเป็นระบบที่ง่ำยตอ่กำรใช้งำน 

5. สร้ำงพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partnership) ทำงบริษัทฯ มุ่งเน้นในกำรท ำธุรกิจในรูปแบบพนัธมิตรทำง
ธุรกิจกบัคูค้่ำไมว่ำ่จะเป็นในสว่นของผู้ผลติ ผู้แทนจ ำหนำ่ย ลกูค้ำ หรือผู้ประกอบกำรท่ีท ำธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั เพื่อเอือ้
ประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จร่วมกนั (Win-Win Situation) 

 
ลูกค้าเป้าหมาย 
 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คือองค์กรท่ีมีความต้องการพฒันาระบบสารสนเทศและการจดัการภายในให้
เป็นระบบและสอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยคุปัจจุบนั  ซึ่งเวลาและการตดัสินใจทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคญั 
ทัง้นีร้ะบบซอฟแวร์เพื่อการบริหารจัดการงานโรงพยาบาล งานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงระบบการ
วิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจ สามารถตอบสนองความต้องการดงักลา่วได้อยา่งครบถ้วน  นอกจากนีย้งัมีกลุม่ลกูค้าที่ต้องการ
รับค าปรึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการท างานในปัจจุบนั  โดยลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจการแพทย์ การเงิน 
รวมทัง้ภาคการผลิตในอตุสาหกรรมตา่งๆ บริษัทฯ คาดว่า ความต้องการใช้ระบบซอฟต์แวร์จะเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะการ
จดัการระบบทรัพยากรบคุคลและระบบการเงินซึง่เป็นหวัใจส าคญัของทกุอตุสาหกรรม  

ในส่วนของระบบ SAP กลุ่มลกูค้าเป้าหมายคือ มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มลกูค้าอุตสาหกรรม
ตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมผลติสนิค้าอปุโภค บริโภค และอตุสาหกรรมอื่นๆ 

ส่วนของระบบ Hospital Information System (HIS) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ธุรกิจเฮลท์แคร์ เช่น คลินิค 
โรงพยาบาลทัง้ของรัฐและเอกชน ศนูย์การแพทย์ 

 
นโยบายด้านราคา 
 

เนื่องจำกซอฟต์แวร์ที่ทำงบริษัทฯ ให้บริกำรติดตัง้พฒันำเป็นซอฟแวร์ที่เป็นที่ยอมรับกนัในตลำดในประเทศไทย
และตลำดแถบ AEC และมีต้นทุนรำคำไม่สูงมำกนักเม่ือเทียบกับซอฟต์แวร์คู่แข่งในระดับเดียวกัน ทำงบริษัทฯ ได้ใช้
นโยบำยกำรตัง้รำคำโดยยึดควำมต้องกำรของตลำดและกำรแข่งขนัเป็นเกณฑ์ ทัง้นีข้ึน้กับปัจจยัภำยนอกอื่นๆ ด้วย เช่น   
อปุสงค์ (demand) สภำพกำรแขง่ขนั สภำพเศรษฐกิจปัจจบุนัและงบประมำณของลกูค้ำ 

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 ช่องทางการจ าหน่ายหลกัผ่านตวัแทนฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ  เป็นการน าเสนอตวัซอฟแวร์ ต่างๆ แก่องค์กร
ตา่งๆ ที่สนใจโดยตรง  อีกช่องทางหนึง่คือการได้รับการแนะน าจากลกูค้าปัจจบุนั 
 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน  
 

• การจัดหายาและเวชภณัฑ์ 
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจดัซือ้ยำและเวชภณัฑ์จำกผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำยในประเทศหลำยรำยเพื่อปอ้งกนัควำม

เสีย่งจำกกำรขำดแคลนยำและเวชภณัฑ์  บริษัทฯ วำงแผนจะน ำระบบจดัซือ้กลำง ส ำหรับโรงพยำบำลทกุแหง่ในเครือ โดย
ฝ่ำยจดัซือ้จะรวบรวมค ำสัง่ซือ้จำกทกุโรงพยำบำลในกลุม่และสัง่ซือ้จำกผู้จดัจ ำหนำ่ยเป็นครำวๆ ไป   

 

• เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรจดัซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ เนื่องจำกเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทำงกำร

แพทย์เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรรักษำพยำบำลผู้ ป่วย  ดงันัน้บริษัทฯ จะพิจำรณำคดัเลอืกและสัง่ซือ้อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ทีม่ี
คณุภำพ ได้มำตรฐำน มีควำมทนัสมยัและมีประสทิธิภำพจำกผู้ผลติหรือผู้แทนจ ำหนำ่ยในประเทศที่เช่ือถือได้ และมีบริกำร
หลงักำรขำยที่ดี 
 

• บุคลากรทางการแพทย์ 
เนื่องจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์อันได้แก่ แพทย์ พยำบำล ผู้ ช่วยพยำบำล มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุ รกิจ

โรงพยำบำล บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดหำแพทย์ผู้ เชียวชำญในแต่ละโรค เพื่อสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ ป่วยได้อย่ำงมี
คณุภำพ  โดยมีกำรคดัเลอืกแพทย์ที่ควำมสำมำรถจำกมหำวิทยำลยัแพทย์และวิทยำลยัพยำบำลท่ีมีช่ือเสยีง  นอกจำกนีย้งั
จดัให้มีกำรอบรมส ำหรับแพทย์และพยำบำลเพื่อพัฒนำควำมรู้และวิทยำกำรทำงกำรแพทย์ให้กบับคุคลที่เก่ียวข้องอย่ำง
ตอ่เนื่อง 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 
 

 เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการ ส าหรับลกูค้าระดบับน   บริษัทฯ ได้ท าสญัญาการจดัการกบักลุม่แมริ
ออทซึ่งเป็นกลุม่โรงแรมระดบันานาชาติที่มีช่ือเสียงเพื่อว่าจ้างให้บริหารงานอาคารท่ีพกัอาศยัของบริษัทฯ โรงแรมแมริออท 
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ท าสญัญาการจดัการกบักลุม่แอสคอทซึง่เป็น
กลุม่โรงแรมที่มีช่ือเสยีงในระดบัสากลเพื่อวา่จ้างให้บริหารอาคารท่ีพกัอาศยัในโครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั 

 
ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ธุรกิจบริการให้ค าปรึกษา พฒันา และให้บริการซอฟต์แวร์ ต้องมีการคดัเลือกและจดัหาผลิตภณัฑ์หรือสินค้าที่มี
คุณภาพจากผู้ ผลิตที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ าหน่าย โดยบุคลากรของบริษัทฯ จะต้องมีความรู้ความ
เช่ียวชาญและมีความมัน่ใจในคุณภาพของซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยรายช่ือผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ ให้บริการที่เป็นคู่ค้าหลกัในปี 
2561 ได้แก่  

• บริษัท Oracle Corporation (Thailand) จ ำกดั ผู้ผลติและจ ำหนำ่ยซอฟต์แวร์ Oracle Peoplesoft Enterprise  
• บริษัท Incarnus จ ำกดั ผู้ผลติและจ ำหนำ่ยซอฟต์แวร์ ARCUS Hospital Information System 
• บริษัท QlikTech จ ำกดั ผู้ผลติและจ ำหนำ่ยซอฟต์แวร์ QlikView เป็นต้น 
• บริษัท ซอฟแวร์ แอพพลเิคชัน่ แอนด์ โปรดกั อิน ดำต้ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมนั ผู้ผลติและจ ำหนำ่ยซอฟแวร์ 

SAP 
 
 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

 
-ไมม่ี- 

  

ปัจจัยความเส่ียง 
 

ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
 

ความเสีย่งจากการแข่งขนัเพ่ิมข้ึน 
แม้วา่ธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี แตก็่มีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงทัง้การแขง่ขนักบัสถานพยาบาลของ

รัฐที่ปรับตวัโดยเปิดให้บริการโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน    หรือการแข่งขนักับผู้ประกอบการจาก
ต่างประเทศจากนโยบายเปิดเสรีทางการแพทย์ ซึ่งผู้ประกอบการจากตา่งประเทศมีความได้เปรียบในเร่ืองของเทคโนโลยีที่
ทันสมัยกว่า หรือขนาดของกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายมีขนาดใหญ่กว่า  และภาพลกัษณ์ความเป็นโรงพยาบาลระดับ
นานาชาติ 

โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยงัคงเผชิญการแขง่ขนัท่ีรุนแรง ทัง้จากการขยายการลงทนุของธุรกิจโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ท าให้มีจ านวนโรงพยาบาลและจ านวนเตียงผู้ ป่วยเพ่ิมขึน้ จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนต้องแข่งขนัสงูขึน้ ทัง้ด้านราคา การมีแพคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาลเฉพาะ รวมทัง้การ
แยง่ชิงบคุลากรทางการแพทย์ นอกจากนี ้โรงพยาบาลเอกชนยงัต้องแขง่ขนักบักลุม่คลนิิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐและ
โรงพยาบาลในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ในเครือศิริราช และศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ทัง้ด้านช่ือเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญ จากสภาพการแขง่ขนัท่ีรุนแรงอาจจะมีปัจจยัส าคญัตอ่ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลาง  ที่ต้องการรับบริการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสากล  โดยค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือพริน้ซิเพิล 
เฮลท์แคร์จะต ่ากว่าของโรงพยาบาลระดบั Top Tier ด้วยการบริหารงานโดยใช้ระบบ Hospital Information Systems ที่
ช่วยจดัการบริหารต้นทนุให้ต ่าลง และเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั 

 
การลงทนุปรบัปรุงโรงพยาบาลพร้ินซ์ สวุรรณภูมิและโรงพยาบาลสหเวช ในปี 2561 - 2563 จะตอ้งใชเ้วลาสร้าง

ผลการด าเนินงานใหคุ้ม้ค่าต่อการลงทนุ 
ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยวางแผนลงทุนปรับปรุงโรงพยาบาล 2 แห่งคือโรงพยาบาล พริน้ซ์  

สุวรรณภูมิและโรงพยาบาลสหเวช โดยลงทุนปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ห้องพักผู้ ป่วย และเคร่ืองมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เพื่อท าให้โรงพยาบาลมีความทนัสมยัและยกระดบัคณุภาพการรักษาพยาบาลในการรักษาโรคเฉพาะทางด้วย
อปุกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีระดบัสงู  ด้วยงบลงทนุประมาณ 900 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม  การเติบโตของรายได้
และผลก าไรของโรงพยาบาลทัง้ 2 แห่ง จึงขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ ความส าเร็จในการท าการตลาด การแข่งขนั คณุภาพ
แพทย์และจ านวนแพทย์ที่เพียงพอ คณุภาพในการให้บริการ เพื่อดึงดดูให้ผู้ ป่วยมาใช้บริการ รวมถึงการบริหารต้นทนุให้มี
ประสทิธิภาพ อาจต้องใช้เวลาในการสร้างผลก าไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทนุตามที่ประมาณการไว้ 

 

ปัจจัยความเสี่ยง



46 47

 
ความเสีย่งจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล 
ในปี 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทัย จ ากัด (PUTH)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มพริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ 

(PRINH) เข้าลงทนุซือ้โรงพยาบาลที่หยดุด าเนินธุรกิจ และเป็น NPA  ของสถาบนัการเงิน ท าให้ได้มาซึง่ที่ดินเนือ้ที่ประมาณ 
12 ไร่พร้อมสิ่งปลกูสร้างที่ยงัสร้างไม่แล้วเสร็จในจงัหวดัอทุยัธานี   น ามาพฒันาปรับปรุงเป็น โรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี 
โดยให้บริการในระดบัทตุิยภมูิ รองรับผู้ รับบริการได้ 59 เตียง ตัง้อยู่ในอ าเภอนครหลวง จงัหวดัอทุยัธานี  จงัหวดัอทุยัธานี
นัน้อยูไ่มไ่กลจากจงัหวดันครสวรรค์  สามารถสง่ตอ่ผู้ รับบริการมาที่โรงพยาบาลปากน า้โพ จงัหวดันครสวรรค์ ท าให้สามารถ
ใช้ทรัพยากรร่วมกนัได้ เช่น ในกรณีมีเคสหนกัๆ เกินศกัยภาพของโรงพยาบาลพริน้ซ์อทุยัธานี ก็จะน าสง่ไปที่โรงพยาบาล
ปากน า้โพ เพื่อท่ีจะได้รับการรักษาขัน้สงูตอ่ไป ท าให้ผู้ ป่วยไมต้่องเดินทางไกล  

ดงันัน้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการปรับปรุงโรงพยาบาล เช่น การก่อสร้างลา่ช้ากวา่แผนท่ีวางไว้ ต้นทนุการ
ก่อสร้างสงูกว่าที่ประมาณการ หรือเกิดเหตกุารณ์อื่นใดที่สง่ผลให้การก่อสร้างหยดุชะงกัและอาจเกิดความเสยีหาย  รวมถึง
ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้  อย่างไรก็ตาม ส าหรับในสว่นการก่อสร้างนัน้ บริษัทฯ จะ
ว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีประสบการณ์ จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคมุงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงจะมีการ
ก าหนดเง่ือนไขในสญัญาวา่จ้างผู้ รับเหมาหลกั โดยก าหนดคา่ปรับการท างานลา่ช้า ซึง่ทาง PUTH จะสามารถเรียกเก็บจาก
ผู้ รับเหมาหลกัได้ในกรณีที่การก่อสร้างไมไ่ด้แล้วเสร็จตามสญัญาที่ตกลงกนัไว้ 

 
ความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ 
บคุลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้ เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ มีสว่นส าคญัมากต่อการประกอบ

ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงพยาบาลจะต้องพึ่งพาบคุลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ซึ่งปัจจุบนัผลิตได้ในจ านวนจ ากดั 
และแพทย์ท่ีมีช่ือเสียงส่วนใหญ่ประจ าอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐ ท าให้ต้องใช้ค่าจ้างที่สงูในการดึงตวัมาเป็นแพทย์ประจ า
หรือชัว่คราว มีโอกาสจะเกิดการแย่งตวับคุลากรทางการแพทย์มากขึน้ นอกจากนี ้จากการขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาล 
การเตรียมความพร้อมเข้าสูส่งัคมประชากรสงูอาย ุ(Aging Society) โรงพยาบาลต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การขยายตวัในอนาคต ท าให้เกิดความต้องการบคุลากรทางการแพทย์ที่มีคณุภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร 
ซึ่งบคุลากรดงักลา่วจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพฒันาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม      อาจท าให้ได้รับผลกระทบ
จากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ในด้านตา่งๆ ได้ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม บริษัทในกลุ่มของ PRINH มีสถานที่ตัง้ของโรงพยาบาลใกล้กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคณะ
แพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก) โดย บริษัท พิษณุเวช จ ากัด (PSV) มีความร่วมมือกับวิทยาลยัพยาบาลหลายแห่งในการผลิตพยาบาล และ
พฒันาบุคลากรร่วมกัน ไม่เพียงแต่เตรียมความพร้อมด้านบคุลากรทางการแพทย์เท่านัน้ ทรัพยากรที่มีอยู่ PSV ก็มีการ
พฒันาอยา่งตอ่เนื่องเช่นกนั 

 
 
 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีส าหรบัเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
ความซบัซ้อนและความรุนแรงของโรคที่เพิ่มมากขึน้ การรักษาจึงจ าเป็นต้องใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ ที่

ทนัสมยั กลุม่บริษัท PRINH ให้ความส าคญัตอ่คณุภาพในการตรวจวิเคราะห์รวมถึงการให้บริการในการรักษาแก่คนไข้ของ
โรงพยาบาลสูงสุด จึงมีการลงทุนซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจบุนัมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซึ่งอาจท าให้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์บาง
ชนิดมีการเปลีย่นเทคโนโลยีได้ง่าย รวมทัง้อาจมีคา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสงู ดงันัน้ อาจสง่ผลกระทบตอ่ความคุ้มคา่ของ
การลงทนุได้ อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัท PRINH มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คณุสมบตัิ ประโยชน์จากการใช้งาน 
และความคุ้มค่าของเคร่ืองมือ และอปุกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทนุ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ  บริหาร
ต้นทนุในเหมาะสม และเกิดประโยชน์สงุสดุตอ่โรงพยาบาล 

 
ความเสีย่งจากการถูกฟอ้งร้องเรียกค่าเสียหายจากการใหบ้ริการทางการแพทย์ 
ธุรกิจโรงพยาบาลซึง่ให้บริการทางการแพทย์ มีความเสีย่งจากการถกูฟอ้งร้องจากผู้ ป่วยหรือบคุคลที่เก่ียวข้องของ

ผู้ ป่วยไม่พอใจในการรักษาของโรงพยาบาล หรือผลการรักษาของแพทย์หรือผู้ เช่ียวชาญไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของ
กลุม่บคุคลดงักลา่ว 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัท PRINH ได้พฒันาคณุภาพการให้บริการให้มีมาตรฐาน มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ามาช่วยใน
การรักษา มีการประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จากการถูกเรียกร้อง
ค่าเสียหายของผู้ ป่วยที่ผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวงั โดยประกันคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในการ
ให้บริการทางแพทย์ที่ผิดพลาดโดยไม่ได้เจตนา และยงัคุ้มครองรวมถึงคา่ใช้จ่ายในการตอ่สู้คดีด้วย และจากประสบการณ์
ของแพทย์ประจ าโรงพยาบาลที่มีมาอยา่งยาวนาน มีการประเมินคณุภาพการให้บริการ ประเมินผลการรักษาและความพงึ
พอใจในการเข้ามารับบริการ ประกอบกบัความคุ้นเคยในการให้บริการประชาชนในพืน้ที่  บริษัทฯ เช่ือว่าจะสามารถสร้าง
ความพงึพอใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้ 

 
 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐในการควบคุมราคายา เวชภณัฑ์และบริการทางการแพทย์ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มยารักษาโรคและเวชภณัฑ์ ตอลดจนบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์
เป็นสินค้าและบริการควบคมุตามพ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  บริษัทฯ รับทราบนโยบายดงักลา่วของ
ภาครัฐและพร้อมที่จะปฏิบตัิตาม  มาตรการท่ีจะน ามาใช้ในการควบคมุดแูล เช่น การแจ้งต้นทนุ การก าหนดสว่นตา่งคา่ยา
และเวชภณัฑ์ รวมถึงค่าบริการ เนื่องจากจะมีการตัง้คณะอนุกรรมการและมีตวัแทนจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ร่วมกนัก าหนดมาตรการที่เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย นอกจากนี ้ในเร่ืองนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางของสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้รับการยอมรับและปฏิบตัิเป็นอย่างเดียวกนัทัง้ธุรกิจ อีกทัง้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้บริการทาง
การแพทย์ในราคาที่เหมาะสม  ดงันัน้ นโยบายดงักลา่วของภาครัฐยงัไมม่ีผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ อยา่งมี
นยัส าคญั 
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ความเสีย่งจากการแข่งขนัสูง 
ปัจจบุนัธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์มีกำรแขง่ขนัในระดบัคอ่นข้ำงสงู เนื่องจำกให้บริกำรท่ีพกัอำศยัในระยะสัน้ด้วย 

จึงต้องแข่งขนักบัผู้ประกอบกำรโรงแรม นอกจำกนีย้งัมีผู้ประกอบกำรคอนโดระดบัหรูที่เปลี่ยนมำให้เช่ำในระยะสัน้ ท ำให้
อตัรำคำ่เช่ำของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ไมส่ำมำรถปรับเพิ่มขึน้ได้มำกนกั  

 
ความเสีย่งจากการดอ้ยค่าของทรพัย์สินจากการทีผ่ลประกอบการของโครงการทีไ่ดม้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   
ในกำรเข้ำซือ้กิจกำรของกลุม่วี บริลเลีย่นกรุ๊ปในปี 2559 ท ำให้บริษัทฯ ได้สนิทรัพย์เป็นที่ดินเปลำ่ในตำ่งจงัหวดั 5 

แห่ง และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในกรุงเทพฯ ท่ีสุขุมวิท 29 โครงกำรอำคำรส ำนกังำนบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ และ
โครงกำรซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั ในสว่นของที่ดินเปลำ่ในตำ่งจงัหวดัและท่ีดินของโครงกำรสขุมุวิท 29 ซึง่รำคำซือ้เป็นรำคำเตม็
มลูค่ำรำคำประเมินทรัพย์สิน โดยที่ไม่มีสว่นลด ดงันัน้หำกเกิดเหตกุำรณ์ใดๆในอนำคตที่อำจจะท ำให้ผลประกอบกำรของ
โครงกำรต่ำงๆ ได้แก่ โครงกำรอำคำรส ำนักงำนบำงกอกบิสซิเสเซ็นเตอร์ และโครงกำรซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย ต ่ำกว่ำที่
คำดกำรณ์ไว้  หรือหำกเกิดเหตกุำรณ์ใดๆ ที่สง่ผลกระทบโดยตรงท ำให้มลูคำ่ทรัพย์สนิลดลง อำจจะท ำให้บริษัทฯ ต้องมีกำร
บนัทกึกำรด้อยคำ่ของทรัพย์สนิดงักล่ำว 

 
ความเสีย่งจากข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ทีดิ่นเพือ่พฒันาโครงการในต่างจงัหวดั    
ในการเข้าซือ้กิจการของกลุม่วี บริลเลีย่นกรุ๊ป ท าให้บริษัทฯ ได้สนิทรัพย์เป็นท่ีดินเปลา่ในตา่งจงัหวดั 5 แหง่ ที่ดิน

แต่ละแห่งมีข้อจ ากดัของการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกตา่งกนัไป ที่ดินบางแปลงอาจติดข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถพฒันาโครงการในเชิงพาณิชย์ได้  หรือไม่สามารถพฒันาโครงการในรูปแบบที่ให้
ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ซือ้ขายหุ้นภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น   ถ้าบริษัทฯ         
ยงัไม่ได้ตดัสินใจที่จะพฒันาโครงการบนที่ดินในตา่งจงัหวดัจ านวน 5 แปลง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะขายคืนที่ดินในตา่งจงัหวดั
แปลงใดแปลงหนึ่ง หรือทัง้ 5 แปลง ให้แก่ผู้ขายในราคาต้นทุนพร้อมกบัได้รับต้นทุนในการถือครองในอตัราร้อยละ 1.75    
ต่อปี โดยผู้ขายจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน ภาษีต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการขายที่ดินแต่เพียงผู้ เดียว ซึ่งเง่ือนไข
ดงักลา่วช่วยลดความเสีย่งจากข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ที่ดินลงได้  

 
 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 

จำกที่กระทรวงกำรคลงัได้น ำพระรำชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ภำษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำง และได้ผำ่นควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรี เป็นท่ีเรียบร้อย โดยกระทรวงกำรคลงัจะบงัคบัใช้ในปี 2563  กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยภำษีที่ดินและสิ่งปลกู
สร้ำงอำจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับภำษีที่ดินเพิ่มขึน้   เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็น
เจ้ำของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลกูสร้ำงเพ่ือกำรพำณิชยกรรมท่ีมีมลูค่ำสงูเกิน 50 ล้ำนบำทหลำยแห่ง ตำมร่ำงพ.ร.บ.
ภำษีท่ีดินฯ ได้ก ำหนดบทเฉพำะกำลเพื่อบรรเทำภำระภำษีในช่วง 2 ปีแรก (ปี 2563-2564) เจ้ำของทรัพย์สินจะเสียภำษี
ที่ดินตำมมลูคำ่ทรัพย์สนิตำมรำคำประเมินของกรมธนำรักษ์ เร่ิมต้นเสยีภำษีในอตัรำร้อยละ 0.3 ส ำหรับทรัพย์สนิท่ีมีมูลค่ำ
ไมเ่กิน 50 ล้ำนบำท สงูสดุร้อยละ 0.7 ส ำหรับทรัพย์สนิท่ีมีมลูคำ่ 5,000 ล้ำนบำทขึน้ไป และเพิ่มอตัรำภำษีร้อยละ 0.3 ทกุ 3 
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ความเสีย่งจากการแข่งขนัสูง 
ปัจจบุนัธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์มีกำรแขง่ขนัในระดบัคอ่นข้ำงสงู เนื่องจำกให้บริกำรท่ีพกัอำศยัในระยะสัน้ด้วย 

จึงต้องแข่งขนักบัผู้ประกอบกำรโรงแรม นอกจำกนีย้งัมีผู้ประกอบกำรคอนโดระดบัหรูที่เปลี่ยนมำให้เช่ำในระยะสัน้ ท ำให้
อตัรำคำ่เช่ำของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ไมส่ำมำรถปรับเพิ่มขึน้ได้มำกนกั  

 
ความเสีย่งจากการดอ้ยค่าของทรพัย์สินจากการทีผ่ลประกอบการของโครงการทีไ่ดม้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   
ในกำรเข้ำซือ้กิจกำรของกลุม่วี บริลเลีย่นกรุ๊ปในปี 2559 ท ำให้บริษัทฯ ได้สนิทรัพย์เป็นที่ดินเปลำ่ในตำ่งจงัหวดั 5 

แห่ง และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในกรุงเทพฯ ท่ีสุขุมวิท 29 โครงกำรอำคำรส ำนกังำนบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ และ
โครงกำรซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั ในสว่นของที่ดินเปลำ่ในตำ่งจงัหวดัและท่ีดินของโครงกำรสขุมุวิท 29 ซึง่รำคำซือ้เป็นรำคำเตม็
มลูค่ำรำคำประเมินทรัพย์สิน โดยที่ไม่มีสว่นลด ดงันัน้หำกเกิดเหตกุำรณ์ใดๆในอนำคตที่อำจจะท ำให้ผลประกอบกำรของ
โครงกำรต่ำงๆ ได้แก่ โครงกำรอำคำรส ำนักงำนบำงกอกบิสซิเสเซ็นเตอร์ และโครงกำรซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย ต ่ำกว่ำที่
คำดกำรณ์ไว้  หรือหำกเกิดเหตกุำรณ์ใดๆ ที่สง่ผลกระทบโดยตรงท ำให้มลูคำ่ทรัพย์สนิลดลง อำจจะท ำให้บริษัทฯ ต้องมีกำร
บนัทกึกำรด้อยคำ่ของทรัพย์สนิดงักล่ำว 

 
ความเสีย่งจากข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ทีดิ่นเพือ่พฒันาโครงการในต่างจงัหวดั    
ในการเข้าซือ้กิจการของกลุม่วี บริลเลีย่นกรุ๊ป ท าให้บริษัทฯ ได้สนิทรัพย์เป็นท่ีดินเปลา่ในตา่งจงัหวดั 5 แหง่ ที่ดิน

แต่ละแห่งมีข้อจ ากดัของการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกตา่งกนัไป ที่ดินบางแปลงอาจติดข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถพฒันาโครงการในเชิงพาณิชย์ได้  หรือไม่สามารถพฒันาโครงการในรูปแบบที่ให้
ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ซือ้ขายหุ้นภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น   ถ้าบริษัทฯ         
ยงัไม่ได้ตดัสินใจที่จะพฒันาโครงการบนที่ดินในตา่งจงัหวดัจ านวน 5 แปลง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะขายคืนที่ดินในตา่งจงัหวดั
แปลงใดแปลงหนึ่ง หรือทัง้ 5 แปลง ให้แก่ผู้ขายในราคาต้นทุนพร้อมกบัได้รับต้นทุนในการถือครองในอตัราร้อยละ 1.75    
ต่อปี โดยผู้ขายจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน ภาษีต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการขายที่ดินแต่เพียงผู้ เดียว ซึ่งเง่ือนไข
ดงักลา่วช่วยลดความเสีย่งจากข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ที่ดินลงได้  

 
 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 

จำกที่กระทรวงกำรคลงัได้น ำพระรำชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ภำษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำง และได้ผำ่นควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรี เป็นท่ีเรียบร้อย โดยกระทรวงกำรคลงัจะบงัคบัใช้ในปี 2563  กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยภำษีที่ดินและสิ่งปลกู
สร้ำงอำจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับภำษีที่ดินเพิ่มขึน้   เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็น
เจ้ำของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลกูสร้ำงเพ่ือกำรพำณิชยกรรมท่ีมีมลูค่ำสงูเกิน 50 ล้ำนบำทหลำยแห่ง ตำมร่ำงพ.ร.บ.
ภำษีท่ีดินฯ ได้ก ำหนดบทเฉพำะกำลเพื่อบรรเทำภำระภำษีในช่วง 2 ปีแรก (ปี 2563-2564) เจ้ำของทรัพย์สินจะเสียภำษี
ที่ดินตำมมลูคำ่ทรัพย์สนิตำมรำคำประเมินของกรมธนำรักษ์ เร่ิมต้นเสยีภำษีในอตัรำร้อยละ 0.3 ส ำหรับทรัพย์สนิท่ีมีมูลค่ำ
ไมเ่กิน 50 ล้ำนบำท สงูสดุร้อยละ 0.7 ส ำหรับทรัพย์สนิท่ีมีมลูคำ่ 5,000 ล้ำนบำทขึน้ไป และเพิ่มอตัรำภำษีร้อยละ 0.3 ทกุ 3 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

ความเสีย่งจากการแข่งขนัสูง 
ปัจจบุนัธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์มีกำรแขง่ขนัในระดบัคอ่นข้ำงสงู เนื่องจำกให้บริกำรท่ีพกัอำศยัในระยะสัน้ด้วย 

จึงต้องแข่งขนักบัผู้ประกอบกำรโรงแรม นอกจำกนีย้งัมีผู้ประกอบกำรคอนโดระดบัหรูที่เปลี่ยนมำให้เช่ำในระยะสัน้ ท ำให้
อตัรำคำ่เช่ำของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ไมส่ำมำรถปรับเพิ่มขึน้ได้มำกนกั  

 
ความเสีย่งจากการดอ้ยค่าของทรพัย์สินจากการทีผ่ลประกอบการของโครงการทีไ่ดม้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   
ในกำรเข้ำซือ้กิจกำรของกลุม่วี บริลเลีย่นกรุ๊ปในปี 2559 ท ำให้บริษัทฯ ได้สนิทรัพย์เป็นที่ดินเปลำ่ในตำ่งจงัหวดั 5 

แห่ง และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในกรุงเทพฯ ท่ีสุขุมวิท 29 โครงกำรอำคำรส ำนกังำนบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ และ
โครงกำรซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั ในสว่นของที่ดินเปลำ่ในตำ่งจงัหวดัและท่ีดินของโครงกำรสขุมุวิท 29 ซึง่รำคำซือ้เป็นรำคำเตม็
มลูค่ำรำคำประเมินทรัพย์สิน โดยที่ไม่มีสว่นลด ดงันัน้หำกเกิดเหตกุำรณ์ใดๆในอนำคตที่อำจจะท ำให้ผลประกอบกำรของ
โครงกำรต่ำงๆ ได้แก่ โครงกำรอำคำรส ำนักงำนบำงกอกบิสซิเสเซ็นเตอร์ และโครงกำรซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย ต ่ำกว่ำที่
คำดกำรณ์ไว้  หรือหำกเกิดเหตกุำรณ์ใดๆ ที่สง่ผลกระทบโดยตรงท ำให้มลูคำ่ทรัพย์สนิลดลง อำจจะท ำให้บริษัทฯ ต้องมีกำร
บนัทกึกำรด้อยคำ่ของทรัพย์สนิดงักล่ำว 

 
ความเสีย่งจากข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ทีดิ่นเพือ่พฒันาโครงการในต่างจงัหวดั    
ในการเข้าซือ้กิจการของกลุม่วี บริลเลีย่นกรุ๊ป ท าให้บริษัทฯ ได้สนิทรัพย์เป็นท่ีดินเปลา่ในตา่งจงัหวดั 5 แหง่ ที่ดิน

แต่ละแห่งมีข้อจ ากดัของการใช้ประโยชน์ท่ีดินแตกตา่งกนัไป ที่ดินบางแปลงอาจติดข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถพฒันาโครงการในเชิงพาณิชย์ได้  หรือไม่สามารถพฒันาโครงการในรูปแบบที่ให้
ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ซือ้ขายหุ้นภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น   ถ้าบริษัทฯ         
ยงัไม่ได้ตดัสินใจที่จะพฒันาโครงการบนที่ดินในตา่งจงัหวดัจ านวน 5 แปลง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะขายคืนที่ดินในตา่งจงัหวดั
แปลงใดแปลงหนึ่ง หรือทัง้ 5 แปลง ให้แก่ผู้ขายในราคาต้นทุนพร้อมกบัได้รับต้นทุนในการถือครองในอตัราร้อยละ 1.75    
ต่อปี โดยผู้ขายจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน ภาษีต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการขายที่ดินแต่เพียงผู้ เดียว ซึ่งเง่ือนไข
ดงักลา่วช่วยลดความเสีย่งจากข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ที่ดินลงได้  

 
 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 

จำกที่กระทรวงกำรคลงัได้น ำพระรำชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ภำษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำง และได้ผำ่นควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรี เป็นท่ีเรียบร้อย โดยกระทรวงกำรคลงัจะบงัคบัใช้ในปี 2563  กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยภำษีที่ดินและสิ่งปลกู
สร้ำงอำจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับภำษีที่ดินเพิ่มขึน้   เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็น
เจ้ำของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลกูสร้ำงเพ่ือกำรพำณิชยกรรมท่ีมีมลูค่ำสงูเกิน 50 ล้ำนบำทหลำยแห่ง ตำมร่ำงพ.ร.บ.
ภำษีที่ดินฯ ได้ก ำหนดบทเฉพำะกำลเพื่อบรรเทำภำระภำษีในช่วง 2 ปีแรก (ปี 2563-2564) เจ้ำของทรัพย์สินจะเสียภำษี
ที่ดินตำมมลูคำ่ทรัพย์สนิตำมรำคำประเมินของกรมธนำรักษ์ เร่ิมต้นเสยีภำษีในอตัรำร้อยละ 0.3 ส ำหรับทรัพย์สนิท่ีมีมูลค่ำ
ไมเ่กิน 50 ล้ำนบำท สงูสดุร้อยละ 0.7 ส ำหรับทรัพย์สนิท่ีมีมลูคำ่ 5,000 ล้ำนบำทขึน้ไป และเพิ่มอตัรำภำษีร้อยละ 0.3 ทกุ 3 ปีแต่อตัรำภำษีรวมกนัไม่เกินร้อยละ 3 ของรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง จำกกำรที่ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงดงักลำ่ว

ตัง้อยู่ในศนูย์กลำงธุรกิจ  ซึ่งเดิมเสียภำษีโรงเรือนในอตัรำร้อยละ 12.5 ของรำยได้ค่ำเช่ำ กำรเปลี่ยนนโยบำยภำษีดงักลำ่ว
จะท ำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องเสียภำษีตำมมูลค่ำของสินทรัพย์แทน  ซึ่งอำจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
คำ่ใช้จ่ำยทำงภำษีเพิ่มขึน้ 

 
ความเสีย่งดา้นการใหสิ้นเชื่อ  
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลกูหนีก้ารค้า  ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนีโ้ดยการ

ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือที่เหมาะสม ดงันัน้บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส าคัญ จากการให้สินเช่ือ นอกจากนี  ้การให้สินเช่ือของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากมีฐานของลูกค้าที่
หลากหลายและมีจ านวนมากราย จ านวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯ อาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีของ
ลกูหนีท้ี่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
ธุรกิจให้บริการติดตัง้และวางระบบสารสนเทศ  

 

ความเสีย่งจากการส่งมอบงาน 
 ธุรกิจการให้บริการติดตัง้และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ การปิดงานและการส่งมอบงานตามก าหนด

ระยะเวลา และคณุภาพของงานรวมถึงเอกสารสง่มอบตา่งๆ เป็นสิ่งส าคญั ซึ่งโดยเฉลี่ยอายงุานโครงการประมาณ 8 - 24 
เดือน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาดของแต่ละโครงการ หากบริษัทฯ ไมส่ามารถสง่มอบโครงการในเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา บริษัท
ฯ อาจถูกปรับจากการส่งงานล่าช้าได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงของ
โครงการอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้สามารถสง่มอบงานและปิดโครงการได้ตรงตามแผนการด าเนินงานโครงการท่ีก าหนด 

 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี  
ธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนัสงูและมีการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
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เฉพาะด้านของบคุลากร บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการบริหารทรัพยากรบคุคลโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาทกัษะของบคุลากรอย่างสม ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิค การจัดการงานโครงการ งานบริการและการ
สือ่สาร รวมถึงมีการวางแผนก าลงัคนอยา่งเป็นระบบเพื่อปอ้งกนัการขาดแคลนทรัพยากรบคุคลซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการ
สง่มอบงานให้แก่ลกูค้าได้ 
 

ปีแต่อตัรำภำษีรวมกนัไม่เกินร้อยละ 3 ของรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง จำกกำรที่ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงดงักลำ่ว
ตัง้อยู่ในศนูย์กลำงธุรกิจ  ซึ่งเดิมเสียภำษีโรงเรือนในอตัรำร้อยละ 12.5 ของรำยได้ค่ำเช่ำ กำรเปลี่ยนนโยบำยภำษีดงักลำ่ว
จะท ำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องเสียภำษีตำมมูลค่ำของสินทรัพย์แทน  ซึ่งอำจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
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บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลกูหนีก้ารค้า  ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนีโ้ดยการ

ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือที่เหมาะสม ดงันัน้บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส าคัญ จากการให้สินเช่ือ นอกจากนี  ้การให้สินเช่ือของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากมีฐานของลูกค้าที่
หลากหลายและมีจ านวนมากราย จ านวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯ อาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีของ
ลกูหนีท้ี่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
ธุรกิจให้บริการติดตัง้และวางระบบสารสนเทศ  
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บริษัทฯ มีความเสีย่งที่จะได้รับผลกระทบจากความล้าสมยัของเทคโนโลยีสารสนเทศ สง่ผลให้ความสามารถในการแข่งขนั
ลดลง บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัต่อการวางแผนการลงทนุเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมทัง้การสง่เสริมให้พนกังานมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ ศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมและรับมือกบันวตักรรมใหมอ่ยูต่ลอดเวลา 

 
ความเสีย่งจากการขาดแคลนทรพัยากรบคุคล  
ธุรกิจบริการติดตัง้และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาความสามารถและความช านาญ

เฉพาะด้านของบคุลากร บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการบริหารทรัพยากรบคุคลโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาทกัษะของบคุลากรอย่างสม ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิค การจัดการงานโครงการ งานบริการและการ
สือ่สาร รวมถึงมีการวางแผนก าลงัคนอยา่งเป็นระบบเพื่อปอ้งกนัการขาดแคลนทรัพยากรบคุคลซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการ
สง่มอบงานให้แก่ลกูค้าได้ 
 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจให้บริการติดตั้งและวางระบบสารสนเทศ
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ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 

ความเสีย่งทางดา้นโครงสร้างเงินทนุและสภาพคล่อง  
ภายหลงัการเข้าซือ้กิจการของกลุม่วี บริลเลีย่นกรุ๊ป บริษัทยอ่ยในกลุม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 500 

ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีภาระหนีจ้ านวน 232.09 ล้านบาท  การเข้าซือ้กิจการของกลุม่พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์
และโรงพยาบาลพริน้ซ์ ฮอสพิทอล สวุรรณภมูิ มีภาระเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จ านวน 1,630 ล้านบาท นอกจากนีย้งัมี
เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นทนุในการลงทนุขยายเครือขา่ยโรงพยาบาลในอนาคตอีกจ านวน 1,500 ล้านบาท  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561  บริษัทฯ  มีภาระหนีเ้งินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินส าหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์จ านวน 2,375.51  ล้านบาท      
โดยไม่มีเงินกู้ยืมกรรมการ (แต่มีการออกตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ซึ่งได้รับอนมุตัิการท ารายการ
ระหว่างกนัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว) อย่างไรก็ตามสิน้ปี 2561 อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ ยงัอยู่ในระดบัต ่าเพียง 
0.68 เทา่ ความเสีย่งทางด้านการเงินจึงยงัอยูใ่นระดบัต ่า 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้   
จากการเข้าซือ้กิจการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และลงทนุขยายธุรกิจโรงพยาบาล ท าให้บริษัทฯ มีภาระหนีเ้พิ่มขึน้  

โดยอตัราดอกเบีย้ปัจจบุนัส าหรับโครงการตา่งๆ ของกลุม่วี บริลเลีย่นกรุ๊ป และกลุม่พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ เป็นอตัราดอกเบีย้
ลอยตวั  การเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้จะท าให้บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินท่ีสงูขึน้  ซึง่ดอกเบีย้ดงักลา่วมผีลกระทบโดยตรง
ต่อก าไรสทุธิของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินทัง้สิน้ประมาณ 
4,140.50 ล้านบาท และมีภาระหนีจ้ านวน 2,607.50 ล้านบาท (ยงัไม่รวมตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้อง
กนั) 

 
ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

ความเสีย่งจากกรณีทีบ่ริษัทฯ มีผูถื้อหุน้ใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายในการบริหารงาน  

ณ วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ผู้ ถือหุ้นใหญ่คือกลุม่วิทยากร ถือหุ้นในบริษัทฯ ทัง้หมดเป็นจ านวน 2,797,600,443 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.4 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  จึงท าให้กลุม่วิทยากรสามารถควบคุมกลุ่ม
บริษัทและมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจในทกุเร่ืองที่ต้องได้รับการอนมุตัิจากการประชมุผู้ ถือหุ้นเกือบทัง้หมดไมว่า่จะเป็นเร่ือง
การแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือ
ข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย จึงมีความเสี่ยงจากการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาได้   

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บคุคลภายนอก 3 คนเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบจาก
กรรมการทัง้หมด 9 คน  จึงเป็นการถ่วงดลุอ านาจในการบริหารได้ในระดบัหนึง่  นอกจากนีใ้นกรณีเข้าท ารายการเก่ียวโยง
กบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอ านาจควบคมุรวมถึงบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับคุคลดงักลา่วจะไม่มีสิทธิออก
เสยีงในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว  
  

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

 ลักษณะส าคัญของสินทรัพย์หลัก 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจซึง่ได้แก่ ที่ดิน อาคารมีดงันี ้
 

 ธุรกิจโรงพยาบาล 
 

ก) ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลในกลุม่ 
ล าดับ ประเภททรัพย์สิน / ที่ตัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 2561  
 (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

1. บริษัท พิษณุเวช จ ากัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)    
 -ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ 1 ไร่ 1 งาน 45.5 ตารางวา  

ตัง้อยูท่ี่ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 
 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 

 -ที่ดิน เนือ้ที่ 8 ไร่ 57.5 ตารางวา  
ตัง้อยูท่ี่ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 

81.93 เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคาร 
กรุงศรีอยธุยา 

 -ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ 28 ไร่ 1 งาน  78.1 ตารางวา  
ตัง้อยูท่ี่ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

111.00 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 

 อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 225.45 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 
 อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 123.89 เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา (บางสว่น) 
2. บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากัด (โรงพยาบาลสหเวช)    
 -ที่ดินเนือ้ที่ 6 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา  

ตัง้อยูท่ี่อ าเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 
-ที่ดินเนือ้ที่ 1 ไร่ 97 ตารางวา 
ตัง้อยูท่ี่อ าเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 

15.39 
 

33.21 

เป็นเจ้าของ 
 

เป็นเจ้าของ 

บมจ. ธนาคากรุงไทย1/ 
 

ไมมี่ 

 อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 78.55 เป็นเจ้าของ บมจ. ธนาคากรุงไทย2/ 
 อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 42.41 เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา (บางสว่น) 
3. บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด (โรงพยาบาล

ปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2) 
   

 -ที่ดินเนือ้ที่  13 ไร่ 98.4 ตารางวา 
ตัง้อยูท่ี่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 

348.80 เป็นเจ้าของ บมจ. ธนาคารธนชาต 

 อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 1,055.70 เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารธนชาต 
 อาคารระหวา่งก่อสร้าง 10.18 เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารธนชาต 
 อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 15.06 เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา (บางสว่น) 
 ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 3 คหูา 41.00 เป็นเจ้าของ บมจ. ธนาคารธนชาต 
 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ 1 หลงั 0.38 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
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ล าดับ ประเภททรัพย์สิน / ที่ตัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2561  
 (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

 ที่ดินเนือ้ที่ 1 ไร่ 1 งาน 93.2 ตารางวา 
ตัง้อยูท่ี่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 

72.00 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 

 ห้องชดุโครงการ O2 (โอท)ู คอนโดมิเนียม  
เลขที่ จ76/108 

4.60 เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

4. บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จ ากัด    
 ที่ดินเนือ้ที่ 2 ไร่ 9 ตารางวา 

ตัง้อยูท่ี่ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 
70.76 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 

5 บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ ากัด 
 (โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์) 

   

 -ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ 28 ไร่ 1 งาน  78.1 ตารางวา  
ตัง้อยูท่ี่ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

- เชา่ระยะยาว 30 ปี บมจ.ธนาคาร 
กรุงศรีอยธุยา 

 อาคารระหวา่งก่อสร้าง 329.37 เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคาร 
กรุงศรีอยธุยา 

6 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทัย จ ากัด 
(โรงพยาบาลพริน้ซ์อุทยัธานี) 

   

 ที่ดินเนือ้ที่ 12 ไร่ 1 งาน 79.5 ตารางวา ตัง้อยูท่ี่อ าเภอ
นครหลวง จงัหวดัอทุยัธานี 

31.20 เป็นเจ้าของ บมจ.ธนาคารธนชาต 

 อาคารระหวา่งปรับปรุง N/A  บมจ.ธนาคารธนชาต 
7 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล าพูน จ ากัด 

(โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน) 
   

 ที่ดินเนือ้ที่ 15 ไร่ 73.5 ตารางวา ตัง้อยู่ที่อ าเภอเมือง
ล าพนู จงัหวดัล าพนู 

96.60 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 

 อาคารและสว่นปรับปรุง 74.57  ไมมี่ 
หมายเหต ุ: 1/  น.ส.3 ก.เลขที่ 851 เนือ้ที่ 49 ตารางวาและน.ส.3 ก. เลขที่ 853 เนือ้ที่ 3-328 ไร่ มีภาระผกูพนักบับมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 2/  อาคารโรงพยาบาลสงู 4 ชัน้ 1 อาคาร,  อาคารโรงพยาบาลสงู 5 ชัน้ 1 อาคาร, อาคารบ้านพกัแพทย์ 2 ชัน้ จ านวน 3 หลงั 
       อาคารเคร่ืองป่ัน และสว่นโลง่หลงัคาคลมุจอดรถยนต์ 1 หลงั มีภาระผกูพนักบับมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 

• ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 

ช่ือและที่ตัง้โครงการ ลักษณะ
โครงการ 

เนือ้ที่ 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธืโดย ภาระผูกพัน 

แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ 
อพาร์ทเม้นท์ สาทร 
วิสต้า -กรุงเทพฯ  
แขวงทุง่มหาเมฆ  

เซอร์วิส  
อพาร์ทเม้นท์ 

2-0-34.3 1,282.13 บริษัทฯ ค า้ประกนัเงินกู้ยืม
สถาบนัการเงิน 

ช่ือและที่ตัง้โครงการ ลักษณะ
โครงการ 

เนือ้ที่ 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธืโดย ภาระผูกพัน 

เขตสาทร กทม. 
โครงการโรงแรมและ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
ซมัเมอร์เซ็ท 
ซอยเอกมยั 2  
ถนนเอกมยั กทม. 

เซอร์วิส  
อพาร์ทเม้นท์ 

5-1-94 2,165.36 บจก. วี เรสซิเดนท์  ค า้ประกนัเงินกู้ยืม
สถาบนัการเงิน 

 

• ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

ช่ือและที่ตัง้
โครงการ 

ลักษณะโครงการ เนือ้ที่ 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธืโดย ภาระผูกพัน 

อาคารบางกอกบิส
ซิเนสเซ็นเตอร์ 
ถนนสขุมุวิท 63  
(ถนนเอกมยั) กทม. 

อาคารส านกังาน
ให้เชา่ 

1-3-9 511.92 บจก. วี อินเทลลิ
เจ้นซ์ 

ค า้ประกนัเงินกู้ยืม
สถาบนัการเงิน 

 
• ที่ดนิและสิ่งปลกูสร้างให้เช่า 

ช่ือและที่ตัง้
โครงการ 

ลักษณะโครงการ เนือ้ที่ 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธืโดย ภาระผูกพัน 

โรงแรม RetrOasis 
ซอยสขุมุวิท 29   
ถนนสขุมุวิท กทม. 

โรงแรม 1-2-51 1,033.13 บจก. กรุงเทพ
บริหาร  

ไมมี่ 

หมายเหต ุ:  ปัจจบุนับจก.กรุงเทพบริหารได้ให้บจก. วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส  (“VMS”) (ซึ่งนางสาวสาธิตาเป็นกรรมการและ    ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่) เชา่ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จ านวน 63 ห้อง คือ โรงแรม RetrOasis ซึง่เน้นกลุม่ลกูค้า
ประเภทนกัทอ่งเที่ยวแบบประหยดั ซึง่สญัญาเชา่จะครบก าหนดในเดือนมิถนุายน 2565 พร้อมทัง้ให้เชา่อาคารพาณิชย์อีกหลายราย 
ซึง่บริษัทฯ ยงัคงมีนโยบายดงักลา่วจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพฒันาโครงการ และในระหวา่งนี ้ หากสญัญาเชา่ครบ
ก าหนด บริษัทฯ อาจจะพิจารณาตอ่สญัญาเชา่ภายใต้เง่ือนไขวา่ บริษัทฯ จะสามารถยกเลิกสญัญาเชา่ได้เม่ือต้องการพฒันา
โครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย 
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• ที่ดนิเปล่ารอการพัฒนา 

ล าดับ ประเภททรัพย์สิน / ที่ตัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธ์ิโดย ภาระผูกพัน 

1 ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ 49 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา  
ตัง้อยูท่ี่ อ าเภอเมืองอา่งทอง จงัหวดัอ่างทอง  

73.71 บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้  ไมมี่ 

2 ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ 10 ไร่  
ตัง้อยูท่ี่ ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก  
จงัหวดัสระบรีุ  

30.0 บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ ไมมี่ 

3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง เนือ้ที่ 30 ไร่ 3 ตารางวา  
ตัง้อยูท่ี่ อ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่ 

150.0 บจก. วี 33  ไมมี่ 

4 ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ 40 ไร่ 58.90  ตารางวา ตัง้อยูท่ี่  
อ าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง 

120.50 บจก. บ้านฉาง บสิสิเนส 
 ดีสทริคท์ 

ไมมี่ 

5 ที่ดินเปลา่ เนือ้ที่ 5 ไร่ 3 งาน 35.2 ตารางวา ตัง้อยูท่ี่ 
อ าเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

128.50 บจก. อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์ ไมมี่ 

หมายเหต ุ:  บริษัทฯ มีนโยบายไมข่ยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย และไมพ่ฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม บริษัทฯ พร้อมที่จะขายที่ดิน
รอการพฒันาที่มีอยูแ่ก่นกัลงทนุที่สนใจ เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุในการพฒันาธรุกิจการแพทย์ตอ่ไป 
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ความก้าวหน้าของกิจการในรอบปีความก้าวหน้าของกจิการในรอบปี 
 

2562 − ในวนัที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด เข้าท าการรับโอนกิจการ
ทัง้หมด (Entire Business Transfer – EBT)  ของโรงพยาบาลศิริเวชล าพนู เสร็จสิน้ 

− ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ได้รับการอนมุตัิจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในการปรับย้ายกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวด
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไปยงัอุตสาหกรรมบริการในหมวดธุรกิจการแพทย์  (Health Care 
Services) 

2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ผา่นการรับรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9001:2015 
− ในเดือนตลุาคม 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัดเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีทนุจด
ทะเบียน 200 ล้านบาท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมติให้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์  - 
ล าพูน จ ากัด เ ข้าท าการรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer – EBT)  ของ
โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน ในจงัหวดัล าพนูประกอบด้วยที่ดิน 2 แปลงเนือ้ที่ 11-0-65 ไร่  พร้อม
อาคารโรงพยาบาล อาคารสนบัสนุน 9 หลงัและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และใบอนญุาตในการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลจ านวน 59 เตียง เงินลงทนุทัง้สิน้ 120 ล้านบาท 

− วนัที่ 7 มิถุนายน 2561บริษัทฯ ผ่านการรับรอง Anti-Corruption จาก โครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทย      ในการต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption : CAC)  

− ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
จดัตัง้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีทนุ
จดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั ได้ซือ้โรงพยาบาลที่หยดุ
ประกอบกิจการซึ่งเป็นหนี ้NPA จากสถาบันการเงินท าให้ได้มาซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้อม      
สิง่ปลกูสร้าง (อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงอาคาร) รวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ ต าบลบางพระครู 
อ าเภอนครหลวง จังหวดัอุทยัธานีเพื่อพฒันาเป็นโรงพยาบาลโดยปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็น
โรงพยาบาลขนาด 59 เตียง มลูคา่การลงทนุ 160 ล้านบาท 

− ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
จัดตัง้บริษัทย่อยขึน้ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากัด และบริษัท อุดร 
บิสสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยมทีนุจดทะเบียน  121 ล้าน
บาท และ 129 ล้านบาทตามล าดบั 

− เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561   บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” เป็น 
“โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้

ความก้าวหน้าของกจิการในรอบปี 
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โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน ในจงัหวดัล าพนูประกอบด้วยที่ดิน 2 แปลงเนือ้ที่ 11-0-65 ไร่  พร้อม
อาคารโรงพยาบาล อาคารสนบัสนุน 9 หลงัและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และใบอนญุาตในการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลจ านวน 59 เตียง เงินลงทนุทัง้สิน้ 120 ล้านบาท 

− วนัที่ 7 มิถุนายน 2561บริษัทฯ ผ่านการรับรอง Anti-Corruption จาก โครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
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จดัตัง้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีทนุ
จดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั ได้ซือ้โรงพยาบาลที่หยดุ
ประกอบกิจการซึ่งเป็นหนี ้NPA จากสถาบันการเงินท าให้ได้มาซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้อม      
สิง่ปลกูสร้าง (อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงอาคาร) รวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ ต าบลบางพระครู 
อ าเภอนครหลวง จังหวดัอุทยัธานีเพื่อพฒันาเป็นโรงพยาบาลโดยปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็น
โรงพยาบาลขนาด 59 เตียง มลูคา่การลงทนุ 160 ล้านบาท 
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จัดตัง้บริษัทย่อยขึน้ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากัด และบริษัท อุดร 
บิสสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยมทีนุจดทะเบียน  121 ล้าน
บาท และ 129 ล้านบาทตามล าดบั 

− เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561   บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” เป็น 
“โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้
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จัดตัง้บริษัทย่อยขึน้ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากัด และบริษัท อุดร 
บิสสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยมทีนุจดทะเบียน  121 ล้าน
บาท และ 129 ล้านบาทตามล าดบั 

− เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561   บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” เป็น 
“โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้

ความก้าวหน้าของกจิการในรอบปี 
 

2562 − ในวนัที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด เข้าท าการรับโอนกิจการ
ทัง้หมด (Entire Business Transfer – EBT)  ของโรงพยาบาลศิริเวชล าพนู เสร็จสิน้ 

− ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ได้รับการอนมุตัิจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในการปรับย้ายกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวด
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไปยงัอุตสาหกรรมบริการในหมวดธุรกิจการแพทย์  (Health Care 
Services) 

2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ผา่นการรับรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9001:2015 
− ในเดือนตลุาคม 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัดเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีทนุจด
ทะเบียน 200 ล้านบาท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมติให้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์  - 
ล าพูน จ ากัด เ ข้าท าการรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer – EBT)  ของ
โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน ในจงัหวดัล าพนูประกอบด้วยที่ดิน 2 แปลงเนือ้ที่ 11-0-65 ไร่  พร้อม
อาคารโรงพยาบาล อาคารสนบัสนุน 9 หลงัและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และใบอนญุาตในการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลจ านวน 59 เตียง เงินลงทนุทัง้สิน้ 120 ล้านบาท 

− วนัที่ 7 มิถุนายน 2561บริษัทฯ ผ่านการรับรอง Anti-Corruption จาก โครงการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption : CAC)  

− ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
จดัตัง้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีทนุ
จดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั ได้ซือ้โรงพยาบาลที่หยดุ
ประกอบกิจการซึ่งเป็นหนี ้NPA จากสถาบันการเงินท าให้ได้มาซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้อม      
สิง่ปลกูสร้าง (อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงอาคาร) รวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ ต าบลบางพระครู 
อ าเภอนครหลวง จังหวดัอุทยัธานีเพื่อพฒันาเป็นโรงพยาบาลโดยปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็น
โรงพยาบาลขนาด 59 เตียง มลูคา่การลงทนุ 160 ล้านบาท 

− ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
จัดตัง้บริษัทย่อยขึน้ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากัด และบริษัท อุดร 
บิสสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยมทีนุจดทะเบียน  121 ล้าน
บาท และ 129 ล้านบาทตามล าดบั 

− เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561   บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” เป็น 
“โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้

และรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จ ากัด 
(“THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือ  “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” 
ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีก 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร  
โดยบริษัทฯ จะรับโอนมาซึง่กิจการสถานพยาบาลของ   THM รวมถึงทรัพย์สนิ หนีส้นิ ใบอนญุาต
ต่างๆ ที่จ าเป็นตอ่การประกอบกิจการของสถานพยาบาล  พนกังานทัง้หมดที่ประสงค์จะท างาน
กับบริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ หน้าที่และภาระผูกพันตามสญัญาท่ี THM มีอยู่ ณ วันโอน
กิจการ ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาโอนกิจการระหว่างบริษัทฯ กับ THM โดย 
บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการข้างต้นให้แก่  THM เป็นเงิน 900 ล้านบาท  เมื่อ
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ก าหนดในสญัญาโอนกิจการส าเร็จ  การได้มาซึ่งกิจการของ  THM ใน
ครัง้นีจ้ะช่วยขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่บริษัทฯ ให้ครอบคลมุมาก
ขึน้โดยเฉพาะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จากเดิมที่โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ 
ตัง้อยู่ในพืน้ที่ต่างจงัหวดั ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยาบาล
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การรับโอนกิจการจาก THM 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

− เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท     
พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั 

2560 
 

− ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ เข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากดั 
(“AMA”) โดยการซือ้หุ้นใน AMA จ านวนทัง้สิน้ 268,374,998 หุ้ น ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณ
ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA จากผู้ ถือเดิม อนัได้แก่ 
นางสาวสาธิตา วิทยากร  (“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด  (“แวนเทจ 
พ้อยท์”) และนายศิริชยั โตวิริยะเวช (“คณุศิริชยั”) ซึง่เป็นบคุคลที่เกียวโยงกนักบับริษัทฯ ในราคา
หุ้นละประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทฯ ได้มาซึง่บริษัทยอ่ยที่ AMA ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมจ านวน 6 บริษัท อนัประกอบด้วย 
(1) บริษัท พิษณุเวช จ ากัด (2) บริษัทโรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด (3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร 
จ ากดั (4) บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ากดั (5) บริษัท พิษณเุวชพฒันา จ ากดั และ 
(6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส  ปิทอล จ ากัด (รวมเรียกบริษัทตาม (1) – (6) ว่า “บริษัทย่อย” และ
กิจการของบริษัทยอ่ย ทัง้หมดด้วย โดยบริษัทฯ จะช าระค่าหุ้นข้างต้นให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ 
พ้อยท์ และ คณุศิริชยั ด้วยเงินสด โดยจะช าระจ านวนกึ่งหนึ่งในวนัที่ซือ้ขายหุ้น และจะช าระใน
สว่นที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัจากวนัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้น ทัง้นี ้
หากบริษัทฯ ช าระราคาซือ้ขายหุ้น  ในสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือ 
คุณศิริชัย ภายหลงัวนัที่สิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแต่วนัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้น บริษัทฯ 
จะต้องช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือนให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ คณุศิริชยั ส าหรับ
ราคาซือ้ขายในสว่นท่ีผู้ซือ้ยงัไม่ได้ช าระในอตัราเท่ากบัดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

และรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จ ากัด 
(“THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือ  “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” 
ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีก 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร  
โดยบริษัทฯ จะรับโอนมาซึง่กิจการสถานพยาบาลของ   THM รวมถึงทรัพย์สนิ หนีส้นิ ใบอนญุาต
ต่างๆ ที่จ าเป็นตอ่การประกอบกิจการของสถานพยาบาล  พนกังานทัง้หมดที่ประสงค์จะท างาน
กับบริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ หน้าที่และภาระผูกพันตามสญัญาท่ี THM มีอยู่ ณ วันโอน
กิจการ ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาโอนกิจการระหว่างบริษัทฯ กับ THM โดย 
บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการข้างต้นให้แก่  THM เป็นเงิน 900 ล้านบาท  เมื่อ
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ก าหนดในสญัญาโอนกิจการส าเร็จ  การได้มาซึ่งกิจการของ  THM ใน
ครัง้นีจ้ะช่วยขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่บริษัทฯ ให้ครอบคลมุมาก
ขึน้โดยเฉพาะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จากเดิมที่โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ 
ตัง้อยู่ในพืน้ที่ต่างจงัหวดั ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยาบาล
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การรับโอนกิจการจาก THM 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

− เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท     
พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั 
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− ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ เข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากดั 
(“AMA”) โดยการซือ้หุ้นใน AMA จ านวนทัง้สิน้ 268,374,998 หุ้ น ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณ
ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA จากผู้ ถือเดิม อนัได้แก่ 
นางสาวสาธิตา วิทยากร  (“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด  (“แวนเทจ 
พ้อยท์”) และนายศิริชยั โตวิริยะเวช (“คณุศิริชยั”) ซึง่เป็นบคุคลที่เกียวโยงกนักบับริษัทฯ ในราคา
หุ้นละประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทฯ ได้มาซึง่บริษัทยอ่ยที่ AMA ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมจ านวน 6 บริษัท อนัประกอบด้วย 
(1) บริษัท พิษณุเวช จ ากัด (2) บริษัทโรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด (3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร 
จ ากดั (4) บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ากดั (5) บริษัท พิษณเุวชพฒันา จ ากดั และ 
(6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส  ปิทอล จ ากัด (รวมเรียกบริษัทตาม (1) – (6) ว่า “บริษัทย่อย” และ
กิจการของบริษัทยอ่ย ทัง้หมดด้วย โดยบริษัทฯ จะช าระค่าหุ้นข้างต้นให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ 
พ้อยท์ และ คณุศิริชยั ด้วยเงินสด โดยจะช าระจ านวนกึ่งหนึ่งในวนัที่ซือ้ขายหุ้น และจะช าระใน
สว่นที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไมเ่กิน 12 เดือนนบัจากวนัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้น ทัง้นี ้
หากบริษัทฯ ช าระราคาซือ้ขายหุ้น  ในสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือ 
คุณศิริชัย ภายหลงัวนัที่สิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแต่วนัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้น บริษัทฯ 
จะต้องช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือนให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ คณุศิริชยั ส าหรับ
ราคาซือ้ขายในสว่นท่ีผู้ซือ้ยงัไม่ได้ช าระในอตัราเท่ากบัดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

และรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จ ากัด 
(“THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือ  “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” 
ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีก 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร  
โดยบริษัทฯ จะรับโอนมาซึง่กิจการสถานพยาบาลของ   THM รวมถึงทรัพย์สนิ หนีส้นิ ใบอนญุาต
ต่างๆ ที่จ าเป็นตอ่การประกอบกิจการของสถานพยาบาล  พนกังานทัง้หมดที่ประสงค์จะท างาน
กับบริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ หน้าที่และภาระผูกพันตามสญัญาท่ี THM มีอยู่ ณ วันโอน
กิจการ ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาโอนกิจการระหว่างบริษัทฯ กับ THM โดย 
บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการข้างต้นให้แก่  THM เป็นเงิน 900 ล้านบาท  เมื่อ
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ก าหนดในสญัญาโอนกิจการส าเร็จ  การได้มาซึ่งกิจการของ  THM ใน
ครัง้นีจ้ะช่วยขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่บริษัทฯ ให้ครอบคลมุมาก
ขึน้โดยเฉพาะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จากเดิมที่โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ 
ตัง้อยู่ในพืน้ที่ต่างจงัหวดั ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยาบาล
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การรับโอนกิจการจาก THM 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

− เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท     
พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั 
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− ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ เข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากดั 
(“AMA”) โดยการซือ้หุ้นใน AMA จ านวนทัง้สิน้ 268,374,998 หุ้ น ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณ
ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA จากผู้ ถือเดิม อนัได้แก่ 
นางสาวสาธิตา วิทยากร  (“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด  (“แวนเทจ 
พ้อยท์”) และนายศิริชยั โตวิริยะเวช (“คณุศิริชยั”) ซึง่เป็นบคุคลที่เกียวโยงกนักบับริษัทฯ ในราคา
หุ้นละประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทฯ ได้มาซึ่งบริษัทยอ่ยที่ AMA ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมจ านวน 6 บริษัท อนัประกอบด้วย 
(1) บริษัท พิษณุเวช จ ากัด (2) บริษัทโรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด (3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร 
จ ากดั (4) บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ากดั (5) บริษัท พิษณเุวชพฒันา จ ากดั และ 
(6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส  ปิทอล จ ากัด (รวมเรียกบริษัทตาม (1) – (6) ว่า “บริษัทย่อย” และ
กิจการของบริษัทยอ่ย ทัง้หมดด้วย โดยบริษัทฯ จะช าระค่าหุ้นข้างต้นให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ 
พ้อยท์ และ คณุศิริชยั ด้วยเงินสด โดยจะช าระจ านวนกึ่งหนึ่งในวนัที่ซือ้ขายหุ้น และจะช าระใน
สว่นที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไมเ่กิน 12 เดือนนบัจากวนัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้น ทัง้นี ้
หากบริษัทฯ ช าระราคาซือ้ขายหุ้น  ในสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือ 
คุณศิริชัย ภายหลงัวนัที่สิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแต่วนัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้น บริษัทฯ 
จะต้องช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือนให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ คณุศิริชยั ส าหรับ
ราคาซือ้ขายในสว่นท่ีผู้ซือ้ยงัไม่ได้ช าระในอตัราเท่ากบัดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

ความก้าวหน้าของกจิการในรอบปี 
 

2562 − ในวนัที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด เข้าท าการรับโอนกิจการ
ทัง้หมด (Entire Business Transfer – EBT)  ของโรงพยาบาลศิริเวชล าพนู เสร็จสิน้ 

− ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ได้รับการอนมุตัิจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในการปรับย้ายกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวด
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไปยงัอุตสาหกรรมบริการในหมวดธุรกิจการแพทย์  (Health Care 
Services) 
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− ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ผา่นการรับรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9001:2015 
− ในเดือนตลุาคม 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัดเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีทนุจด
ทะเบียน 200 ล้านบาท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมติให้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์  - 
ล าพูน จ ากัด เ ข้าท าการรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer – EBT)  ของ
โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน ในจงัหวดัล าพนูประกอบด้วยที่ดิน 2 แปลงเนือ้ที่ 11-0-65 ไร่  พร้อม
อาคารโรงพยาบาล อาคารสนบัสนุน 9 หลงัและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และใบอนญุาตในการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลจ านวน 59 เตียง เงินลงทนุทัง้สิน้ 120 ล้านบาท 

− วนัที่ 7 มิถุนายน 2561บริษัทฯ ผ่านการรับรอง Anti-Corruption จาก โครงการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทย      ในการต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption : CAC)  

− ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
จดัตัง้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีทนุ
จดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั ได้ซือ้โรงพยาบาลที่หยดุ
ประกอบกิจการซึ่งเป็นหนี ้NPA จากสถาบันการเงินท าให้ได้มาซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้อม      
สิง่ปลกูสร้าง (อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงอาคาร) รวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ ต าบลบางพระครู 
อ าเภอนครหลวง จังหวดัอุทยัธานีเพื่อพฒันาเป็นโรงพยาบาลโดยปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็น
โรงพยาบาลขนาด 59 เตียง มลูคา่การลงทนุ 160 ล้านบาท 

− ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
จัดตัง้บริษัทย่อยขึน้ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากัด และบริษัท อุดร 
บิสสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยมทีนุจดทะเบียน  121 ล้าน
บาท และ 129 ล้านบาทตามล าดบั 

− เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561   บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” เป็น 
“โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้
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(มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วนัที่ถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาครบ 6 
เดือนนบัแต่วนัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้น (“วนัเร่ิมต้นดอกเบีย้”) โดยเร่ิมค านวณตัง้แต่วนัเร่ิมต้น
ดอกเบีย้จนถึงวนัท่ีบริษัทฯ ช าระราคาซือ้ขายครบถ้วน (โดยไมม่ีการคิดดอกเบีย้ทบต้น)  

− ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัท
ยอ่ย” หรือ “ผู้จะขาย”)  ท าการขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3582 และ 3962 รวม 2 แปลงเนือ้ที่รวม 2 ไร่ 
2 งาน 34.3 ตารางวาพร้อมสิง่ปลกูสร้างประเภทอาคารสงู 34 ชัน้ และที่จอดรถ ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่นิ 
2 แปลงดงักลา่วพร้อมใบอนญุาตก่อสร้างเลขที่ 42/2559 ให้กบั Carlton Bangkok Investment 
Pte. Ltd. (“ผู้จะซือ้”) ในมูลค่า 2,400 ล้านบาท และภาษีตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกจ านวน 100 ล้านบาท รวมราคาตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน
พร้อมสิ่งปลกูสร้างและใบอนญุาตลงวนัที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน 2,500 ล้าน
บาท โดยผู้จะซือ้ตกลงให้ บริษัท คาร์ลตนั โฮเทล แบงคอก จ ากดั (“ผู้ รับโอน”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย
ของผู้จะซือ้รับโอนท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างรวมถึงใบอนญุาตก่อสร้างข้างต้น 

− บริษัทฯ ท าการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
เอกชน 

 

 

โครงสร้างเงนิทนุและข้อมูลทั่วไป 

 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 
 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในธุรกิจที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้  ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นได้ของโครงการ  
และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม  ภายใต้ความเสีย่งที่ยอมรับได้  โดยธุรกิจนัน้สามารถสง่เสริมสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  
เพื่อให้สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ    
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหารงานโดยสง่บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเห็นวา่มีความรู้
และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยนัน้ๆ และมีการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ าทุกไตรมาส นอกจากนีมี้การจัดให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้รายงานผลให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และมีการชีแ้จงนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ เป็นต้นว่า นโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ นโยบายรายการที่เก่ียวโยงกนั และนโยบายการแจ้ง
เบาะแส ให้บริษัทยอ่ยรับทราบและน าไปปฏิบตัิ 
 
 ทัง้นี ้ สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ปี 2560 ปี 2561 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล 
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั1/  (PRINH) ลงทนุในบริษัทอ่ืนและแชร์

บริการแก่โรงพยาบาลในเครือ 
99.99 99.99 

บริษัท พิษณเุวช จ ากดั2/ (PSV) โรงพยาบาลเอกชน 60.00 60.00 

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั2/ (PPCH) โรงพยาบาลเอกชน 60.00 60.00 

บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ากดั2/ (PUTD) โรงพยาบาลเอกชน 60.00 60.00 

บริษัท พิษณเุวชพฒันา จ ากดั2/ (PPTN) โรงพยาบาลเอกชน 60.00 60.00 

บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั3/ (PPNP) โรงพยาบาลเอกชน 90.92 90.92 

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จ ากดั3/ (PNPH) โรงพยาบาลเอกชน 90.92 90.92 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อทุยั จ ากดั4/ (PUTH) โรงพยาบาลเอกชน - 99.99 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล าพนู จ ากดั4/ (PLPN) โรงพยาบาลเอกชน - 99.99 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั (BCD) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (VB) 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และ
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

99.99 99.99 

โครงสร้างเงินทุนและข้อมูลทั่วไปของบริษัท
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ปี 2560 ปี 2561 

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั5/ (VI) ให้เชา่อาคารและส านกังาน 99.99 99.99 

บริษัท วี 33 จ ากดั5/ (V33) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จ ากดั3/  (VR) โรงแรมและเซอร์วิส 
อพาร์ทเม้นท์ 

99.99 99.99 

บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั5/  (BG) พฒันาและให้เชา่
อสงัหาริมทรัพย์ 

99.99 99.99 

บริษัท บ้านฉาง บสิสิเนส ดีสทริคท์ จ ากดั5/ (BBD) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - 99.99 

บริษัท อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์ จ ากดั5/ (UBD) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - 99.99 

ธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศ 
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั (CS) ให้บริการติดตัง้ระบสารสนเทศ 99.99 99.99 

ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุน 
บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากดั (PI) ที่ปรึกษา 99.99 99.99 

หมายเหต ุ:  1/  เดิมชื่อ บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากดั 
 2/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท พิษณเุวช จ ากดัร้อยละ 60 
 3/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั ร้อยละ 90.92  

 4/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดัและในวนัที่ 1 มีนาคม 2562 ได้ลดสดัสว่นการถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 
80.00 

 5/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 
 
จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 3,240,638,433  บาท เรียกช าระแล้ว 3,240,087,520 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน  3,240,087,520 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 
รำยชื่อผู้ถอืหุ้น  
 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นตามสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 มีดงันี ้
รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น % ของจ ำนวนหุ้น

ทัง้หมด 
1. UBS  AG Hong Kong Branch 1,262,060,526 39.0 
2. ดร. สาธิต วิทยากร 806,728,800 24.9 
3. น.ส. สาธิตา วิทยากร 498,054,588 15.4 
4. Peak Development Holdings Ltd. 157,737,029 4.9 
5. น.ส. สิริญญา อภิมนต์บตุร 100,000,000 3.1 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น % ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมด 

6. น.ส. พลัลภา วิทยากร 50,034,400 1.5 
7. นางพเยาว์ ชลาชีพ 23,629,700 0.7 
8. น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร 22,985,100 0.7 
9. นายศกึษิต เพชรอ าไพ 15,947,400 0.5 
10. นายสนุทร ศรีทา 15,149,000 0.5 

ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ 287,760,977 8.9 
รวม 3,240,087,520 100.00 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 
 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ที่ผ่านมา บริษัทยงัไมม่ีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากธุรกิจยงัอยู่ในระหวา่งการ
ขยายกิจการ การจ่ายปันผลจึงมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการลงทนุ สภาพคลอ่ง ความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา  โดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
  

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ปี 2560 ปี 2561 

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั5/ (VI) ให้เชา่อาคารและส านกังาน 99.99 99.99 

บริษัท วี 33 จ ากดั5/ (V33) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จ ากดั3/  (VR) โรงแรมและเซอร์วิส 
อพาร์ทเม้นท์ 

99.99 99.99 

บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั5/  (BG) พฒันาและให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 

บริษัท บ้านฉาง บสิสิเนส ดีสทริคท์ จ ากดั5/ (BBD) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - 99.99 

บริษัท อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์ จ ากดั5/ (UBD) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - 99.99 

ธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศ 
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั (CS) ให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ 99.99 99.99 

ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุน 
บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากดั (PI) ที่ปรึกษา 99.99 99.99 

หมายเหต ุ:  1/  เดิมชื่อ บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากดั 
 2/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท พิษณเุวช จ ากดัร้อยละ 60 
 3/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั ร้อยละ 90.92  

 4/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดัและในวนัที่ 1 มีนาคม 2562 ได้ลดสดัสว่นการถือหุ้นเฉพาะใน         
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์-ล าพนู จ ากดั ลงเหลือร้อยละ 80.00 

 5/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 
 
จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 3,240,638,433  บาท เรียกช าระแล้ว 3,240,087,520 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน  3,240,087,520 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 
รำยชื่อผู้ถอืหุ้น  
 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นตามสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 มีดงันี ้
รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น % ของจ ำนวนหุ้น

ทัง้หมด 
1. UBS  AG Hong Kong Branch 1,262,060,526 39.0 
2. ดร. สาธิต วิทยากร 806,728,800 24.9 
3. น.ส. สาธิตา วิทยากร 498,054,588 15.4 
4. Peak Development Holdings Ltd. 157,737,029 4.9 
5. น.ส. สิริญญา อภิมนต์บตุร 100,000,000 3.1 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 
1)  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เดิมช่ือ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

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

ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRINC 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจดัการโรงพยาบาล
เอกชน 

ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที ่29 ถนนสขุมุวิท 63  
แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

ที่ตัง้สำขำ (1) เลขท่ี 1 ซอยสวนพล ูถนนสาทร แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
(2) เลขท่ี 35/2 หมูท่ี่ 12 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ 10540 

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000869 (เลขทะเบยีนเดิมเป็น 0107574700864) 

ทุนจดทะเบียน 3,240,638,433.00  บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,240,087,520 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 3,240,087,520.00  บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,240,087,520 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 

เว็บไซต์  http://www.principalcapital.co.th 

โทรศัพท์ 02-714-2171-3 

โทรสำร  02-714-2185 

 
 

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยที่บริษัทถอืหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 50 
 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียน
จัดตัง้ 

ที่อยู่ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก.พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
และshared 
service ให้รพ.ใน
กลุ่ม 

0125557004113 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ซอย
สขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท  แขวง คลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

2,683.75 2,683.75 โทรศพัท์ : 02-714-2173 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. พิษณเุวช  
 

โรงพยาบาลเอกชน 
และลงทนุในบริษัท
อ่ืน 

0655524000033 211 ถนนขนุพิเรนทรเทพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
พิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

500.00 500.00 โทรศพัท์ : 055-909-000 
โทรสาร : 055-909-005 

บจก.สหแพทย์พิจิตร โรงพยาบาลเอกชน 0665532000039 2/158 ถนนศรีมาลา ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร 
จงัหวดัพิจิตร 66000 

100.00 100.00 โทรศพัท์ : 056-612-791-2 
โทรสาร : 056-612-794-5 

บจก. โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์  โรงพยาบาลเอกชน 0655560001044 888 หมู ่ 5 ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดั
อตุรดิตถ์ 53000 

300.00 75.75 โทรศพัท์ : 055-409-000 
โทรสาร : - 

บจก. พิษณเุวชพฒันา โรงพยาบาลเอกชน 0655560001745 211 ถนนขนุพิเรนทรเทพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
พิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

1.00 1.00 โทรศพัท์ : 055-909-000 
โทรสาร : 055-909-005 

บจก. โรงพยาบาลปากน า้โพ โรงพยาบาลเอกชน 0605530000155 96/12 หมู่ที่ 9  ถนนสายเอเชีย ต าบลนครสวรรค์ตก 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์    จงัหวดันครสวรรค์ 60000 

354.166 354.166 โทรศพัท์ : 056-000-111 
โทรสาร : 056-225-505 

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล โรงพยาบาลเอกชน 0605557000342 96/12 หมู่ที่ 9  ถนนสายเอเชีย ต าบลนครสวรรค์ตก 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์    จงัหวดันครสวรรค์ 60000 

150.00 37.50 โทรศพัท์ : 056-000-111 
โทรสาร : 056-225-505 

บจก. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ล าพนู โรงพยาบาลเอกชน 0515561001324 7 หมูท่ี่ 5 ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดั
ล าพนู 51000 

200.00 200.00 โทรศพัท์ : 053-537-597 
โทรสาร : 053-537-776 

บจก. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ -อทุยั โรงพยาบาลเอกชน 0105561066977 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ซอย
สขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

50.00 50.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 
โทรสาร : 02-714-2185 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียน

จัดตัง้ 
ที่อยู่ ทุนจดทะเบียน  

(ล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสต
ริค  

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105558144911 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

300.00 75.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้  พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105556006937 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

6,330.90 6,330.90 โทรศพัท์ : 02-714-8239 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์  ให้เชา่อาคาร
ส านกังาน 

0105556007003 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

200.00 200.00 โทรศพัท์ : 02-714-8239 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี 33 พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105557152309 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

500.00 300.00 โทรศพัท์ : 02-714-2171 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี เรสซิเดนซ์  โรงแรมและเซอร์วิส 
อพาร์ทเม้นท์ 

0105556015847 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

1,000.00 1,000.00 โทรศพัท์ : 02-714-2171 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. กรุงเทพบริหาร พฒันาและให้เชา่
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105535092052 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

998.60 998.60 โทรศพัท์ : 02-714-2171 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. บ้านฉาง บสิสิเนส ดีสท
ริคท์  

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105561042806 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

121.00 121.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 
โทรสาร : 02-714-2185 

 
 
 

 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียน

จัดตัง้ 
ที่อยู่ ทุนจดทะเบียน  

(ล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสต
ริค  

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105558144911 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

300.00 75.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้  พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105556006937 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

6,330.90 6,330.90 โทรศพัท์ : 02-714-8239 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์  ให้เชา่อาคาร
ส านกังาน 

0105556007003 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

200.00 200.00 โทรศพัท์ : 02-714-8239 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี 33 พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105557152309 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

500.00 300.00 โทรศพัท์ : 02-714-2171 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี เรสซิเดนซ์  โรงแรมและเซอร์วิส 
อพาร์ทเม้นท์ 

0105556015847 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

1,000.00 1,000.00 โทรศพัท์ : 02-714-2171 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. กรุงเทพบริหาร พฒันาและให้เชา่
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105535092052 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

998.60 998.60 โทรศพัท์ : 02-714-2171 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. บ้านฉาง บสิสิเนส ดีสท
ริคท์  

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105561042806 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

121.00 121.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 
โทรสาร : 02-714-2185 

 
 
 

 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียน

จัดตัง้ 
ที่อยู่ ทุนจดทะเบียน  

(ล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสต
ริค  

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105558144911 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

300.00 75.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้  พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105556006937 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

6,330.90 6,330.90 โทรศพัท์ : 02-714-8239 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์  ให้เชา่อาคาร
ส านกังาน 

0105556007003 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

200.00 200.00 โทรศพัท์ : 02-714-8239 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี 33 พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105557152309 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

500.00 300.00 โทรศพัท์ : 02-714-2171 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี เรสซิเดนซ์  โรงแรมและเซอร์วิส 
อพาร์ทเม้นท์ 

0105556015847 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

1,000.00 1,000.00 โทรศพัท์ : 02-714-2171 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. กรุงเทพบริหาร พฒันาและให้เชา่
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105535092052 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

998.60 998.60 โทรศพัท์ : 02-714-2171 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. บ้านฉาง บสิสิเนส ดีสท
ริคท์  

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105561042806 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

121.00 121.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 
โทรสาร : 02-714-2185 

 
 
 

 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียน

จัดตัง้ 
ที่อยู่ ทุนจดทะเบียน  

(ล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสต
ริค  

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105558144911 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

300.00 75.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้  พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105556006937 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

6,330.90 6,330.90 โทรศพัท์ : 02-714-8239 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์  ให้เชา่อาคาร
ส านกังาน 

0105556007003 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

200.00 200.00 โทรศพัท์ : 02-714-8239 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี 33 พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105557152309 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

500.00 300.00 โทรศพัท์ : 02-714-2171 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. วี เรสซิเดนซ์  โรงแรมและเซอร์วิส 
อพาร์ทเม้นท์ 

0105556015847 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

1,000.00 1,000.00 โทรศพัท์ : 02-714-2171 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. กรุงเทพบริหาร พฒันาและให้เชา่
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105535092052 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

998.60 998.60 โทรศพัท์ : 02-714-2171 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. บ้านฉาง บสิสิเนส ดีสท
ริคท์  

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

0105561042806 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

121.00 121.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 
โทรสาร : 02-714-2185 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนจัดตัง้ ที่อยู่ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก. อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 0105561042792 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

129.00 129.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 
โทรสาร : 02-714-2185 

บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ ให้บริการเก่ียวกบัการ
ติดตัง้ระบบสารสนเทศ 

0105551095249 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

50.00 50.00 โทรศพัท์ : 02-714-1378 
โทรสาร : 02-714-3478 

บจก. พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์  ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 0105556199227 ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

10.00 10.00 โทรศพัท์ : 02-714-2184 
โทรสาร : 02-714-2185 
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 บุคคลอ้างอิง 

1) นายทะเบียนหุ้น  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จ ากัด 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : 02-009-9000  
โทรสาร : 02-009-9991 
 

2) ผู้สอบบัญช ี นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั    
179/74-80 ถนนสาทรใต้  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์  02-344-1000  02-824-5000 

 โทรสาร  02-286-5050 

  

บุคคลอ้างอิง
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โครงสร้างการจัดการและค่าตอบแทน 
 

โครงสร้างองค์กร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 

  

โครงสร้างการจัดการและค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
 1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทัง้หมด 8 ครัง้  ได้จ่ายค่าเบีย้ประชุมให้กับกรรมการบริษัทฯ 
จ านวน 865,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นีก้รรมการบริหารและ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนสละสิทธ์ิไม่ขอรับค่าเบีย้ประชุมทัง้หมดของปี 2561  ได้มีการจ่ายเงินค่าบ าเหน็จให้
กรรมการ เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท รวมคา่ตอบแทนทัง้สิน้  3,865,000 บาท 
 

รายช่ือกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการ

บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ รวมทัง้สิน้ 

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร 120,000 450,000 570,000 
2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ 145,000 450,000 595,000 
3. ดร.สาธิต วิทยากร 70,000 300,000 370,000 
4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม 105,000 300,000 405,000 
5. ดร. จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 105,000 300,000 405,000 
6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 80,000 300,000 380,000 
7. นายแพทย์สนุทร ศรีทา 80,000 300,000 380,000 
8. น.ส. ศิรดา เทียมประเสริฐ* 80,000 300,000 380,000 
9. น.ส. ภทัรพร จารุพฒัน์* 80,000 300,000 380,000 
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 865,000 3,000,000 3,865,000 

หมายเหต ุ:  *นางสาวศริดา เทียมประเสริฐและนางสาวภทัรพร เทียมประเสริฐได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562     
  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสัให้กบัผู้บริหารทัง้หมดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยจ านวน 43  คน เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 73.6 ล้านบาท 
 
 2) ค่าตอบแทนอื่น 

 
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  
ประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าและการชดใช้คืนให้กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (Director and 

Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกนั 300 ล้านบาท 
 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

• เงินทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ตัง้แต่เดือนมกราคม 2557 บริษัท ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพแก่พนกังานและผู้บริหารโดยบริษัทฯ จะสมทบ

ในอตัราสว่นร้อยละ 3 ของเงินเดือน  
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
 1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทัง้หมด 8 ครัง้  ได้จ่ายค่าเบีย้ประชุมให้กับกรรมการบริษัทฯ 
จ านวน 865,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นีก้รรมการบริหารและ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนสละสิทธ์ิไม่ขอรับค่าเบีย้ประชุมทัง้หมดของปี 2561  ได้มีการจ่ายเงินค่าบ าเหน็จให้
กรรมการ เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท รวมคา่ตอบแทนทัง้สิน้  3,865,000 บาท 
 

รายช่ือกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการ

บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ รวมทัง้สิน้ 

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร 120,000 450,000 570,000 
2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ 145,000 450,000 595,000 
3. ดร.สาธิต วิทยากร 70,000 300,000 370,000 
4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม 105,000 300,000 405,000 
5. ดร. จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 105,000 300,000 405,000 
6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 80,000 300,000 380,000 
7. นายแพทย์สนุทร ศรีทา 80,000 300,000 380,000 
8. น.ส. ศิรดา เทียมประเสริฐ* 80,000 300,000 380,000 
9. น.ส. ภทัรพร จารุพฒัน์* 80,000 300,000 380,000 
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 865,000 3,000,000 3,865,000 

หมายเหต ุ:  *นางสาวศริดา เทียมประเสริฐและนางสาวภทัรพร เทียมประเสริฐได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562     
  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสัให้กบัผู้บริหารทัง้หมดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยจ านวน 43  คน เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 73.6 ล้านบาท 
 
 2) ค่าตอบแทนอื่น 

 
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  
ประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าและการชดใช้คืนให้กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (Director and 

Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกนั 300 ล้านบาท 
 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

• เงินทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ตัง้แต่เดือนมกราคม 2557 บริษัท ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพแก่พนกังานและผู้บริหารโดยบริษัทฯ จะสมทบ

ในอตัราสว่นร้อยละ 3 ของเงินเดือน  
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บุคลากร 
 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวนพนกังาน (รวมผู้บริหาร) 1,693 คน บริษัทฯ ได้จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังานเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 838.09 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา โบนสั เงิน
ประกนัสงัคมและสวสัดิการพนกังานอื่นๆ เป็นต้น 

ช่ือบริษัท พนักงานปฏิบัติการ 
(คน) 

พนักงานบริหาร (คน) รวมจ านวนพนักงาน  
(คน) 

บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล    
- ส านกังานใหญ่ 21 14 35 
- สาขา 129 12 141 
บจ.คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 35 9 44 
บจ. วี เรสซิเดนท์     
- ส านกัใหญ่ 1 1 2 
- สาขา 43 6 49 
บจ. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ 144 41 185 
บจ. พิษณเุวช 624 18 642 
บจ. สหแพทย์พิจิตร 194 4 198 
บจ. โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 13 - 13 
บจ.โรงพยาบาลปากน า้โพ 377 7 384 
รวม  1,581 112 1,693 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 
 

ทัง้นี ้บริษัทย่อย 12 แห่ง ได้แก่ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสเมนท์ จ ากัด บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั 
บริษัท วี 33 จ ากดั  บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากดั 
บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากัด บริษัท พิษณุเวชพฒันา จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จ ากัด  และ
บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮฮส ปิทอล จ ากดั  บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ –อทุยั จ ากดั และ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ –ล าพูน 
จ ากดั ยงัไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนพนกังานในปี 2561 เนื่องจากยงัไมม่ีพนกังาน 

 
เกณฑ์การพจิารณาจ่ายโบนัส  

 
การจ่ายเงินโบนสัจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป  โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ท่ีจะต้องน ามาพิจารณาประกอบ  ได้แก่ 

ผลประกอบการของบริษัทฯ การประเมินผลงานของพนกังานท่ีได้รับโบนสั 
 

ข้อพพิาททางด้านแรงงาน 
 

บริษัทฯ มีข้อพิพาทด้านแรงงานกบัอดีตลกูจ้าง  บริษัทฯ เลิกจ้างลกูจ้างเนื่องจากลกูจ้างละเมิดข้อบงัคบัในการ
ท างานโดยละทิง้งาน ตอ่มาลกูจ้างจึงมาฟอ้งเป็นคดีแรงงาน ทัง้นี ้คดีดงักลา่วไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นนยัส าคญักบับริษัทฯ 

 
 

บุคลากร 
 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวนพนกังาน (รวมผู้บริหาร) 1,693 คน บริษัทฯ ได้จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังานเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 838.09 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา โบนสั เงิน
ประกนัสงัคมและสวสัดิการพนกังานอื่นๆ เป็นต้น 

ช่ือบริษัท พนักงานปฏิบัติการ 
(คน) 

พนักงานบริหาร (คน) รวมจ านวนพนักงาน  
(คน) 

บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล    
- ส านกังานใหญ่ 21 14 35 
- สาขา 129 12 141 
บจ.คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 35 9 44 
บจ. วี เรสซิเดนท์     
- ส านกัใหญ่ 1 1 2 
- สาขา 43 6 49 
บจ. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ 144 41 185 
บจ. พิษณเุวช 624 18 642 
บจ. สหแพทย์พิจิตร 194 4 198 
บจ. โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 13 - 13 
บจ.โรงพยาบาลปากน า้โพ 377 7 384 
รวม  1,581 112 1,693 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 
 

ทัง้นี ้บริษัทย่อย 12 แห่ง ได้แก่ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสเมนท์ จ ากัด บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั 
บริษัท วี 33 จ ากดั  บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากดั 
บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากัด บริษัท พิษณุเวชพฒันา จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จ ากัด  และ
บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮฮส ปิทอล จ ากดั  บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ –อทุยั จ ากดั และ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ –ล าพูน 
จ ากดั ยงัไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนพนกังานในปี 2561 เนื่องจากยงัไมม่ีพนกังาน 

 
เกณฑ์การพจิารณาจ่ายโบนัส  

 
การจ่ายเงินโบนสัจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป  โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ท่ีจะต้องน ามาพิจารณาประกอบ  ได้แก่ 

ผลประกอบการของบริษัทฯ การประเมินผลงานของพนกังานท่ีได้รับโบนสั 
 

ข้อพพิาททางด้านแรงงาน 
 

บริษัทฯ มีข้อพิพาทด้านแรงงานกบัอดีตลกูจ้าง  บริษัทฯ เลิกจ้างลกูจ้างเนื่องจากลกูจ้างละเมิดข้อบงัคบัในการ
ท างานโดยละทิง้งาน ตอ่มาลกูจ้างจึงมาฟอ้งเป็นคดีแรงงาน ทัง้นี ้คดีดงักลา่วไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นนยัส าคญักบับริษัทฯ 

 
 

บุคลากร 
 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวนพนกังาน (รวมผู้บริหาร) 1,693 คน บริษัทฯ ได้จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังานเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 838.09 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา โบนสั เงิน
ประกนัสงัคมและสวสัดิการพนกังานอื่นๆ เป็นต้น 

ช่ือบริษัท พนักงานปฏิบัติการ 
(คน) 

พนักงานบริหาร (คน) รวมจ านวนพนักงาน  
(คน) 

บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล    
- ส านกังานใหญ่ 21 14 35 
- สาขา 129 12 141 
บจ.คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 35 9 44 
บจ. วี เรสซิเดนท์     
- ส านกัใหญ่ 1 1 2 
- สาขา 43 6 49 
บจ. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ 144 41 185 
บจ. พิษณเุวช 624 18 642 
บจ. สหแพทย์พิจิตร 194 4 198 
บจ. โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 13 - 13 
บจ.โรงพยาบาลปากน า้โพ 377 7 384 
รวม  1,581 112 1,693 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 
 

ทัง้นี ้บริษัทย่อย 12 แห่ง ได้แก่ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสเมนท์ จ ากัด บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั 
บริษัท วี 33 จ ากดั  บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากดั 
บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากัด บริษัท พิษณุเวชพฒันา จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จ ากัด  และ
บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮฮส ปิทอล จ ากดั  บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ –อทุยั จ ากดั และ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ –ล าพูน 
จ ากดั ยงัไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนพนกังานในปี 2561 เนื่องจากยงัไมม่ีพนกังาน 

 
เกณฑ์การพจิารณาจ่ายโบนัส  

 
การจ่ายเงินโบนสัจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป  โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ท่ีจะต้องน ามาพิจารณาประกอบ  ได้แก่ 

ผลประกอบการของบริษัทฯ การประเมินผลงานของพนกังานท่ีได้รับโบนสั 
 

ข้อพพิาททางด้านแรงงาน 
 

บริษัทฯ มีข้อพิพาทด้านแรงงานกบัอดีตลกูจ้าง  บริษัทฯ เลิกจ้างลกูจ้างเนื่องจากลกูจ้างละเมิดข้อบงัคบัในการ
ท างานโดยละทิง้งาน ตอ่มาลกูจ้างจึงมาฟอ้งเป็นคดีแรงงาน ทัง้นี ้คดีดงักลา่วไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นนยัส าคญักบับริษัทฯ 

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
 1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทัง้หมด 8 ครัง้  ได้จ่ายค่าเบีย้ประชุมให้กับกรรมการบริษัทฯ 
จ านวน 865,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นีก้รรมการบริหารและ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนสละสิทธ์ิไม่ขอรับค่าเบีย้ประชุมทัง้หมดของปี 2561  ได้มีการจ่ายเงินค่าบ าเหน็จให้
กรรมการ เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท รวมคา่ตอบแทนทัง้สิน้  3,865,000 บาท 
 

รายช่ือกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการ

บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ รวมทัง้สิน้ 

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร 120,000 450,000 570,000 
2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ 145,000 450,000 595,000 
3. ดร.สาธิต วิทยากร 70,000 300,000 370,000 
4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม 105,000 300,000 405,000 
5. ดร. จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 105,000 300,000 405,000 
6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 80,000 300,000 380,000 
7. นายแพทย์สนุทร ศรีทา 80,000 300,000 380,000 
8. น.ส. ศิรดา เทียมประเสริฐ* 80,000 300,000 380,000 
9. น.ส. ภทัรพร จารุพฒัน์* 80,000 300,000 380,000 
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 865,000 3,000,000 3,865,000 

หมายเหต ุ:  *นางสาวศริดา เทียมประเสริฐ และนางสาวภทัรพร จารุพฒัน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562     
  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสัให้กบัผู้บริหารทัง้หมดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยจ านวน 43  คน เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 73.6 ล้านบาท 
 
 2) ค่าตอบแทนอื่น 

 
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  
ประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าและการชดใช้คืนให้กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (Director and 

Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกนั 300 ล้านบาท 
 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

• เงินทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ตัง้แต่เดือนมกราคม 2557 บริษัท ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพแก่พนกังานและผู้บริหารโดยบริษัทฯ จะสมทบ

ในอตัราสว่นร้อยละ 3 ของเงินเดือน  
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพฒันาพนกังานของบริษัทฯ ให้มีศกัยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขนัเชิงธุรกิจ
และการค านึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตาม “นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในเร่ืองสิทธิมนษุยชนและการปฏิบตัิต่อพนกังาน” บริษัทฯ ถือวา่พนกังานคือ ทรัพยากรที่ส าคญัขององค์กร   
จึงพฒันาพนกังานอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภาพของพนกังานโดยสนบัสนนุให้พนกังานได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลกัสตูรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท างานทกุๆ ด้าน นอกจากนี ้ บริษัท มีนโยบายสนบัสนนุ ส าหรับพนกังานที่มีความตัง้ใจ
ศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้

ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการจดัอบรมภายในให้แก่พนกังานรวม  4 หลกัสตูร และพิจารณาสง่พนกังานไปอบรม
ภายนอกตามหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับส่วนงานนัน้ๆ  นอกจากนีใ้นปี 2561 กรรมการบริษัท 2 ท่านได้เข้าอบรมหลักสูตร 
Director Certification Program (DCP) ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

คา่ตอบแทนการสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล และการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี  2561  ของบริษัทฯ และ 
บริษัทยอ่ยเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 14.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากที่ได้รับอนมุตัิที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 เนื่องจากมี
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยที่เปิดเพิ่มขึน้ในปี 2561 จ านวน 2 บริษัท 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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นายญาณศักด์ิ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการอิสระ 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

  
นายแพทย์สุนทร ศรีทา

กรรมการ,กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- Health care

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-Corporate

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ
กรรมการ

นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์
กรรมการ

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการและผู้บริหาร 
 
คณะกรรมการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความสามารถจ านวน 9 คน 
ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เข้าประชุม/จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

สาเหตุการขาด
ประชุม 

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร - กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริษัท 

8/8 1/1 - 

2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ - กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8/8 1/1 - 

3. ดร.สาธิต วิทยากร - กรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการ

บริหาร 
- ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

7/8 1/1 ติดภารกิจ 

4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

8/8 1/1 - 

5. ดร. จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

8/8 1/1 - 

6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค - กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร – 

Corporate 

8/8 1/1 - 

7. นายแพทย์สนุทร ศรีทา - กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร – 

Healthcare 

8/8 1/1 - 

8. น.ส. ศิรดา เทียมประเสริฐ1/ - กรรมการ 8/8 1/1 
 

- 

9. น.ส. ภทัรพร จารุพฒัน์1/ - กรรมการ 8/8 1/1 - 

คณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการ

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เข้าประชุม/จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

สาเหตุการขาด
ประชุม 

10. น.ส. ชยาภรณ์ เลื่อน
นภาวรรณ2/ 

- เลขานกุารบริษัท 3/3 1/1 - 

11. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช3/ - เลขานกุารบริษัท 5/5 0/1 *** 

หมายเหต ุ: 1/ นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐและนางสาวภทัรพร จารุพฒัน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทมีผลตัง้แตว่นัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 
2562 

 2/      นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ลาออกจากการเป็น เลขานกุารบริษัท ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 3/      นางสาวฤติมา จิระสรุเดช ได้รับการแต่งตัง้เป็น เลขานกุารบริษัทแทน นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ  มีผลตัง้แต่วนัที่ 14 

พฤษภาคม 2561 
 ***  นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1-3/2561 ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 

 
บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท 
 
บริษัทฯ ก าหนดให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ  ไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกนั 

โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดงันี ้
 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้นมีบทบาท
ในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

2. มีบทบาทในการควบคมุการประชมุคณะกรรมการบริษัท และ ผู้ ถือหุ้น ให้มีประสทิธิภาพจนส าเร็จลลุว่ง เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบงัคบับริษัทฯ  

 

3. สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท  แสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ และ เทา่เทียมกนั  
 

4. สนบัสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบและตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

  5. ดแูล  ติดตาม  การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ   ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์
ที่ก าหนดไว้ 
 

 6. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทัง้สองฝ่าย
เทา่กนั 
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คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 
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สาเหตุการขาด
ประชุม 
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2562 
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โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดงันี ้
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อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นโดยยึดหลกั “ข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” 
ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อ
ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทฯ จึงก าหนดบทบาทหน้าที่และหลกัปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแบบอยา่ง
ให้พนกังานทกุระดบัยดึมัน่เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไป ดงันี ้
 

1. ดแูลและจดัการให้การด าเนินการของบริษัทฯ และ การปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความระมัดระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Duty of Accountability) ความ
ซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  (Anti-Corruption) และ มีจริยธรรม (Duty of Ethic) รักษาผลประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ บนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

 

2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทกุปี และ ก าหนดคา่ตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

3. ก าหนดวิสยัทศัน์ของกิจการ พิจารณาอนมุตัินโยบายและกลยทุธ์ที่ส าคญั วตัถปุระสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ 
งบประมาณ ความเสี่ยง รวมทัง้ก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบาย และ แผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วยความตัง้ใจ และความ
ระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน  

 

4. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และ การสอบบัญชีมีความเช่ือถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน และ การตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลการ
รายงานทางการเงินและการติดตามผล 
 

5. สอดสอ่งดแูลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ระหว่างผู้มีสว่นได้สว่นเสียของ
บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส าคญั โดยที่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีไม่ควรมีสว่นร่วมในการตดัสินใจก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการ และการเปิดเผยข้อมลูของรายการ
ที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 
 

6. ให้มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้ฝ่าย
จดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบาย และ รายงานผลการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยการรายงานผา่นคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส  จดัให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ให้ความส าคญั
กบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 
 

7. พิจารณาแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการ ในกรณีท่ีต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

8. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ  และไม่มีลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ/หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ่ไป 
 

9. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

10. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารและมอบหมายอ านาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้
บริหารงานของบริษัทฯ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และบ าเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทัง้นีไ้ม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นัน้ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในฐานะ
กรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้าง 
 

11. ส่งเสริมให้จัดท าจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมดงักลา่วอยา่ง
จริงจงั 
 

12. แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อท าหน้าที่จัดท าและเก็บรักษา
เอกสาร และ การอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนก าหนด และช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อนั
ได้แก่ การประชมุคณะกรรมการ และ ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนการให้ค าแนะน าแกก่รรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบตัิตน และ การด าเนิน
กิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผย
ข้อมลูสารสนเทศอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
 

13. ให้มีการก าหนดนโยบายตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร 
 

14. เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตร ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะที่ถือหุ้นใน
บริษัทฯ และบริษัทในเครือในการประชมุคณะกรรมการ ทัง้นีก้รรมการต้องแจ้งให้บริษัทผา่นทางเลขานกุารบริษัท ทราบโดยมิชกัช้า 
เมื่อมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 - มีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที่บริษัทฯ จดัท าขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี 
- มีการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
 

15. เข้าอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เก่ียวกบักรรมการอยา่งน้อย 1 หลกัสตูร 
อนัได้แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือ หลกัสตูร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 
หรือ เทียบเทา่เพ่ือการเพ่ิมทกัษะความสามารถในการปฏิบตัิงาน 
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16. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ข้อก าหนด พระราชบญัญัติ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีก ากบัดแูล
บริษัทฯ 
 

17. ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 
 

18. คณะกรรมการมีอ านาจก าหนด และ แก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการ ซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 
 

19. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ตรวจสอบ และ รับรองงบการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตรงตามกฎหมาย 
มาตรฐานการบญัชีและโปร่งใส 
 

• คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
เข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่ประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการบริหาร 
สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. ดร. สาธิต วิทยากร - ประธานคณะกรรมการบริหาร 7/7 - 

2. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค - กรรมการบริหาร 7/7 - 

3. นายแพทย์สนุทร ศรีทา - กรรมการบริหาร 7/7 - 

4. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ - กรรมการบริหาร 6/7 ติดภารกิจ 

5. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ1/ - กรรมการบริหาร 
- เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

2/2 - 

6. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช2/ - กรรมการบริหาร 
- เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

3/3 *** 

หมายเหต ุ: 1/      นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ลาออกจากการเป็น เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 2/ นางสาวฤติมา จิระสรุเดชได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการบริหารและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารแทนนางสาวชยาภรณ์ เลื่อน

นภาวรรณ ตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภาคม 2561 
 ***  นางสาวฤติมา จิระสรุเดช ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้ที่ 1-2/2561 เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารง

ต าแหน่ง 
 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. รับผิดชอบการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ พิจารณา
ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประชาสมัพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

16. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ข้อก าหนด พระราชบญัญัติ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีก ากบัดแูล
บริษัทฯ 
 

17. ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 
 

18. คณะกรรมการมีอ านาจก าหนด และ แก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการ ซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 
 

19. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ตรวจสอบ และ รับรองงบการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตรงตามกฎหมาย 
มาตรฐานการบญัชีและโปร่งใส 
 

• คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
เข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่ประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการบริหาร 
สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. ดร. สาธิต วิทยากร - ประธานคณะกรรมการบริหาร 7/7 - 

2. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค - กรรมการบริหาร 7/7 - 

3. นายแพทย์สนุทร ศรีทา - กรรมการบริหาร 7/7 - 

4. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ - กรรมการบริหาร 6/7 ติดภารกิจ 

5. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ1/ - กรรมการบริหาร 
- เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

2/2 - 

6. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช2/ - กรรมการบริหาร 
- เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

3/3 *** 

หมายเหต ุ: 1/      นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ลาออกจากการเป็น เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 2/ นางสาวฤติมา จิระสรุเดชได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการบริหารและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารแทนนางสาวชยาภรณ์ เลื่อน

นภาวรรณ ตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภาคม 2561 
 ***  นางสาวฤติมา จิระสรุเดช ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้ที่ 1-2/2561 เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารง

ต าแหน่ง 
 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. รับผิดชอบการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ พิจารณา
ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประชาสมัพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนุมตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ  รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามที่นโยบาย
ก าหนด 

 

2. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ 
และมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุประการ 

 

3. มีอ านาจแต่งตัง้และควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานที่แต่งตัง้บรรลตุามนโยบายและ
เปา้หมายที่ก าหนด 

 

4. มีอ านาจพิจารณา อนมุตัิ การใช้จ่ายทางการเงินในด้านสนิทรัพย์ฝ่ายทนุ (Capital Expenditure)   ในวงเงิน (แต่
ละรายการ) ไม่เกิน 10 ล้านบาท ทัง้นี ้เร่ืองดงักล่าวต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตัิ /ให้
สตัยาบนัตอ่ไป 

 

5. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการลงทุนระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี) และการลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment)   
ระยะเวลา 2-5 ปี ของบริษัทฯ ในวงเงินส าหรับ (แตล่ะรายการ) ไมเ่กิน 300 ล้านบาท ทัง้นีเ้ร่ืองดงักลา่วต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ให้สตัยาบนัตอ่ไป 

 

7. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ
อนมุตัิ 

 

8. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กรรวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การก าหนดเงิน
คา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหารซึง่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารและการเลกิจ้าง 

 

ทัง้นี ้อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหารหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ /หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอยา่ง
น้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ  งบการเงิน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ
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หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี  การ
พิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริหารความเสีย่ง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัิดงันี ้

 

1. ต้องเป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
 

2. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 

3.   เป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป และสามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

            

หมายเหต ุ: คณุสมบติัที่ส าคญัอืน่ๆ เป็นไปตามคณุสมบติักรรมการอิสระ ตามที่ ตลท. และ ก.ล.ต. ก าหนด (คู่มือฯ หนา้ 26)    
และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต์บริษัทฯ  

 
 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

เพียงพอเพื่อท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน ประกอบด้วย 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เข้าประชุม/จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

สาเหตุการขาดประชุม 

1. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ - กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5/5 - 

2. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

5/5 - 

3. ดร. จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

5/5 - 

4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ1/ - เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 - 

5. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช2/ - เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 *** 

หมายเหต ุ 1/    นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ลาออกจากการเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 2/ นางสาวฤติมา จิระสรุเดชได้รับการแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ตัง้แต่

วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 
 ***  นางสาวฤติมา จิระสรุเดช ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1-2/2561 เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารง

ต าแหน่ง 
 
 
 

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี  การ
พิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริหารความเสีย่ง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัิดงันี ้

 

1. ต้องเป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
 

2. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 

3.   เป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป และสามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

            

หมายเหต ุ: คณุสมบติัที่ส าคญัอืน่ๆ เป็นไปตามคณุสมบติักรรมการอิสระ ตามที่ ตลท. และ ก.ล.ต. ก าหนด (คู่มือฯ หนา้ 26)    
และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต์บริษทัฯ  

 
 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

เพียงพอเพื่อท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน ประกอบด้วย 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เข้าประชุม/จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

สาเหตุการขาดประชุม 

1. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ - กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5/5 - 

2. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

5/5 - 

3. ดร. จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

5/5 - 

4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ1/ - เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 - 

5. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช2/ - เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 *** 

หมายเหต ุ 1/    นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ลาออกจากการเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 2/ นางสาวฤติมา จิระสรุเดชได้รับการแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ตัง้แต่

วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 
 ***  นางสาวฤติมา จิระสรุเดช ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1-2/2561 เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารง

ต าแหน่ง 
 
 
 

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี  การ
พิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริหารความเสีย่ง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัิดงันี ้

 

1. ต้องเป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
 

2. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 

3.   เป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป และสามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

            

หมายเหต ุ: คณุสมบติัที่ส าคญัอืน่ๆ เป็นไปตามคณุสมบติักรรมการอิสระ ตามที่ ตลท. และ ก.ล.ต. ก าหนด (คู่มือฯ หนา้ 26)    
และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต์บริษทัฯ  

 
 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

เพียงพอเพื่อท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน ประกอบด้วย 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เข้าประชุม/จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

สาเหตุการขาดประชุม 

1. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ - กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5/5 - 

2. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

5/5 - 

3. ดร. จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

5/5 - 

4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ1/ - เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 - 

5. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช2/ - เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 *** 

หมายเหต ุ 1/    นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ลาออกจากการเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 2/ นางสาวฤติมา จิระสรุเดชได้รับการแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ตัง้แต่

วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 
 ***  นางสาวฤติมา จิระสรุเดช ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1-2/2561 เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารง

ต าแหน่ง 
 
 
 

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี  การ
พิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริหารความเสีย่ง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัิดงันี ้

 

1. ต้องเป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
 

2. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 

3.   เป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป และสามารถอทิุศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

            

หมายเหต ุ: คณุสมบติัที่ส าคญัอืน่ๆ เป็นไปตามคณุสมบติักรรมการอิสระ ตามที่ ตลท. และ ก.ล.ต. ก าหนด (คู่มือฯ หนา้ 26)    
และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต์บริษทัฯ  

 
 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

เพียงพอเพื่อท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน ประกอบด้วย 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เข้าประชุม/จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

สาเหตุการขาดประชุม 

1. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ - กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5/5 - 

2. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

5/5 - 

3. ดร. จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

5/5 - 

4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ1/ - เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 - 

5. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช2/ - เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 *** 

หมายเหต ุ 1/    นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ลาออกจากการเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 2/ นางสาวฤติมา จิระสรุเดชได้รับการแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ตัง้แต่

วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 
 ***  นางสาวฤติมา จิระสรุเดช ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1-2/2561 เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารง

ต าแหน่ง 
 
 
 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่า มีความถกูต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

 

2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน  และ
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จ าเป็นและเป็นสิ่งส าคญั พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ง 
และ รายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

 

4. สอบทานหลกัฐานหากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือ มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ การฝ่าฝืนกฎหมาย และ ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องที่อาจมี
ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 

 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยง หรือ รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

 

6. พิจารณาคดัเลอืก และ เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและ
ปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ของส านกังานสอบบญัชีที่ได้รับมอบ 
หมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีรับอนญุาตโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

7. สอบทานความถกูต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัรายงานทางการเงิน และการควบคมุ
ภายใน 

 

8. สง่เสริมให้มีการพฒันาระบบรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
 

9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ไป 
 

10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   หรือการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกให้เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงให้ค าแนะน าในเร่ืองงบประมาณ และ ก าลงัพลของแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของหวัหน้า
หนว่ยงานตรวจสอบระบบงานภายใน 
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11. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก าหนด 

 

12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วย
คา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารด าเนินการ วา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนดของ
บริษัทฯ 

 

13. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  เพื่อชีแ้จงในเร่ือง
เก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

15. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

16. สอบทาน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” โดยสอบทานความเหมาะสมของการ
ปฏิบตัิตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  และ ข้อมลูในแบบประเมินตนเองนี ้มีความถกูต้องและ
เพียงพอต่อการจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่
กระบวนการรับรอง (Certification Process) 
 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีจ านวนอย่างน้อย 3 คนและและมี
กรรมการบริษัท อยา่งน้อย 1 คน กรรมการบริหารความเสีย่งแตล่ะคนจะไปด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่งบริษัทจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 แห่งโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน 
ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุมจ านวนครัง้ที่ประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

สาเหตุการขาดประชุม 

1. ดร. สาธิต วิทยากร - ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

4/4 - 

2. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

4. นางสาวปรียาพร  อภิวาทน์วิริยะ - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

5. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ1 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 - 

 

11. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก าหนด 

 

12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วย
คา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารด าเนินการ วา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนดของ
บริษัทฯ 

 

13. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  เพื่อชีแ้จงในเร่ือง
เก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

15. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

16. สอบทาน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” โดยสอบทานความเหมาะสมของการ
ปฏิบตัิตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  และ ข้อมลูในแบบประเมินตนเองนี ้มีความถกูต้องและ
เพียงพอต่อการจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่
กระบวนการรับรอง (Certification Process) 
 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีจ านวนอย่างน้อย 3 คนและและมี
กรรมการบริษัท อยา่งน้อย 1 คน กรรมการบริหารความเสีย่งแตล่ะคนจะไปด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่งบริษัทจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 แห่งโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน 
ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุมจ านวนครัง้ที่ประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

สาเหตุการขาดประชุม 

1. ดร. สาธิต วิทยากร - ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

4/4 - 

2. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

4. นางสาวปรียาพร  อภิวาทน์วิริยะ - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

5. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ1 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 - 

 

11. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก าหนด 

 

12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วย
คา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารด าเนินการ วา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนดของ
บริษัทฯ 

 

13. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  เพื่อชีแ้จงในเร่ือง
เก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

15. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

16. สอบทาน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” โดยสอบทานความเหมาะสมของการ
ปฏิบตัิตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  และ ข้อมลูในแบบประเมินตนเองนี ้มีความถกูต้องและ
เพียงพอต่อการจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่
กระบวนการรับรอง (Certification Process) 
 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีจ านวนอย่างน้อย 3 คนและและมี
กรรมการบริษัท อยา่งน้อย 1 คน กรรมการบริหารความเสีย่งแตล่ะคนจะไปด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่งบริษัทจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 แห่งโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน 
ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุมจ านวนครัง้ที่ประชุม 
การประชุม
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บริหารความเส่ียง 

สาเหตุการขาดประชุม 

1. ดร. สาธิต วิทยากร - ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

4/4 - 

2. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 
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5. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ1 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 - 
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16. สอบทาน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” โดยสอบทานความเหมาะสมของการ
ปฏิบตัิตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  และ ข้อมลูในแบบประเมินตนเองนี ้มีความถกูต้องและ
เพียงพอต่อการจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่
กระบวนการรับรอง (Certification Process) 
 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีจ านวนอย่างน้อย 3 คนและและมี
กรรมการบริษัท อยา่งน้อย 1 คน กรรมการบริหารความเสีย่งแตล่ะคนจะไปด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่งบริษัทจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 แห่งโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน 
ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุมจ านวนครัง้ที่ประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

สาเหตุการขาดประชุม 

1. ดร. สาธิต วิทยากร - ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

4/4 - 

2. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

4. นางสาวปรียาพร  อภิวาทน์วิริยะ - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

5. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ1 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 - 

 

11. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก าหนด 

 

12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วย
คา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารด าเนินการ วา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนดของ
บริษัทฯ 

 

13. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  เพื่อชีแ้จงในเร่ือง
เก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

15. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

16. สอบทาน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” โดยสอบทานความเหมาะสมของการ
ปฏิบตัิตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  และ ข้อมลูในแบบประเมินตนเองนี ้มีความถกูต้องและ
เพียงพอต่อการจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่
กระบวนการรับรอง (Certification Process) 
 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีจ านวนอย่างน้อย 3 คนและและมี
กรรมการบริษัท อยา่งน้อย 1 คน กรรมการบริหารความเสีย่งแตล่ะคนจะไปด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่งบริษัทจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 แห่งโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน 
ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุมจ านวนครัง้ที่ประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

สาเหตุการขาดประชุม 

1. ดร. สาธิต วิทยากร - ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

4/4 - 

2. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

4. นางสาวปรียาพร  อภิวาทน์วิริยะ - กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 - 

5. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ1 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 - 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุมจ านวนครัง้ที่ประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

สาเหตุการขาดประชุม 

- เลขานกุารคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

7. นางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม3 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/3 ติดภารกิจ 

8. นางสาวแพร โฮว่รังกรู3 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 - 

9. ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์4 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 *** 

10. นางอจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรี5 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 *** 

11. นายแพทย์สนุทร ศรีทา6 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 *** 

12. นางเตือนใจ แก้ววรรณา6 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 0/1 ติดภารกิจ  
*** 

หมายเหต ุ:   1.      นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณลาออกจากการเป็น เลขานกุารกรรมการบริหารความเสี่ยง ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2561 
  2. นางสาวฤติมา จิระสรุเดชได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 และไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 
1/2561 เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 

 3.  นางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม นางสาวแพร โฮว่รังกรู ลาออกจากการเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2561 
 4. ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์  ได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม มีผลตัง้แตว่นัที่ 17 

ตลุาคม 2561 
 5.  นางอจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรี ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนางสาวแพร โฮ่วรังกูร มีผลตัง้แต่วนัที่ 17 ตลุาคม 

2561 
 6.   นายแพทย์สนุทร ศรีทา นางเตือนใจ แก้ววรรณา ได้รับการแต่งตัง้เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตัง้แต่วนัที่ 17 ตลุาคม 

2561  
 7.   นายแพทย์สนุทร ศรีทา ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์ นางอจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรี นางเตือนใจ แก้ววรรณา ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ที่ 1-2/2561 เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 
 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

1. พิจารณาและน าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกณฑ์ความที่
ยอมรับได้ และกรอบปฏิบตัิอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

 

2. พฒันาระบบการจดัการความเสี่ยงทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภาพและผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความ
เสีย่งทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง 

 
 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุมจ านวนครัง้ที่ประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

สาเหตุการขาดประชุม 

- เลขานกุารคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

7. นางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม3 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/3 ติดภารกิจ 

8. นางสาวแพร โฮว่รังกรู3 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 - 

9. ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์4 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 *** 

10. นางอจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรี5 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 *** 

11. นายแพทย์สนุทร ศรีทา6 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 *** 

12. นางเตือนใจ แก้ววรรณา6 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 0/1 ติดภารกิจ  
*** 

หมายเหต ุ:   1.      นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณลาออกจากการเป็น เลขานกุารกรรมการบริหารความเสี่ยง ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2561 
  2. นางสาวฤติมา จิระสรุเดชได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 และไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 
1/2561 เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 

 3.  นางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม นางสาวแพร โฮว่รังกรู ลาออกจากการเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2561 
 4. ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์  ได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม มีผลตัง้แตว่นัที่ 17 

ตลุาคม 2561 
 5.  นางอจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรี ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนางสาวแพร โฮ่วรังกูร มีผลตัง้แต่วนัที่ 17 ตลุาคม 

2561 
 6.   นายแพทย์สนุทร ศรีทา นางเตือนใจ แก้ววรรณา ได้รับการแต่งตัง้เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตัง้แต่วนัที่ 17 ตลุาคม 

2561  
 7.   นายแพทย์สนุทร ศรีทา ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์ นางอจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรี นางเตือนใจ แก้ววรรณา ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ที่ 1-2/2561 เน่ืองจากยงัไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 
 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

1. พิจารณาและน าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกณฑ์ความที่
ยอมรับได้ และกรอบปฏิบตัิอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

 

2. พฒันาระบบการจดัการความเสี่ยงทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภาพและผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความ
เสีย่งทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง 

 
 
 

อำานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 

3. สอบทานรายงานความเสีย่งของหนว่ยงานตา่งๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข  
 

4. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสีย่งที่ส าคญัและมาตรการจดัการท่ีเหมาะสม  
 
5. ก ากบัดแูลความมีประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ง  
 

6. รายงานความเสีย่งและผลการบริหารจดัการความเสีย่งตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ตามวาระที่ก าหนด  
 

7. ปฏิบตัิงานการจดัการความเสีย่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
 

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระ  โดยสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
คณุสมบตัิสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยดงันี ้

 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือ 
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา 
พี่น้อง คู่สมรส และ บตุรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ี
เก่ียวข้องหรือ บคุคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่คยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ที่มีนยั รวมถึงผู้มีอ านาจควบคมุผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ หุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ 
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3. สอบทานรายงานความเสีย่งของหนว่ยงานตา่งๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข  
 

4. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสีย่งที่ส าคญัและมาตรการจดัการที่เหมาะสม  
 
5. ก ากบัดแูลความมีประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ง  
 

6. รายงานความเสีย่งและผลการบริหารจดัการความเสีย่งตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ตามวาระที่ก าหนด  
 

7. ปฏิบตัิงานการจดัการความเสีย่งอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
 

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระ  โดยสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
คณุสมบติัสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยดงันี ้

 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือ 
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา 
พี่น้อง คู่สมรส และ บตุรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ี
เก่ียวข้องหรือ บคุคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่คยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ที่มีนยั รวมถึงผู้มีอ านาจควบคมุผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ หุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ 

 

การสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงินท่ีได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ และ ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักบักิจการของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ ไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัของห้างหุ้นสว่น หรือ เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ มี
การแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย 

 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ทาให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ  1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้  

ในกรณีที่บคุคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีตามข้อ 4 หรือ 6 
หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิดมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี ใ้นหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระ
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

 (ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

 (ข)   เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็นอิสระ  ส าหรับการ
เสนอแนะความคิดเห็น และก าหนดแนวทางการพฒันาคณุภาพการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้มีการประชมุ
กรรมการอิสระอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 
 
 
 
 

6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงินท่ีได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ และ ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักบักิจการของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ ไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัของห้างหุ้นสว่น หรือ เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ มี
การแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย 

 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ทาให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ  1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้  

ในกรณีที่บคุคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีตามข้อ 4 หรือ 6 
หรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิดมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี ใ้นหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระ
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

 (ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

 (ข)   เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็นอิสระ  ส าหรับการ
เสนอแนะความคิดเห็น และก าหนดแนวทางการพฒันาคณุภาพการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้มีการประชมุ
กรรมการอิสระอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
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หลักเกณฑ์ในการสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย  และกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิตามกฎหมาย
ก าหนด โดยการสรรหากรรมการบริษัท และการพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  การแต่งตัง้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้
จะต้องมีความโปร่งใสและชดัเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวตัิการศกึษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบคุคล
นัน้ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 

2. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความโปร่งใส ซื่อสตัย์ สจุริต มีคณุธรรม จริยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ และ มีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ 

 

3. ห้ามกรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตัง้  และ กรรมการต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสยีในสญัญาที่บริษัทฯ ท าขึน้หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มหรือลดลงในบริษัทฯ หรือ บริษัท
ยอ่ย หรือ บริษัทในเครือ 

 

4.  มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ท าการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 

1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
 

2.  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็
ได้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 

3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่
จะพงึมีให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
 
การสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง 
 

ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ พิจารณาเพ่ือ
กลัน่กรองสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงต้องเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์และ
เปา้หมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ และเมื่อแตง่ตัง้แล้วจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในล าดบัตอ่ไป 

การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
 

1. ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้  ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัจ านวนหนึง่ใน
สาม (1/3) และ กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลงัจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ 
ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 

2. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิ หรือมี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 

3.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบ 
ลาออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นีก้รรมการซึง่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

 

4.  ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สี ่(3/4) จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และ มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดย      
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก
บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกวา่
สอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง    กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

 

มติของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลอือยู ่

 
รายช่ือผู้บริหารของบริษัทฯ ในกลุม่ PRINC ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
1. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - Corporate 
2. นายแพทย์สนุทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - Healthcare 
3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการลงทนุ 
4. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีสว่นกลาง 
5. นางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและงานประสานงานราชการ 
6. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท 

การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
 

1. ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้  ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัจ านวนหนึง่ใน
สาม (1/3) และ กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลงัจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ 
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2. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิ หรือมี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 

3.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบ 
ลาออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นีก้รรมการซึง่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

 

4.  ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สี ่(3/4) จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และ มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดย      
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก
บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกวา่
สอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง    กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

 

มติของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลอือยู ่
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ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 

2. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิ หรือมี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 

3.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบ 
ลาออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นีก้รรมการซึง่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

 

4.  ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สี ่(3/4) จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และ มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดย      
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก
บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกวา่
สอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง    กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

 

มติของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลอือยู ่

 
รายช่ือผู้บริหารของบริษัทฯ ในกลุม่ PRINC ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
1. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - Corporate 
2. นายแพทย์สนุทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - Healthcare 
3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการลงทนุ 
4. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีสว่นกลาง 
5. นางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและงานประสานงานราชการ 
6. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท 

การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
 

1. ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้  ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัจ านวนหนึง่ใน
สาม (1/3) และ กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลงัจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ 
ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 

2. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิ หรือมี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 

3.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบ 
ลาออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นีก้รรมการซึง่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

 

4.  ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สี ่(3/4) จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และ มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดย      
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก
บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกวา่
สอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง    กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

 

มติของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลอือยู ่

 
รายช่ือผู้บริหารของบริษัทฯ ในกลุม่ PRINC ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
1. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - Corporate 
2. นายแพทย์สนุทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - Healthcare 
3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการลงทนุ 
4. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีสว่นกลาง 
5. นางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและงานประสานงานราชการ 
6. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท 

การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
 

1. ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้  ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัจ านวนหนึง่ใน
สาม (1/3) และ กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลงัจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ 
ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 

2. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิ หรือมี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 

3.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบ 
ลาออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นีก้รรมการซึง่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

 

4.  ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สี ่(3/4) จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และ มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดย      
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก
บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกวา่
สอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง    กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

 

มติของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลอือยู ่

 
รายช่ือผู้บริหารของบริษัทฯ ในกลุม่ PRINC ณ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
1. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - Corporate 
2. นายแพทย์สนุทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - Healthcare 
3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการลงทนุ 
4. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีสว่นกลาง 
5. นางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและงานประสานงานราชการ 
6. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากัด  
1. นางอจัฉรา รัตนพนัธ์ศรี ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการงานให้บริการสว่นกลาง 
2. นางเตือนใจ แก้ววรรณา ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการงานโรงพยาบาล 
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิารงานบริหารบริการธุรกิจสว่นกลาง 
4. นางสาวแพร โฮว่รังกรู ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตัิการงานให้บริการสว่นกลาง 
5. นางสาวเสมอแข สทัธาพงศ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานจดัซือ้ 
6. นางสกุนิษฐ์ มหานกุลู ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
7. นายศภุวสั พงษ์ศิริพานิช  ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจดัการงานก่อสร้าง 
8. นายแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์ ผู้อ านวยการฝ่ายคณุภาพบริหารความเสี่ยงและโครงการพิเศษ 
9. นางสาววรรณี โรจนโอฬารรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ์ระดบัองค์กร 
10. นางสาวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 11. นางพิมพ์ญดา บญุเต็ม ผู้อ านวยการฝ่ายระบบงานบริหารจดัการโรงพยาบาล 
12. นางสาวณภทัร์พร รอดชะ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละระบบงานบญัชี 
13. นางสาวอติยา อาวชันาการ ผู้อ านวยการฝ่ายการพฒันาระบบบคุลากร  
14. นางสาวบษุกร แก้วบญุธรรม ผู้อ านวยการฝ่ายโซลชูัน่การจา่ยเงินเดอืน 
15. นายแพทย์อธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
16. นายแพทย์เจษฎา จงไพบลูย์พฒันะ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
17. นายแพทย์สรุศกัดิ์ อ ามาตย์โยธิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
18. นายแพทย์อาทิตย์ เป่ียมคล้า ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล 
19. นายแพทย์บญุชนะ เพชรพลอยงาม รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
20. นายสมชาย เส็งสมวงษ์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายการบริหารจดัการงานก่อสร้าง 
21. นายนฤพล พนัธุ์ศภุมงคล ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
22. นางสาวจนัทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลู 

 
อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 

2. ก าหนดนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ในการบริหารงาน 

 

3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งจากปัจจยัตา่งๆ ทัง้จาก
ภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

4. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างเจ้าหน้าที่ระดบับริหารและบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงานหรือการ
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ระดบับริหาร  

 

อำานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯประกาศใช้  
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 
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3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทกุ
ประการ 

 

4. มีอ านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท างานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี  และ
โปร่งใส และให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

5. ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารงาน 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน  

 

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ประกาศใช้ 
 

อำานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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Chief Financial Officer (CFO) และผู้ควบคุมการท าบัญชี 
 

ปัจจบุนัผู้ควบคมุสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) ของบริษัทฯ คือ นายวีระ  ศรีชนะชยัโชค ได้เร่ิมต้นปฏิบตัิ
หน้าที่ในต าแหน่งดงักลา่วตัง้แต่วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2559  ส าหรับผู้ควบคมุการท าบญัชีของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวปรียาพร 
อภิวาทน์วิทยะ  ได้เร่ิมต้นปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งดงักลา่วตัง้แต ่1 พฤศจิกายน 2556  โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่ CFO
และคุณสมบัติของผู้ควบคุมการท าบัญชี ปรากฏในรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

 
 

 

 ทัง้นี ้อ านาจของประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บคุคลอื่น
ที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือ การมอบอ านาจในการอนมุตัิรายการใดที่ผู้ รับมอบอ านาจ หรือบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่ว จะต้องเสนอ
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  

 
• เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้มมีติแตง่ตัง้ให้ นางสาวฤติมา จิระสรุเดช ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัท  
 

อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษัทฯ 
 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยี และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
 

3. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เฉพาะเร่ือง 
 

4. จดัท ารายงานการประชมุ และเอกสารส าคญัตา่งๆ ได้แก่ การจดัหาสถานท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ประชมุผู้
ถือหุ้น การก าหนดวาระการประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ การจดบนัทกึรายงานการประชมุทัง้หมด 

 

5. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

6. จดัประชมุผู้ ถือหุ้น ดแูลผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุร่างนโยบายด้านการบริหารตา่งๆ 
 

7. ดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) 

 

8. สง่เสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลท่ีเหมาะสม 
 

9. เป็นหรือประสานงานนายทะเบียนของบริษัทและการประสานงานเก่ียวกบัการจา่ยเงินปันผล 
 

10. ด าเนินการตามมติที่ประชมุกรรมการ หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ทัง้นี ้อ านาจของประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บคุคลอื่น
ที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือ การมอบอ านาจในการอนมุตัิรายการใดที่ผู้ รับมอบอ านาจ หรือบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่ว จะต้องเสนอ
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  

 
• เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้มมีติแตง่ตัง้ให้ นางสาวฤติมา จิระสรุเดช ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัท  
 

อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษัทฯ 
 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยี และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
 

3. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เฉพาะเร่ือง 
 

4. จดัท ารายงานการประชมุ และเอกสารส าคญัตา่งๆ ได้แก่ การจดัหาสถานท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ประชมุผู้
ถือหุ้น การก าหนดวาระการประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ การจดบนัทกึรายงานการประชมุทัง้หมด 

 

5. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

6. จดัประชมุผู้ ถือหุ้น ดแูลผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุร่างนโยบายด้านการบริหารตา่งๆ 
 

7. ดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) 

 

8. สง่เสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลท่ีเหมาะสม 
 

9. เป็นหรือประสานงานนายทะเบียนของบริษัทและการประสานงานเก่ียวกบัการจา่ยเงินปันผล 
 

10. ด าเนินการตามมติที่ประชมุกรรมการ หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

เลขานุการบริษัท

Chief Financial Officer (CFO) และผู้ควบคุมการทำาบัญชี

อำานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ) 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ) 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
    

ต าแหน่ง : C – ประธานคณะกรรมการ 
 D – กรรมการ 
Cs – เลขานกุารบริษัท 
E – ผู้บริหาร  

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

Ce – ประธานคณะกรรมการบริหาร 
Ed – กรรมการบริหาร 
 Cr – ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
Rd – กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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รายละเอียดการถอืหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 
 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

  จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ 
1 นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
2 นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
3 ดร.สาธิต วิทยากร 805,393,500 24.85 806,728,800 24.89 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
4 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 10,000,000 0.30 10,000,000 0.30 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

5. นายแพทย์สนุทร ศรีทา 15,149,000 0.46 15,149,000 0.46 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 100,000 0.003 100,000 0.003 
6 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
7 ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
8 นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
9 นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

10 นายศิริชยั โตวิริยะเวช 372,800 0.01 372,800 0.01 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

11 นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

12 นางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม 474,200 0.01 474,200 0.01 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 100,000 0.003 100,000 0.003 

13 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

14 นางอจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรี 10,120,000 0.31 10,120,000 0.31 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

15 นายศภุวสั พงษ์ศิริพานิช - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

16 นางเสมอแข สทัธาพงศ์ 100,000 0.003 100,000 0.003 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

17 นางสกุนิษฐ์ มหานกุลู - - - - 
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 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

  จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ 
35 นายบญุชนะ เพชรพลอยงาม     

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
36 ดร. ขจรศกัดิ์ สงัข์เจริญ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
37 นายอภิรัฐ นชุทอง - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
38 นางนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
39 นางวรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 3,009,800 0.09 3,009,800 0.09 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
40 นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
41 นายสะพร่ัง สขุเวชชวรกิจ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
42 นายสิทธิชยั วงศ์ณิชชากลุ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
43 นายสาธิต น่ิมพิทกัษ์พงศ์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
44 นายโชติ นิสงู - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
45 นายพวสัส์ ธนวฒิุศิรวชัร์ - - 183,900 0.57 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
46 นางสาวสาธิตา วิทยากร 1,917,852,143 59.19 1,917,852,143 59.19 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
47 นางสาวธนธรณ์ วิทยากร 22,985,100 0.71 22,985,100 0.71 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
หมายเหต ุ:  จ านวนหุ้นที่ถือโดยนางสาวสาธิตา วิทยากร นบัรวมหุ้นที่ถือโดย Peak Developments Holding Co., Ltd.  เน่ืองจากนางสาวสาธิตา
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ Peak Developments Holding Co., Ltd. โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 59.19 และนบัรวมหุ้นที่ถือโดย  UBS AG HONG KONG 
BRANCH  เน่ืองจาก UBS   เป็น Custodian ของนางสาวสาธิตา 
 

Sirivej Lamphun Hospital

โรงพยาบาล 

ศิริเวชลำพูน
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นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคญัที่จะช่วยสง่เสริมการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถูกก าหนดจากคณะกรรมการบริษัท  โดย
ครอบคลมุเนือ้หาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการใน
การบริหารงานของผู้บริหารอยา่งโปร่งใส  ชดัเจน  และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่วา่การด าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้มี
สว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ตามประกาศ ณ วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา และฉบบัปรับปรุง ประกาศใช้ ณ วนัที่ 24 
กรกฎาคม 2561 โดยได้ท าการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นและบุคคลภายนอกได้รับทราบ  ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัท ได้สือ่สารนโยบายดงักลา่วให้ภายในองค์กรรับทราบผา่นอินทราเน็ต แผน่ปา้ยประกาศ และการรณรงค์
ภายในบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนกัและความเข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก าหนดให้มี
ช่องทางส าหรับบคุคลทัง้ภายในและภายนอกเพื่อแจ้งเร่ืองการพบเห็นการกระท าที่เป็นการละเมิดนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท    

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการโดยครอบคลมุหลกัการส าคญัตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ดงันี ้
 
 หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถอืหุ้น 
 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นจงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัเิพื่อก ากบัดแูลสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นดงันี ้

1. บริษัทฯ ก าหนดให้สง่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยระบวุนั เวลา สถานท่ีประชุม
ให้ชัดเจนพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  ข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทัง้แบบ ก  แบบ ข และแบบ ค 
อีกทัง้ระบวุิธีการมอบฉนัทะให้ชดัเจนเพื่ออ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นรวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชมุ  
โดยบริษัทฯ ด าเนินการจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นรวมทัง้
เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารส าหรับการตดัสินใจในการลงมติอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใสและสามารถเตรียมการมอบฉนัทะ ในกรณีที่ไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะก าหนดวนั เวลา ประชุมที่เหมาะสม จดัให้มีสถานที่จดัการประชุมที่มีขนาดเพียงพอสามารถรองรับ
จ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและสะดวกเพียงพอให้สามารถเข้าร่วมประชุม จัดส่งแผนที่
สถานท่ีจดัประชมุ รวมทัง้จดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีเพียงพอส าหรับการตรวจสอบเอกสารและการลงมติ 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคญัที่จะช่วยสง่เสริมการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถูกก าหนดจากคณะกรรมการบริษัท  โดย
ครอบคลมุเนือ้หาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการใน
การบริหารงานของผู้บริหารอยา่งโปร่งใส  ชดัเจน  และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่วา่การด าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้มี
สว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ตามประกาศ ณ วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา และฉบบัปรับปรุง ประกาศใช้ ณ วนัที่ 24 
กรกฎาคม 2561 โดยได้ท าการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นและบุคคลภายนอกได้รับทราบ  ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัท ได้สือ่สารนโยบายดงักลา่วให้ภายในองค์กรรับทราบผา่นอินทราเน็ต แผน่ปา้ยประกาศ และการรณรงค์
ภายในบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนกัและความเข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก าหนดให้มี
ช่องทางส าหรับบคุคลทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือแจ้งเร่ืองการพบเห็นการกระท าที่เป็นการละเมิดนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท    

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการโดยครอบคลมุหลกัการส าคญัตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ดงันี ้
 
 หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถอืหุ้น 
 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นจงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัเิพื่อก ากบัดแูลสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นดงันี ้

1. บริษัทฯ ก าหนดให้สง่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยระบวุนั เวลา สถานท่ีประชุม
ให้ชัดเจนพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  ข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทัง้แบบ ก  แบบ ข และแบบ ค 
อีกทัง้ระบวุิธีการมอบฉนัทะให้ชดัเจนเพื่ออ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นรวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชมุ  
โดยบริษัทฯ ด าเนินการจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นรวมทัง้
เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารส าหรับการตดัสินใจในการลงมติอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใสและสามารถเตรียมการมอบฉนัทะ ในกรณีที่ไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัในการเข้าร่วมประชุมผู้
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ภายในบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนกัและความเข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก าหนดให้มี
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คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการโดยครอบคลมุหลกัการส าคญัตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ดงันี ้
 
 หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถอืหุ้น 
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หุ้นดงันี ้

1. บริษัทฯ ก าหนดให้สง่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยระบวุนั เวลา สถานท่ีประชุม
ให้ชัดเจนพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  ข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทัง้แบบ ก  แบบ ข และแบบ ค 
อีกทัง้ระบวุิธีการมอบฉนัทะให้ชดัเจนเพื่ออ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นรวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชมุ  
โดยบริษัทฯ ด าเนินการจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นรวมทัง้
เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารส าหรับการตดัสินใจในการลงมติอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใสและสามารถเตรียมการมอบฉนัทะ ในกรณีที่ไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะก าหนดวนั เวลา ประชุมที่เหมาะสม จดัให้มีสถานที่จดัการประชุมที่มีขนาดเพียงพอสามารถรองรับ
จ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและสะดวกเพียงพอให้สามารถเข้าร่วมประชุม จัดส่งแผนที่
สถานท่ีจดัประชมุ รวมทัง้จดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีเพียงพอส าหรับการตรวจสอบเอกสารและการลงมติ 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคญัที่จะช่วยสง่เสริมการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถูกก าหนดจากคณะกรรมการบริษัท  โดย
ครอบคลมุเนือ้หาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการใน
การบริหารงานของผู้บริหารอยา่งโปร่งใส  ชดัเจน  และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่วา่การด าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้มี
สว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ตามประกาศ ณ วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา และฉบบัปรับปรุง ประกาศใช้ ณ วนัที่ 24 
กรกฎาคม 2561 โดยได้ท าการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นและบุคคลภายนอกได้รับทราบ  ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัท ได้สือ่สารนโยบายดงักลา่วให้ภายในองค์กรรับทราบผา่นอินทราเน็ต แผน่ปา้ยประกาศ และการรณรงค์
ภายในบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนกัและความเข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก าหนดให้มี
ช่องทางส าหรับบคุคลทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือแจ้งเร่ืองการพบเห็นการกระท าที่เป็นการละเมิดนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท    

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการโดยครอบคลมุหลกัการส าคญัตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ดงันี ้
 
 หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถอืหุ้น 
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ให้ชัดเจนพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  ข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทัง้แบบ ก  แบบ ข และแบบ ค 
อีกทัง้ระบวุิธีการมอบฉนัทะให้ชดัเจนเพื่ออ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นรวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชมุ  
โดยบริษัทฯ ด าเนินการจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นรวมทัง้
เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารส าหรับการตดัสินใจในการลงมติอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใสและสามารถเตรียมการมอบฉนัทะ ในกรณีที่ไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
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ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะก าหนดวนั เวลา ประชุมที่เหมาะสม จดัให้มีสถานที่จดัการประชุมที่มีขนาดเพียงพอสามารถรองรับ
จ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและสะดวกเพียงพอให้สามารถเข้าร่วมประชุม จัดส่งแผนที่
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จ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและสะดวกเพียงพอให้สามารถเข้าร่วมประชุม จัดส่งแผนที่
สถานท่ีจดัประชมุ รวมทัง้จดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีเพียงพอส าหรับการตรวจสอบเอกสารและการลงมติ 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
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การบริหารงานของผู้บริหารอยา่งโปร่งใส  ชดัเจน  และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่วา่การด าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้มี
สว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ตามประกาศ ณ วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา และฉบบัปรับปรุง ประกาศใช้ ณ วนัท่ี 24 
กรกฎาคม 2561 โดยได้ท าการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นและบุคคลภายนอกได้รับทราบ  ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัท ได้สือ่สารนโยบายดงักลา่วให้ภายในองค์กรรับทราบผา่นอินทราเน็ต แผน่ปา้ยประกาศ และการรณรงค์
ภายในบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนกัและความเข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก าหนดให้มี
ช่องทางส าหรับบคุคลทัง้ภายในและภายนอกเพื่อแจ้งเร่ืองการพบเห็นการกระท าที่เป็นการละเมิดนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท    

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการโดยครอบคลมุหลกัการส าคญัตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ดงันี ้
 
 หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถอืหุ้น 
 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นจงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัเิพื่อก ากบัดแูลสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นดงันี ้

1. บริษัทฯ ก าหนดให้สง่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยระบวุนั เวลา สถานท่ีประชุม
ให้ชัดเจนพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  ข้อมูลส าคัญท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทัง้แบบ ก  แบบ ข และแบบ ค 
อีกทัง้ระบวุิธีการมอบฉนัทะให้ชดัเจนเพื่ออ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นรวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชมุ  
โดยบริษัทฯ ด าเนินการจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นรวมทัง้
เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารส าหรับการตดัสินใจในการลงมติอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใสและสามารถเตรียมการมอบฉนัทะ ในกรณีที่ไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะก าหนดวนั เวลา ประชุมที่เหมาะสม จดัให้มีสถานท่ีจดัการประชุมที่มีขนาดเพียงพอสามารถรองรับ
จ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและสะดวกเพียงพอให้สามารถเข้าร่วมประชุม จัดส่งแผนที่
สถานท่ีจดัประชมุ รวมทัง้จดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีเพียงพอส าหรับการตรวจสอบเอกสารและการลงมติ 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคญัที่จะช่วยสง่เสริมการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถูกก าหนดจากคณะกรรมการบริษัท  โดย
ครอบคลมุเนือ้หาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการใน
การบริหารงานของผู้บริหารอยา่งโปร่งใส  ชดัเจน  และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่วา่การด าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้มี
สว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ตามประกาศ ณ วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา และฉบบัปรับปรุง ประกาศใช้ ณ วนัที่ 24 
กรกฎาคม 2561 โดยได้ท าการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นและบุคคลภายนอกได้รับทราบ  ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัท ได้สือ่สารนโยบายดงักลา่วให้ภายในองค์กรรับทราบผา่นอินทราเน็ต แผน่ปา้ยประกาศ และการรณรงค์
ภายในบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนกัและความเข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก าหนดให้มี
ช่องทางส าหรับบคุคลทัง้ภายในและภายนอกเพื่อแจ้งเร่ืองการพบเห็นการกระท าที่เป็นการละเมิดนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท    

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการโดยครอบคลมุหลกัการส าคญัตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ดงันี ้
 
 หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถอืหุ้น 
 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นจงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัเิพื่อก ากบัดแูลสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นดงันี ้

1. บริษัทฯ ก าหนดให้สง่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยระบวุนั เวลา สถานท่ีประชุม
ให้ชัดเจนพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  ข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทัง้แบบ ก  แบบ ข และแบบ ค 
อีกทัง้ระบวุิธีการมอบฉนัทะให้ชดัเจนเพื่ออ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นรวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชมุ  
โดยบริษัทฯ ด าเนินการจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นรวมทัง้
เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารส าหรับการตดัสินใจในการลงมติอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใสและสามารถเตรียมการมอบฉนัทะ ในกรณีที่ไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะก าหนดวนั เวลา ประชุมที่เหมาะสม จดัให้มีสถานที่จดัการประชุมที่มีขนาดเพียงพอสามารถรองรับ
จ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและสะดวกเพียงพอให้สามารถเข้าร่วมประชุม จัดส่งแผนที่
สถานท่ีจดัประชมุ รวมทัง้จดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีเพียงพอส าหรับการตรวจสอบเอกสารและการลงมติ 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

3. บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประกาศรายละเอียดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นโดยโฆษณาลงหนงัสือพิมพ์ทัง้ฉบบั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกัน 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั และเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวในเว็บไซต์ของ  
บริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อเป็นการบอกกลา่วการเรียกประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า 

 

4. บริษัทฯ จะไมท่ าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนย่อม
มีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ มีสทิธิซกัถามข้อสงสยั เสนอความคิดเห็นตอ่ที่ประชมุตามระเบียบ
วาระการประชมุและเร่ืองที่เสนอ และออกเสยีงลงมติในวาระการประชมุ ประธานท่ีประชมุควรจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม 
และสง่เสริมให้มีการแสดงความเห็นและซกัถามในท่ีประชมุ 

 

5. บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้
 5.1  รับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ผา่นมา 
 5.2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผา่นมา 
 5.3  พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  
                     ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปีที่ผา่นมา 
 5.4  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปีที่ผา่นมา 
 5.5  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 5.6  พิจารณาอนมุตัจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
 5.7  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 
 5.8  เร่ืองอื่นๆ 
 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามประเด็นส าคญัที่อยูใ่นความสนใจ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซกัถาม  
และ/หรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้นทราบโดยไมม่ีการลงมติ 
 

6. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุลว่งหน้า และ เสนอบคุคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 
เป็นระยะเวลา 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ ถึง
เลขานกุารบริษัท ตามรายละเอียดที่แจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 

7. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวกบัวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทลว่งหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ของ
เลขานกุารบริษัท 

 

8. บริษัทฯ ได้จดัท าและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั
หลงัวนัประชมุตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วยการบนัทกึรายงาน
การประชมุ การออกเสยีงและข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอยา่งละเอียด 
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9. กรรมการบริษัททกุคน  รวมทัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง/คณะอนกุรรมการ / คณะท างาน ผู้บริหารสงูสดุด้าน
การเงินหรือบญัชี และเลขานกุารบริษัท ต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้หากไมต่ิดภารกิจส าคญัเพื่อตอบข้อซกัถามและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูทกุคนควรเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซกัถาม 
 
หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม และได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียม  บริษัทฯ มีจริยธรรมวา่ด้วยการรักษาความลบัและ
การใช้ข้อมลูภายในแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลเพื่อปกปอ้งสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั และเป็นธรรมสร้าง
ความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัทฯ ดงันี ้ 
 

1.  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการ
เลือกตัง้ เ ป็นกรรมการตามหลัก เกณฑ์ที่บ ริ ษัทฯก าหนด  ซึ่ ง ไ ด้ เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
http://www.principalcapital.co.th  โดยให้เสนอมายงับริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือนของทกุปี ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือ
หุ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยสง่ต้นฉบบัทางไปรษณีย์ถึงเลขานกุารบริษัท ตามรายละเอียดที่แจ้งทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยผลการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

2. บริษัทฯ ไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 
 

3. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้ อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและ
ค าแนะน าในการมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะที่ถกูต้องตามกฎหมายยื่นหนงัสือมอบฉนัทะให้กรรมการในที่ประชมุแล้วมีสทิธิ
เข้าร่วมประชมุและลงมตเิช่นเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นทกุประการ  ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาประชมุ
และลงมติแทนได้  ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับประวตัิและข้อมลูการท างานของกรรมการอิสระแตล่ะทา่นอยา่งครบถ้วนเหมาะสม 

 

4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน และสนบัสนนุให้มีการ
ใช้วิธีและอปุกรณ์การออกเสยีงผลการนบัคะแนนเสยีงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพสามารถแสดงผลการลง
มตไิด้รวดเร็วและผู้ ถือหุ้นมีสทิธิทราบผลการลงมติอยา่งทนัทว่งที 

 

5. คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียและผู้ เ ก่ียวข้องเพื่อให้                 
คณะ กรรมการพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการเก่ียวโยงกนั และตดัสิน ใจ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารที่มีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมที่ท ากบับริษัทฯ ต้องไมม่ีสว่นร่วมใน
การตดัสนิใจท าธุรกรรมดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามขัน้ตอนหรือมาตรการการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ 
 
 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 บริษัทฯ มีการดูแลและค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือ
ข้อตกลงที่มีกบับริษัทฯ และก าหนดแนวทางปฏิบตัิเพื่อก ากบัดแูลผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ไว้อยา่งชดัเจนดงันี  ้

1. ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลกูค้า พนกังาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทุน เจ้าหนี ้คู่แข่ง หรือหน่วยงาน
ราชการและองค์กรที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ต้องจดัให้มีช่องทางในการสือ่สารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อยา่ง
เพียงพอในแตล่ะกลุม่ 

 

2. บริษัทฯ มีพนัธสญัญาต่อลกูค้าในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง มีการก าหนด ราคาให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยไมก่ระท าการใดเป็นการเอาเปรียบลกูค้า ในการปฏิบตัิตอ่คูค้่า บริษัทฯ ต้องด าเนินธุรกิจอยา่ง
เป็นกลางและเป็นธรรม 

 

3. บริษัทฯ ค านึงถึงสวสัดิภาพของพนกังานโดยไมเ่อาเปรียบในการท าสญัญาจ้าง มีการก าหนดคา่ตอบแทนให้
เหมาะสมกับศักยภาพ เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างาน มีการฝึกอบรม ให้การศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของพนกังาน มีสิง่แวดล้อมในการท างานท่ีดี มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั สร้างวินยัในการท างาน ได้รับ
การเอาใจใสอ่ยา่งทัว่ถึง บริษัทฯ ก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาตอ่ผู้ได้รับผลกระทบดงักลา่วหากมีเหตใุห้พนกังานต้องยตุิการ
ท างานด้วยสาเหตใุดก็ตาม 

 

4. บริษัทฯ ได้ด าเนินการประชาสมัพนัธ์สื่อถึงความตระหนกัและความเอาใจใสต่่อผู้มีสว่นได้เสียอย่างต่อเนื่อง
และสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการแจ้งข้อสงสัย การรับเร่ืองร้องเรียน ข้อเสนอแนะ (Whistle Blowing) 
 
 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และมีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันตาม “นโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการ” ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้งข้อสงสยั หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่แสดงว่าผู้มีสว่นได้
สว่นเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสีย่งท่ีจะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุกกลุ่ม
จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ เก่ียวกบัการกระท าผิด
กฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุริต การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระท าที่ขาดความ
ระมดัระวงั และขาดความรอบคอบ โดยการแจ้งข้อสงสยัโดยตรง หรือสง่จดหมายมาที่ 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการแจ้งข้อสงสัย การรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ (Whistle Blowing)
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เลขานุการบริษัท 
 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 16 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  
เลขที่ 29  ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 
Secretarywhistle@principalcapital.co.th    โทรศพัท์  +66 (2) 714-2173  
 
กรณีพนกังานมีข้อสงสยั  เร่ืองร้องเรียน ข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
สามารถแจ้งที่  Hrwhistle@principalcapital.co.th หรือ Secretarywhistle@principal.co.th 
 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจ  การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการด าเนินการซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือ
หุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ถึงความซ่ือสตัย์สจุริตในการด าเนินงานและเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน  
บริษัทฯ จึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิเพื่อก ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดงันี  ้
 

1. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่เป็น
สารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของ   
บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนัตามที่ก าหนดโดยกฏหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  และมีการปรับปรุงข้อมลู
บนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม ่าเสมอและรวดเร็วทนัสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นสามารถหาข้อมลูประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมและติดตอ่กบัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบตอ่การให้ข้อมลูได้สะดวก รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

 

2. ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้รับการจดัท าขึน้อยา่งรอบคอบ มีความชดัเจนถกูต้องและโปร่งใสด้วยภาษาที่
กระชบั เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญั และจ าเป็นอยา่งสม ่าเสมอไมว่า่จะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสยีตอ่บริษัทฯ 

 

3. จดัให้มีหนว่ยงานประชาสมัพนัธ์ท าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารการด าเนินงานและผลงานของบริษัทฯ 
ที่เป็นประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ พนกังาน ผู้ที่เก่ียวข้อง และสาธารณชนทัว่ไปอยา่งสม ่าเสมอและมีประสทิธิภาพขจดั
ความเข้าใจผิด รวมทัง้มีนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี ้นักวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลการด าเนินการและการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อที่
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เลขานุการบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานการ
ตรวจสอบบญัชี  พร้อมทัง้รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

 

5. คณะกรรมการบริษัท จดัท ารายงานการประเมินสถานะและแนวโน้มบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่ายรายงาน
อธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงิน  โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชี  รายงานการ
เข้าร่วมประชมุของกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบในแตล่ะปีไว้ในรายงานประจ าปี 

 

6. คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีการรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
 บริษัทฯ ได้จดัโครงสร้างบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การดแูลของ
ผู้บริหารแต่ละสายงาน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คอยก ากบัดแูลในเบือ้งต้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่ตดัสินใจและดแูลการ
การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามข้อก าหนดบริษัทฯ และตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นีข้อบเขตหน้าที่ของ
คณะกรรมการชดุตา่งๆ จะถกูก าหนดเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการท างาน 
 
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการทัง้สิน้ 9 ทา่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   จ านวน 4 ทา่น 
• กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร   จ านวน 2 ทา่น 
• กรรมการอิสระ    จ านวน 3 ทา่น 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท จะก าหนดขึน้ลว่งหน้าในแตล่ะปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้า
ร่วมประชุมได้ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะ
ปรึกษาหารือกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประกอบกบัการพิจารณาค าขอของกรรมการท่ีจะบรรจุเร่ืองอื่นท่ีส าคญั
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
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1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้นี ้
กรรมการบริษัท ต้องมาประชมุอย่างน้อยกึง่หนึง่จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 

2. บริษัทฯ ควรก าหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณา ก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษา พิจารณาและตดัสินใจอย่างถูกต้องในเร่ือง
ตา่งๆ อย่างเพียงพอและสามารถจดัเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้ 

 

3. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจดัเร่ืองท่ีจะเข้าวาระการประชมุคณะกรรม-

การบริษัทโดยปรึกษาหารือกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร พิจารณาค าขอของกรรมการที่จะบรรจุเร่ืองอื่นท่ีส าคญัเป็น
วาระพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

4. ประธานคณะกรรมการบริษัท ควรจัดสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและข้อมูลของ
ผู้บริหารและการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเดน็ส าคญัของคณะกรรมการบริษัท 

 

5. คณะกรรมการบริษัท ต้องอทิุศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มท่ีและพร้อมท่ีจะเข้า
ร่วมประชมุอย่างสม ่าเสมอ 

 

6. คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น เพ่ือขอเอกสารและข้อมูลค าปรึกษาและ
บริการตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดบัสงูและอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา
ภายนอกเมื่อจ าเป็นเพ่ือประกอบการประชมุในแตล่ะครัง้ 

 

7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ราย 
ละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

 

8. กรรมการบริษัท ท่ีอาจมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่วาระการประชุมต้องงดออกเสียงหรือให้
ความคิดเห็นในวาระนัน้ๆ 

 

9. จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควรก าหนดตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

10. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ต้องมีความชดัเจนเพ่ือใช้อ้างอิง 

 

11. โดยเฉลี่ยกรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
การประชมุทัง้หมดในรอบปี 
 

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้นี ้
กรรมการบริษัท ต้องมาประชมุอย่างน้อยกึง่หนึง่จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 

2. บริษัทฯ ควรก าหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณา ก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษา พิจารณาและตดัสินใจอย่างถูกต้องในเร่ือง
ตา่งๆ อย่างเพียงพอและสามารถจดัเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้ 

 

3. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจดัเร่ืองท่ีจะเข้าวาระการประชมุคณะกรรม-

การบริษัทโดยปรึกษาหารือกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร พิจารณาค าขอของกรรมการที่จะบรรจุเร่ืองอื่นท่ีส าคญัเป็น
วาระพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

4. ประธานคณะกรรมการบริษัท ควรจัดสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและข้อมูลของ
ผู้บริหารและการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเดน็ส าคญัของคณะกรรมการบริษัท 

 

5. คณะกรรมการบริษัท ต้องอทิุศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มท่ีและพร้อมท่ีจะเข้า
ร่วมประชมุอย่างสม ่าเสมอ 

 

6. คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น เพ่ือขอเอกสารและข้อมูลค าปรึกษาและ
บริการตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดบัสงูและอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา
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9. จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควรก าหนดตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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11. โดยเฉลี่ยกรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
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4. ประธานคณะกรรมการบริษัท ควรจัดสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและข้อมูลของ
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ละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

 

8. กรรมการบริษัท ท่ีอาจมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่วาระการประชุมต้องงดออกเสียงหรือให้
ความคิดเห็นในวาระนัน้ๆ 

 

9. จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควรก าหนดตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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วาระพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

4. ประธานคณะกรรมการบริษัท ควรจัดสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและข้อมูลของ
ผู้บริหารและการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเดน็ส าคญัของคณะกรรมการบริษัท 

 

5. คณะกรรมการบริษัท ต้องอทิุศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มท่ีและพร้อมท่ีจะเข้า
ร่วมประชมุอย่างสม ่าเสมอ 

 

6. คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น เพ่ือขอเอกสารและข้อมูลค าปรึกษาและ
บริการตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดบัสงูและอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา
ภายนอกเมื่อจ าเป็นเพ่ือประกอบการประชมุในแตล่ะครัง้ 

 

7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ราย 
ละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

 

8. กรรมการบริษัท ท่ีอาจมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่วาระการประชุมต้องงดออกเสียงหรือให้
ความคิดเห็นในวาระนัน้ๆ 

 

9. จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควรก าหนดตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

10. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ต้องมีความชดัเจนเพ่ือใช้อ้างอิง 

 

11. โดยเฉลี่ยกรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
การประชมุทัง้หมดในรอบปี 
 

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้นี ้
กรรมการบริษัท ต้องมาประชมุอย่างน้อยกึง่หนึง่จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 

2. บริษัทฯ ควรก าหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณา ก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษา พิจารณาและตดัสินใจอย่างถูกต้องในเร่ือง
ตา่งๆ อย่างเพียงพอและสามารถจดัเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้ 

 

3. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจดัเร่ืองท่ีจะเข้าวาระการประชมุคณะกรรม-

การบริษัทโดยปรึกษาหารือกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร พิจารณาค าขอของกรรมการที่จะบรรจุเร่ืองอื่นท่ีส าคญัเป็น
วาระพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

4. ประธานคณะกรรมการบริษัท ควรจัดสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและข้อมูลของ
ผู้บริหารและการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเดน็ส าคญัของคณะกรรมการบริษัท 

 

5. คณะกรรมการบริษัท ต้องอทิุศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มท่ีและพร้อมท่ีจะเข้า
ร่วมประชมุอย่างสม ่าเสมอ 

 

6. คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น เพ่ือขอเอกสารและข้อมูลค าปรึกษาและ
บริการตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดบัสงูและอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา
ภายนอกเมื่อจ าเป็นเพ่ือประกอบการประชมุในแตล่ะครัง้ 

 

7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ราย 
ละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

 

8. กรรมการบริษัท ท่ีอาจมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่วาระการประชุมต้องงดออกเสียงหรือให้
ความคิดเห็นในวาระนัน้ๆ 

 

9. จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควรก าหนดตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

10. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ต้องมีความชดัเจนเพ่ือใช้อ้างอิง 

 

11. โดยเฉล่ียกรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
การประชมุทัง้หมดในรอบปี 
 

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้นี ้
กรรมการบริษัท ต้องมาประชมุอย่างน้อยกึง่หนึง่จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 

2. บริษัทฯ ควรก าหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณา ก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษา พิจารณาและตดัสินใจอย่างถูกต้องในเร่ือง
ตา่งๆ อย่างเพียงพอและสามารถจดัเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้ 

 

3. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจดัเร่ืองท่ีจะเข้าวาระการประชมุคณะกรรม-

การบริษัทโดยปรึกษาหารือกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร พิจารณาค าขอของกรรมการที่จะบรรจุเร่ืองอื่นท่ีส าคญัเป็น
วาระพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

4. ประธานคณะกรรมการบริษัท ควรจัดสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและข้อมูลของ
ผู้บริหารและการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเดน็ส าคญัของคณะกรรมการบริษัท 

 

5. คณะกรรมการบริษัท ต้องอทิุศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มท่ีและพร้อมท่ีจะเข้า
ร่วมประชมุอย่างสม ่าเสมอ 

 

6. คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น เพ่ือขอเอกสารและข้อมูลค าปรึกษาและ
บริการตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดบัสงูและอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา
ภายนอกเมื่อจ าเป็นเพ่ือประกอบการประชมุในแตล่ะครัง้ 

 

7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ราย 
ละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

 

8. กรรมการบริษัท ท่ีอาจมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่วาระการประชุมต้องงดออกเสียงหรือให้
ความคิดเห็นในวาระนัน้ๆ 

 

9. จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควรก าหนดตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

10. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ต้องมีความชดัเจนเพ่ือใช้อ้างอิง 

 

11. โดยเฉลี่ยกรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
การประชมุทัง้หมดในรอบปี 
 

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้นี ้
กรรมการบริษัท ต้องมาประชมุอย่างน้อยกึง่หนึง่จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 

2. บริษัทฯ ควรก าหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณา ก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษา พิจารณาและตดัสินใจอย่างถูกต้องในเร่ือง
ตา่งๆ อย่างเพียงพอและสามารถจดัเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้ 

 

3. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจดัเร่ืองท่ีจะเข้าวาระการประชมุคณะกรรม-

การบริษัทโดยปรึกษาหารือกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร พิจารณาค าขอของกรรมการที่จะบรรจุเร่ืองอื่นท่ีส าคญัเป็น
วาระพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

4. ประธานคณะกรรมการบริษัท ควรจัดสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและข้อมูลของ
ผู้บริหารและการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเดน็ส าคญัของคณะกรรมการบริษัท 

 

5. คณะกรรมการบริษัท ต้องอทิุศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มท่ีและพร้อมท่ีจะเข้า
ร่วมประชมุอย่างสม ่าเสมอ 

 

6. คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น เพ่ือขอเอกสารและข้อมูลค าปรึกษาและ
บริการตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดบัสงูและอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา
ภายนอกเมื่อจ าเป็นเพ่ือประกอบการประชมุในแตล่ะครัง้ 

 

7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ราย 
ละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

 

8. กรรมการบริษัท ท่ีอาจมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่วาระการประชุมต้องงดออกเสียงหรือให้
ความคิดเห็นในวาระนัน้ๆ 

 

9. จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควรก าหนดตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

10. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ต้องมีความชดัเจนเพ่ือใช้อ้างอิง 

 

11. โดยเฉล่ียกรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
การประชมุทัง้หมดในรอบปี 
 

12. กรรมการบริษัททุกคนควรมีสดัส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของ
การประชมุทัง้ปี 
 

13. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการ
บริษัทจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบริษัททัง้หมด ในกรณีท่ีเป็นการลงมติเฉพาะกรรมการบริษัทผู้ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องต้องมีกรรมการ
บริษัทผู้ ไมมี่สว่นได้สว่นเสียอยู่ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัทท่ีไมม่ีสว่นได้สว่นเสีย 
 

14. จดัให้มีการประชมุระหวา่งกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมจ านวน 1 ครัง้   
ทกุปี 
 
การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 
 

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 
 

1.  บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยเป็นการประเมินแบบองค์คณะ  
กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการแตล่ะคนโดยรวม ซึง่ผลการประเมินนัน้คณะกรรมการบริษัทได้ท าการ
วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก าหนดมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานของคณะกรรมการตอ่ไป  
 

2.  บริษัทฯ  มีการรายงานผลประเมินและข้อคิดเห็นตา่งๆ  ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกนั สนบัสนนุ
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 

 

3.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรมีสว่นร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวงัของตนเอง ที่จะได้รับการสนบัสนนุจาก
คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
 
การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทกุสิน้ปี โดยคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ 

 

2. บริษัทฯ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ส่วนและให้น า้หนักการประเมินในแต่ละระดับในสดัส่วนที่
แตกตา่งกนัดงันี ้

2.1 การประเมินผลจากดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงาน 
2.2 การประเมินด้านความเป็นผู้น า 
2.3 การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการตา่งๆ 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
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3. ผลการประเมินดงักลา่วจะถกูน าไปพิจารณาก าหนดอตัราการปรับขึน้เงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 
การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทกุสิน้ปี โดยคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ 

 

2. บริษัทฯ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ส่วนและให้น า้หนักการประเมินในแต่ละระดับในสดัส่วนที่
แตกตา่งกนัดงันี ้

2.1 การประเมินผลจากดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงาน 
2.2 การประเมินด้านความเป็นผู้น า 
2.3 การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการตา่งๆ 

 

3. ผลการประเมินดงักลา่วจะถกูน าไปพิจารณาก าหนดอตัราการปรับขึน้เงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้อยู่ในระดบัที่
สามารถจงูใจและอยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัโดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกบัผลงานและ
ความรับผิดชอบของกรรมการรวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   โดยทกุปีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคา่ตอบแทนเป็น
ผู้ก าหนดคา่ตอบแทนดงักลา่วและน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
 

2. คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษจะได้รับคา่ตอบแทน
เพิ่มและเช่ือมโยงกบัความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายนัน้  ผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ 

 

3. คณะกรรมการบริษัท จดัท ารายงานเก่ียวกบันโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการเหตผุลและ
วตัถปุระสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีและงบการเงินของบริษัทฯ 
 

4. คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปใช้ในการ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยใช้บรรทดัฐานที่ได้ตกลงกนัลว่งหน้ากบัประธานเจ้าหน้าที่
บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม  รวมถึงผลปฏิบตัิงานทางการเงิน  ผลงานเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ใน
ระยะยาว  การพฒันาผู้บริหาร ฯลฯ ผลประเมินข้างต้นจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้สือ่สารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

 5. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร คือค่าเบีย้
ประชุม ค่าบ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนอื่นคือการประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่และการชดใช้
คืนให้กบับริษัทฯ (Directors and Officers Liabilitiy and Company Reimbursement Policy: D&O) 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

1. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเร่ืองหลกัการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ให้กับกรรมการเฉพาะเร่ือง ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการ
ปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง 

 

2. บริษัทฯ ได้จัดท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่ เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบตัิงานรวมถึงการจดัปฐมนิเทศแนะน าลกัษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการใหม่ด้วย โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 

3. บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการหมุนเวียนต าแหน่ง
ภายในองค์กร รวมทัง้เตรียมความพร้อมส าหรับการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยจัดให้ มีการ
ประเมินศกัยภาพผู้บริหารระดบัสงู 

 

4. บริษัทฯ สนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติัหน้าที่รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆอยู่เสมอ 
เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัทฯ ตอ่ไป 
 
การดูแลให้มีการปฏบิัตติามและการทบทวน  
 

 คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้กรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเร่ือง ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิตามแนว
ปฏิบตัิท่ีดีของ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” อย่างเคร่งครัดเพ่ือยกระดบัและพฒันาคณุภาพการก ากบัดแูลกิจการ
ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือสร้างความมัน่คงและความยั่งยืนให้กบัองค์กร ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ”         
เป็นประจ าทกุปี 

 
การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทยอ่ยเป็นไปอยา่งเหมาะสม  มีประสทิธิภาพ สอดคล้องกบันโยบายและทิศทางของ
บริษัทคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร คือค่าเบีย้
ประชุม ค่าบ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนอื่นคือการประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่และการชดใช้
คืนให้กบับริษัทฯ (Directors and Officers Liabilitiy and Company Reimbursement Policy: D&O) 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

1. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเร่ืองหลกัการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ให้กับกรรมการเฉพาะเร่ือง ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการ
ปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง 

 

2. บริษัทฯ ได้จัดท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่ เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบตัิงานรวมถึงการจดัปฐมนิเทศแนะน าลกัษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการใหม่ด้วย โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 

3. บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการหมุนเวียนต าแหน่ง
ภายในองค์กร รวมทัง้เตรียมความพร้อมส าหรับการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยจัดให้ มีการ
ประเมินศกัยภาพผู้บริหารระดบัสงู 

 

4. บริษัทฯ สนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆอยู่เสมอ 
เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัทฯ ตอ่ไป 
 
การดูแลให้มีการปฏบิัตติามและการทบทวน  
 

 คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้กรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเร่ือง ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิตามแนว
ปฏิบตัิท่ีดีของ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” อย่างเคร่งครัดเพ่ือยกระดบัและพฒันาคณุภาพการก ากบัดแูลกิจการ
ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือสร้างความมัน่คงและความยั่งยืนให้กบัองค์กร ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ”         

เป็นประจ าทกุปี 
 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทยอ่ยเป็นไปอยา่งเหมาะสม  มีประสทิธิภาพ สอดคล้องกบันโยบายและทิศทางของ
บริษัทคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

 1. สง่บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเห็นวา่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อไปเป็น
กรรมการบริษัทยอ่ยนัน้ๆ  

2.  มีการประชมุเพื่อติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทกุไตรมาส 
3.  มีการจดัให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัท 

รับทราบ 
4.  มีการชีแ้จงนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ เป็นต้นว่า นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหาร

ความเสีย่ง นโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ให้บริษัทยอ่ยรับทราบและน าไปปฏิบตัิ 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในจริยธรรมองค์กรในการควบคมุมิให้บคุลากรน าข้อมลูภายในองค์กรไปเปิดเผย
ให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยแนวปฏิบตัิหลกัได้แก่ จะต้องไม่ใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้กบั
ตนเองหรือผู้อื่นเช่น การซือ้หุ้นบริษัทฯ ในเวลาที่จะประกาศผลการด าเนินงาน การซือ้ที่ดินหรือลงทนุในธุรกิจในบริเวณที่ใกล้
กบับริเวณที่บริษัทฯ จะขยายกิจการไป นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหาร ดงันี ้

 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเก่ียวกบัหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

2.    ก าหนดให้ผู้ บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และจดัสง่ส าเนารายงานดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัที่สง่รายงานตอ่ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ทัง้นี ้หากผู้ที่เก่ียวข้องฝ่าฝืนข้อก าหนดในเร่ืองเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในดงักลา่ว ถือวา่ได้กระท าผิดข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ จะมีโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการกระท าที่เช่ือได้ว่าท าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบั
ของภาครัฐ บริษัทฯ จะสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าที่รัฐด าเนินการตอ่ไป 
 
การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย และยึดหลกัจริยธรรมทางธุรกิจที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  บริษัทฯ ได้เข้า
ร่วมเป็นสว่นหนึง่ใน “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการ
ตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยมีนโยบายดงันี ้

 

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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1. สง่บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเห็นวา่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อไปเป็น
กรรมการบริษัทยอ่ยนัน้ๆ  

2.  มีการประชมุเพื่อติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทกุไตรมาส 
3.  มีการจดัให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัท 

รับทราบ 
4.  มีการชีแ้จงนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ เป็นต้นว่า นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหาร

ความเสีย่ง นโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ให้บริษัทยอ่ยรับทราบและน าไปปฏิบตัิ 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในจริยธรรมองค์กรในการควบคมุมิให้บคุลากรน าข้อมลูภายในองค์กรไปเปิดเผย
ให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยแนวปฏิบตัิหลกัได้แก่ จะต้องไม่ใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้กบั
ตนเองหรือผู้อื่นเช่น การซือ้หุ้นบริษัทฯ ในเวลาที่จะประกาศผลการด าเนินงาน การซือ้ที่ดินหรือลงทนุในธุรกิจในบริเวณที่ใกล้
กบับริเวณที่บริษัทฯ จะขยายกิจการไป นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหาร ดงันี ้

 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเก่ียวกบัหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

2.    ก าหนดให้ผู้ บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และจดัสง่ส าเนารายงานดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัที่สง่รายงานตอ่ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ทัง้นี ้หากผู้ที่เก่ียวข้องฝ่าฝืนข้อก าหนดในเร่ืองเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในดงักลา่ว ถือวา่ได้กระท าผิดข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ จะมีโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการกระท าที่เช่ือได้ว่าท าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบั
ของภาครัฐ บริษัทฯ จะสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าที่รัฐด าเนินการตอ่ไป 
 
การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย และยึดหลกัจริยธรรมทางธุรกิจท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  บริษัทฯ ได้เข้า
ร่วมเป็นสว่นหนึง่ใน “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการ
ตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยมีนโยบายดงันี ้

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนของบริษัทฯ หรือ บคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ กระท าการหรือ
ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่บุคคล หรือ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ไมว่า่จะด้วยการเสนอให้   (Offering)   การให้ค ามัน่สญัญา  (Promising)   การเรียกร้อง  (Soliciting)   การร้องขอ 
(Demanding)  การให้ หรือ รับสนิบน (Giving or Accepting Bribes) หรือ มีพฤติกรรมใดที่สอ่ไปในทางทจุริตหรือคอร์รัปชัน่  
โดยให้สนบัสนนุทกุองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างช่วงให้มีการปฏิบตัิเช่นเดียวกบับริษัทฯ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  และให้มีการสอบทานแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ 
กฎหมาย และการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ  

 

2. บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง  ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจวา่ บริษัทฯ มีสว่น
เก่ียวข้อง ช่วยเหลอืทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่หรือกลุ่มพลงักลุม่ใดกลุม่หนึง่   โดยจะวางตวัเป็นกลาง   
ไม่ฝักใฝ่พรรค หรือ  กลุ่มการเมืองใด และจะไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนนุพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่    
หรือให้ความช่วยเหลือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ทางการเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ และ บริษัทฯ ถือว่าพนกังานสามารถใช้สทิธิ
ของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนญูและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

 

3. บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายให้หรือรับสนิบนทกุรูปแบบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจและ การติดตอ่
ภาครัฐและเอกชนจะต้องเป็นอยา่งโปร่งใส ซื่อสตัย์และด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

 4.  บริษัทฯ จะควบคมุการบริจาคเพื่อการกศุล   การให้เงินสนบัสนนุ   การให้ของขวญัทางธุรกิจ และ การสนบัสนนุ
กิจกรรมตา่งๆ ให้มีความโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมาย 

 

5.  บริษัทฯ จดัให้มีการควบคมุและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สม ่าเสมอ  เพื่อปอ้งกนัมิให้พนกังานทกุคน รวมถึง
บคุคลที่สามที่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ปฏิบตัิขดักบันโยบายนี ้

 

6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกคนของ
บริษัทฯ หรือบคุคลที่สามที่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เพื่อสง่เสริมความซื่อสตัย์สจุริตและความรับผิดขอบต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบ รวมถึงสือ่ให้ทราบถึงความมุง่มัน่ของบริษัทฯ  

 
แนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

1.   กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานทกุคนของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัติามกฎหมาย  นโยบายตอ่ต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชั่น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ  (Code of Business Ethics)  จริยธรรมของคณะกรรมการบริษัท  (Director Code of 
Conduct) จริยธรรมของผู้บริหารและพนกังาน (Executive and Employee Code of Conduct)   และ  นโยบายการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ  รวมทัง้ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ที่
เก่ียวข้อง  ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื่นใดที่บริษัทฯ จะก าหนดขึน้ตอ่ไป  

 

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนของบริษัทฯ หรือ บคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ กระท าการหรือ
ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่บุคคล หรือ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ไมว่า่จะด้วยการเสนอให้   (Offering)   การให้ค ามัน่สญัญา  (Promising)   การเรียกร้อง  (Soliciting)   การร้องขอ 
(Demanding)  การให้ หรือ รับสนิบน (Giving or Accepting Bribes) หรือ มีพฤติกรรมใดที่สอ่ไปในทางทจุริตหรือคอร์รัปชัน่  
โดยให้สนบัสนนุทกุองค์กรที่เก่ียวข้อง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างช่วงให้มีการปฏิบัติเช่นเดียวกบับริษัทฯ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  และให้มีการสอบทานแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ 
กฎหมาย และการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ  

 

2. บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง  ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจวา่ บริษัทฯ มีสว่น
เก่ียวข้อง ช่วยเหลอืทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่หรือกลุ่มพลงักลุม่ใดกลุม่หนึง่   โดยจะวางตวัเป็นกลาง   
ไม่ฝักใฝ่พรรค หรือ  กลุ่มการเมืองใด และจะไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนนุพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่    
หรือให้ความช่วยเหลือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ทางการเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ และ บริษัทฯ ถือว่าพนกังานสามารถใช้สทิธิ
ของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนญูและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

 

3. บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายให้หรือรับสนิบนทกุรูปแบบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจและ การติดตอ่
ภาครัฐและเอกชนจะต้องเป็นอยา่งโปร่งใส ซื่อสตัย์และด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

 4.  บริษัทฯ จะควบคมุการบริจาคเพื่อการกศุล   การให้เงินสนบัสนนุ   การให้ของขวญัทางธุรกิจ และ การสนบัสนนุ
กิจกรรมตา่งๆ ให้มีความโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมาย 

 

5.  บริษัทฯ จดัให้มีการควบคมุและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สม ่าเสมอ  เพื่อปอ้งกนัมิให้พนกังานทกุคน รวมถึง
บคุคลที่สามที่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ปฏิบตัิขดักบันโยบายนี ้

 

6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกคนของ
บริษัทฯ หรือบคุคลที่สามที่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เพื่อสง่เสริมความซื่อสตัย์สจุริตและความรับผิดขอบต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบ รวมถึงสือ่ให้ทราบถึงความมุง่มัน่ของบริษัทฯ  

 
แนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

1.   กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานทกุคนของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย  นโยบายตอ่ต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชั่น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ  (Code of Business Ethics)  จริยธรรมของคณะกรรมการบริษัท  (Director Code of 
Conduct) จริยธรรมของผู้บริหารและพนกังาน (Executive and Employee Code of Conduct)   และ  นโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ  รวมทัง้ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ที่
เก่ียวข้อง  ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื่นใดที่บริษัทฯ จะก าหนดขึน้ตอ่ไป  

 
2.  พนกังานของบริษัทฯ จะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่

เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ บงัคบับัญชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบและให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยัให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลและ
พฒันาองค์กรผา่นช่องทางการสือ่สารต่างๆ ของบริษัทฯ   

 

 3.  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองการทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบั
บริษัทฯ โดยพนกังานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ถกูลงโทษ โยกย้ายไมเป็นธรรมหรือโดยกลัน่
แกล้งและรวมถึงการแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบทกุเบาะแสท่ีแจ้งมา 
 

4. ผู้กระท าการทจุริตและคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามข้อบงัคบัใน
การท างานของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

 

5. การให้หรือการรับเงินสนบัสนนุจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ มีความถกูต้องโปร่งใส มีหลักฐานและ
บนัทึกบญัชีได้ โดยจะมีการควบคมุตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจวา่เงินสนบัสนนุไม่ได้เป็นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ มีขัน้ตอนการ
อนมุตัิและการใช้เงินสนบัสนนุสอดคล้องกบักระบวนการควบคมุภายใน 

 

6. บริษัทฯ จะบริจาคเพ่ือการกศุลทัง้ทางด้านการเงินหรือในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ เพื่อ
เป็นสว่นหนึ่งกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนเพื่อการประชาสมัพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้
มุง่หวงัผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน 

 

7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนบัสนนุของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอ านาจของบริษัทฯ 
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 7.1  จะต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสมัพนัธ์กบันโยบายและแผนงานของบริษัทฯ 
 7.2  มีบคุคลหรือองค์กรที่เฉพาะในการรับเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้อยา่งชดัเจน 
 7.3  มีวตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจนในการใช้เงินบริจารและเงินสนบัสนนุนัน้ ซึ่งสามารถปฏิบตัิและวดัประเมินผลได้ 
 7.4  เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุ 
 7.5  ระบสุถานท่ีในการน าเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้ชดัเจน 
 7.6 จะต้องระบถุึงประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการน าเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้วา่ มีใครได้รับประโยชน์
บ้าง ได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมอยา่งไร ทัง้เชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพ 
 7.7  มีหลกัฐานหรือใบเสร็จระบเุงินท่ีสามารถตรวจสอบการใช้เงินและการด าเนินงานได้ 

7.8  การให้หรือรับของก านลั การเลีย้งรับรองและคา่ใช้จ่าย ให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนปฏิบตัิตามที่ก าหนดใน
จริยธรรมวา่ด้วยการให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สนิ หรืประโยชน์อื่นใด 

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

 3.  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองการทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบั
บริษัทฯ โดยพนกังานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ถกูลงโทษ โยกย้ายไม่ เป็นธรรมหรือโดยกลัน่
แกล้งและรวมถึงการแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบทกุเบาะแสท่ีแจ้งมา 
 

4. ผู้กระท าการทจุริตและคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามข้อบงัคบัใน
การท างานของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

 

5. การให้หรือการรับเงินสนบัสนนุจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ มีความถกูต้องโปร่งใส มีหลกัฐานและ
บนัทึกบญัชีได้ โดยจะมีการควบคมุตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจวา่เงินสนบัสนนุไม่ได้เป็นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ มีขัน้ตอนการ
อนมุตัิและการใช้เงินสนบัสนนุสอดคล้องกบักระบวนการควบคมุภายใน 

 

6. บริษัทฯ จะบริจาคเพ่ือการกศุลทัง้ทางด้านการเงินหรือในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ เพื่อ
เป็นสว่นหนึ่งกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนเพื่อการประชาสมัพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้
มุง่หวงัผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน 

 

7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนบัสนนุของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอ านาจของบริษัทฯ 
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 7.1  จะต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสมัพนัธ์กบันโยบายและแผนงานของบริษัทฯ 
 7.2  มีบคุคลหรือองค์กรที่เฉพาะในการรับเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้อยา่งชดัเจน 
 7.3  มีวตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจนในการใช้เงินบริจาคและเงินสนบัสนนุนัน้ ซึง่สามารถปฏิบตัิและวดัประเมินผลได้ 
 7.4  เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุ 
 7.5  ระบสุถานท่ีในการน าเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้ชดัเจน 
 7.6  จะต้องระบถุึงประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการน าเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้วา่ มีใครได้รับประโยชน์    
                     บ้าง ได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมอยา่งไร ทัง้เชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพ 
 7.7  มีหลกัฐานหรือใบเสร็จระบเุงินท่ีสามารถตรวจสอบการใช้เงินและการด าเนินงานได้ 

7.8  การให้หรือรับของก านลั การเลีย้งรับรองและคา่ใช้จ่าย ให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนปฏิบตัิตามที่ก าหนดใน 
       จริยธรรมวา่ด้วยการให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สนิ หรืประโยชน์อื่นใด 
 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร ลกูค้า พนกังาน ผู้ มีสว่นได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้องผ่านทางรายงาน
ประจ าปี (annual report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 

จริยธรรมธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีจริยธรรมด้านการปฏิบัติงานและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจทีดี
ส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ถือปฏิบตัิ  โดยมุ่งเน้นหลกัการส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการ ความส าคญั

2.  พนกังานของบริษัทฯ จะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ บงัคบับัญชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบและให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยัให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลและ
พฒันาองค์กรผา่นช่องทางการสือ่สารต่างๆ ของบริษัทฯ   

 

 3.  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองการทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบั
บริษัทฯ โดยพนกังานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ถกูลงโทษ โยกย้ายไมเป็นธรรมหรือโดยกลัน่
แกล้งและรวมถึงการแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบทกุเบาะแสท่ีแจ้งมา 
 

4. ผู้กระท าการทจุริตและคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามข้อบงัคบัใน
การท างานของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

 

5. การให้หรือการรับเงินสนบัสนนุจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ มีความถกูต้องโปร่งใส มีหลักฐานและ
บนัทึกบญัชีได้ โดยจะมีการควบคมุตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจวา่เงินสนบัสนนุไม่ได้เป็นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ มีขัน้ตอนการ
อนมุตัิและการใช้เงินสนบัสนนุสอดคล้องกบักระบวนการควบคมุภายใน 

 

6. บริษัทฯ จะบริจาคเพ่ือการกศุลทัง้ทางด้านการเงินหรือในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ เพื่อ
เป็นสว่นหนึ่งกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนเพื่อการประชาสมัพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้
มุง่หวงัผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน 

 

7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนบัสนนุของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอ านาจของบริษัทฯ 
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 7.1  จะต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสมัพนัธ์กบันโยบายและแผนงานของบริษัทฯ 
 7.2  มีบคุคลหรือองค์กรที่เฉพาะในการรับเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้อยา่งชดัเจน 
 7.3  มีวตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจนในการใช้เงินบริจารและเงินสนบัสนนุนัน้ ซึ่งสามารถปฏิบตัิและวดัประเมินผลได้ 
 7.4  เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุ 
 7.5  ระบสุถานท่ีในการน าเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้ชดัเจน 
 7.6 จะต้องระบถุึงประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการน าเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้วา่ มีใครได้รับประโยชน์
บ้าง ได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมอยา่งไร ทัง้เชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพ 
 7.7  มีหลกัฐานหรือใบเสร็จระบเุงินท่ีสามารถตรวจสอบการใช้เงินและการด าเนินงานได้ 

7.8  การให้หรือรับของก านลั การเลีย้งรับรองและคา่ใช้จ่าย ให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนปฏิบตัิตามที่ก าหนดใน
จริยธรรมวา่ด้วยการให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สนิ หรืประโยชน์อื่นใด 
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บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร ลกูค้า พนกังาน ผู้มีสว่นได้เสียและผู้ที่เ ก่ียวข้องผ่านทางรายงาน
ประจ าปี (annual report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 

จริยธรรมธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีจริยธรรมด้านการปฏิบัติงานและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจทีดี
ส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ถือปฏิบตัิ  โดยมุ่งเน้นหลกัการส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการ ความส าคญั
กบัการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  ฝ่ายบริหารจึง
คดัเลอืกจริยธรรมหลกัขึน้มาให้ผู้บริหารยดึถือปฏิบตัิ  ดงันี ้

 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซึอ่สตัย์สจุริต มุง่มัน่ ทุม่เท ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ 
โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั 

 

2. รักษาความลบัของลกูค้า คู่ค้า และบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด  โดยดแูลระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือข่าวสารอนั
เป็นความลบัของบริษัทฯ ร่ัวไหล 

 

3. เคารพในสทิธิสว่นบคุคลของพนกังานอื่น ไม่น าเอาข้อมลูหรือเร่ืองราวของพนกังานอื่น ทัง้ในเร่ืองส่วนตวัและ
เร่ืองอื่นๆไปเปิดเผย   หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนกังาน หรือภาพลกัษณ์โดยรวมของ
บริษัทฯ  

 

4. ไม่กลา่วร้ายหรือกระท าการใด อนัน าไปสูค่วามแตกแยก หรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือของบคุคลที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

 

5. รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามคัคีในหมูค่ณะ 
 

6. ปฏิบตัิตอ่ผู้ ร่วมงานด้วยความสภุาพ มีน า้ใจ มมีนษุย์สมัพนัธ์ที่ดี และรักษาค ามัน่สญัญา 
 

7. ประพฤติปฏิบตัิและพฒันาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและบริษัทฯตามคา่นิยมขององค์กร 
 

8. ยึดมัน่ในคุณธรรมและละเว้นจากอบายมุขทัง้ปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสียช่ือเสียงของ
ตนเองและบริษัทฯ 

 

9. เอาใจใส่และช่วยด าเนินการใดๆที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยาการในการท างาน รวมทัง้การพฒันา
องค์กรไปสูค่วามเป็นเลศิ 

 

10. หลกีเลีย่งการให้ และ/หรือ รับสิง่ของ การให้ และ/หรือ รับการเลีย้งรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จากคูค้่า หรือผู้มี
สว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริษัทฯ หรือในเทศกาล 

จริยธรรมธุรกิจ

หรือประเพณีนิยมในมลูค่าที่เหมาะสม  หากของขวญัที่ได้รับในรูปของเงินหรือสิ่งของมีมลูค่าเกิน 3,000 บาทให้ปฏิเสธที่จะ
รับและสง่คืน  กรณีที่เป็นการให้ของขวญั ของช าร่วย มีมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท การเลีย้งรับรอง คูค้่า  หรือ ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง
กบัธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามจริงตามปกติธุรกิจและประเพณีนิยม     

 

11. หลกีเลีย่งพฤติกรรมทีเ่ป็นการคกุคามทางเพศ 
 

หมายเหต ุ :  นกัลงทนุสามารถอา่นรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่  จริยธรรมธุรกิจ และกฎ
บตัรคณะกรรมการในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html 
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
 

นโยบายด้านการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ     มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานท างานอย่างมีระบบ   มีประสิทธิภาพ    และประสิทธิผล   เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดแูลรักษาและใช้ทรัพย์สินอยา่งประหยดัและเหมาะสม มีระบบการควบคมุ
ภายในรวมทัง้การประเมิน และบริหารความเสีย่งที่รัดกมุตอ่เนื่องมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของหนว่ยงานจะต้องมีระบบการ
ท างานท่ีเป็นมาตรฐานที่ดีและมีการควบคมุภายใน เพื่อป้องกนัเหตกุารณ์อนัไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้างความเสียหาย
ให้กบับริษัทฯ ได้ และพฒันาให้พนกังานในหน่วยงานมีความรู้สกึร่วมในอนัที่จะปฏิบตัิงานตามวิธีปฏิบตัิงานที่เหมาะสม  
รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง และพร้อมที่จะให้บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการท างานได้ตลอดเวลา 

ส าหรับการควบคมุภายในของบริษัทฯ นัน้  คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้วา่จ้างบคุคลภายนอกเพื่อมา
ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่   บริษัท 24 อินเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั ซึ่งมีความเป็นอิสระและมี
ความช านาญในการวางระบบการควบคมุภายในที่ดี  เพื่อปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะเข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองทุกๆ  ไตรมาส โดยนางสาวกานติมา คงสมยุติ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
 

 โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตัิในการควบคมุภายใน ดงันี ้
 

1. ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทกุระดบัท่ีจะต้องดแูลและตรวจสอบระบบการท างาน
ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ    และถกูต้องตามระเบียบการปฏิบตัิงาน    โดยมีระบบการควบคมุภายในที่
รัดกุมสามารถตรวจสอบได้    ทกุหน่วยงานจะต้องจดัท าคู่มือก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานเป็นบรรทดัฐานส าหรับการ
ด าเนินกิจการในสว่นงานที่อยู่ในความดแูลของตน    โดยถือปฏิบตัิตามนโยบายคณุภาพของบริษัทฯ นโยบายส าคญัและ
ระเบียบปฏิบตัอ่ื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

 

2.  แนวทางการควบคุมภายในที่มีการประเมิน และบริหารควบคุมความเสี่ยงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้แต่ละ
หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ  และหาทางควบคมุด้วยการลดผลกระทบ หรือลดโอกาสที่
จะเกิดความเสีย่งดงักลา่ว  โดยบริษัทฯ ต้องการให้พนกังานทกุระดบัชัน้มีสว่นร่วม  ในการประเมินและควบคมุความเสี่ยง
โดยทัว่กนัเพื่อช่วยกนัปอ้งกนัความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ 

 

3.  ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้สนบัสนนุผู้บริหารทกุหนว่ยงาน  ในการจดัให้มีการควบคมุภายในในทกุหนว่ยงาน    
และ ด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ  ตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ    ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

4.  แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลกัษณะที่สร้างสรรค์ และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึน้ รายงานท่ี
ผู้ ตรวจสอบภายในจัดท าขึน้ ซึ่งฝ่ายที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้ว   จะน าไปพิจารณาใน
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าไปปฏิบตัิตอ่ไป  หากปรากฏวา่มีระบบงานในหนว่ยงานใดที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสทิธิภาพหรือรัดกมุมากยิ่งขึน้ ขอให้ถือเป็นหน้าที่ของทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรีบด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขทนัที โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่ดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของงานที่หน่วยงานนัน้ๆ รับผิดชอบและถือเป็นสว่นหนึ่งใน
การประเมินผลงานของบคุคลที่เก่ียวข้องด้วย 
 
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 

 
เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศ “นโยบายบริหารความเสี่ยง” และ   “กฎบตัร

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง” ในเบือ้งต้นให้มีคณะท างานด าเนินการจดัเตรียมแนวทางบริหารความเสีย่ง และในวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในการวางแผน จดั
อนัดบัความเสีย่งของบริษัทฯ จดัหาแนวทางการปอ้งกนัความเสีย่ง และบริหารจดัการความเสีย่งของบริษัทฯ และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุ 6 เดือน 

 
บริษัทฯ  ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสีย่ง ตัง้แตก่ารค้นหา ระบ ุวิเคราะห์ ประเมินความเสีย่ง  การจดัการ

และควบคมุความเสีย่ง ตลอดจนติดตามและรายงานผล โดยน าแนวทางการบริหารความเสีย่งตามมาตรฐาน ISO 31000 
มาพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง  โดยอ้างอิงแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO  

 

แนวทางการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ  มีดงันี ้
1. บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง 6 ด้านคือ ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านการด าเนินงาน ด้าน

การเมืองและนโยบายภาครัฐ  ด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและกฎหมาย  และด้านช่ือเสยีงภาพลกัษณ์ ดงันัน้บริษัทฯ จึง
ต้องมีการจดัการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัโครงการ โดยใช้มาตรฐานเดียวกนั
ตามที่บริษัทฯ ก าหนด 

 

2. ผู้บริหารต้องสื่อสารให้บุคลากรในทกุฝ่ายงานทราบถึงความส าคญัของการบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบคุลากรของบริษัทจะต้องสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงในงานท่ีเก่ียวข้องได้และน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจเพื่อบริหารจดัการฝ่ายงาน รวมถึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและแผนส ารองฉกุเฉิน
เพื่อรับมือกบัความเสีย่งนัน้ๆ 

 

3. ให้แต่ละฝ่ายงานใช้แผนที่ความเสี่ยงและเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ด าเนินการค้นหา ระบปัุจจยัเสีย่ง และรูปแบบของความเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงาน  วิเคราะห์ประเมินความเสีย่ง
ทีค้นพบ ก าหนดระดบัความเสีย่งพร้อมทัง้เกณฑ์ที่ยอมรับได้  ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ/มาตรการ หรือแผนบริหารความเสีย่ง
ที่จะป้องกนั บรรเทา หลีกเลี่ยงหรือ ควบคมุความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล  ตลอดจนก ากบั ติดตาม ทบทวนและประเมินผล
การจดัการกบัความเสีย่งเพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสีย่งให้มีประสทิธิผลเพิ่มขึน้ตามล าดบั 

 

4. ให้ผู้ รับผิดชอบแต่ละฝ่ายงานรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทฯ ก าหนด
เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดนโยบายการบ่ริหารความเสี่ยงและก าหนดแนวทางปฏิบตัิรวมถึง
ก ากบัความเสีย่งภายในองค์กร และเป็นผู้สรุปและรายงานผลการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและหน้าที่ความรับผิดชอบ (ณ วนัที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

 
 

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในภาพรวมของการก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วยการช่วยสอบทานอย่างเป็นอิสระ      
ให้มัน่ใจวา่ระบบการบริหารความเสีย่งมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

(3) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการทบทวน ก ากบัดแูลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่
ส าคญัของธุรกิจ และระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ก ากบัดแูลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กรอย่างตอ่เนื่อง สร้างความมัน่ใจว่ามีแผนจดัการ
ความเสีย่งที่เหมาะสม  

(5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(5.1) ก าหนดนโยบาย เปา้หมายและกลยทุธ์การบริหารความเสีย่ง  

(5.2) พฒันาระบบการจดัการความเสี่ยงทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภาพและผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือใน
การบริหารความเสีย่งทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง 

(5.3) ติดตามและสอบทานความเสีย่งของหนว่ยงานตา่งๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 

(5.4) ก ากบัดแูลความมีประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ง 

(5.5) รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารจดัการความเสี่ยงตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทตามวาระ
ที่ก าหนด 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดนโยบายการบ่ริหารความเสี่ยงและก าหนดแนวทางปฏิบตัิรวมถึง
ก ากบัความเสีย่งภายในองค์กร และเป็นผู้สรุปและรายงานผลการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและหน้าที่ความรับผิดชอบ (ณ วนัที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

 
 

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในภาพรวมของการก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วยการช่วยสอบทานอย่างเป็นอิสระ      
ให้มัน่ใจวา่ระบบการบริหารความเสีย่งมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

(3) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการทบทวน ก ากบัดแูลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่
ส าคญัของธุรกิจ และระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ก ากบัดแูลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กรอย่างตอ่เนื่อง สร้างความมัน่ใจว่ามีแผนจดัการ
ความเสีย่งที่เหมาะสม  

(5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(5.1) ก าหนดนโยบาย เปา้หมายและกลยทุธ์การบริหารความเสีย่ง  

(5.2) พฒันาระบบการจดัการความเสี่ยงทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภาพและผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือใน
การบริหารความเสีย่งทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง 

(5.3) ติดตามและสอบทานความเสีย่งของหนว่ยงานตา่งๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 

(5.4) ก ากบัดแูลความมีประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ง 

(5.5) รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารจดัการความเสี่ยงตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทตามวาระ
ที่ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่คาดหวงัจากการบริหารความเสี่ยง 
 

(1) สร้างความตระหนกัถึงความจ าเป็นในการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุก โดยระบุ ประเมิน และจัดการกับ
ความเสีย่งอยา่งจริงจงัและทัว่ถึงทัง้องค์กร  

(2) เพิ่มช่องทางในการระบโุอกาสที่อาจน าไปสูก่ารเติบโตของกิจการ และมีความพร้อมส าหรับภยัคกุคามที่จะ
เป็นอปุสรรคในการด าเนินงาน 

(3) มีการบริหารจดัการความเสีย่งที่ได้มาตรฐานตามคา่นิยมสากล 

(4) เพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะมีผลการด าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย  อนัจะน ามาซึ่งความมัน่ใจและ
ความไว้วางใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีตอ่กิจการ 

(5) สามารถน าข้อมลูความเสีย่งไปประกอบการวางแผนและการตดัสนิใจเชิงกลยทุธ์ 

(6) ท าให้การด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์มีความชดัเจน และคาดการณ์ลว่งหน้าได้มากขึน้ 

(7) เพิ่มความสามารถในการบริหารอบุตัิการณ์ได้ดีขึน้ 

(8) เพิ่มการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการจดัการกบัความเสีย่ง 

 
การทบทวนนโยบาย 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่งและคูม่ือเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ แล้วรายงานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการน าไปใช้งานเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 



158 159

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนนัน้ ปัจจัยหนึ่งที่ส าคญัคือการสร้าง
สมดลุของก าไรเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ นอกจากความมุ่งมัน่ในการขยายกิจการให้ได้ตามเป้าหมาย
แล้ว  บริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้มีสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื่องมากขึน้ และท าให้เห็นผลอยา่ง
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนขึน้ โดยเน้นการสร้างรากฐานของความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันให้เกิดขึน้ในองค์กร เป็นล าดบัแรก       
เมื่อหน่วยย่อยขององค์กรเข้าใจแล้ว จึงจะเกิดการสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเน่ืองตามที่คาดหวงัไว้ โดยบริษัทฯ ได้ยึดตาม
แนวทางปฏิบติัใน 7 หวัข้อหลกัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ก าหนดขึน้ และ ISO 26000 มาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1. การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ และไม่ขัดต่อหลกั
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ดงันัน้เพื่อให้
พนกังานของบริษัทฯ ได้มีความเข้าใจตรงกนัและมีหลกัยดึปฏิบตัิ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและ
นโยบายที่เก่ียวข้องตา่งๆบนอินทราเน็ตของบริษัทฯ  และประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานได้รับทราบข้อมลูและปฎิบตัิตาม 
 
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ไว้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน อนัจะช่วยลดปัญหาของความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือการละเมิดกฎหมายได้ และ 
นโยบายทางสารสนเทศที่ครอบคลมุถึงการใช้ผลติภณัฑ์ที่มีลขิสทิธ์ิถกูต้อง เพ่ือขจดัปัญหาการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
โดยมีการก าหนดบทลงโทษก ากับไว้บนอินทราเน็ตของบริษัทฯ  และประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานได้รับทราบข้อมูลและ
ปฏิบัติตาม นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการและปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการมีนโยบายและแนวปฏิบตัิตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) สะท้อนความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิ
ตามนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่มาใช้จริงในองค์การได้และประกาศตนร่วมตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

เมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ผ่านการรับรอง Anti-Corruption จาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  
 
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัต่ิอพนักงาน 

บริษัทฯ ให้การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีสวสัดิการ ความปลอดภยั และสขุอนามยัที่
สอดคล้องกบัมาตรฐานแรงงาน มีการตอบแทนพนกังานในลกัษณะที่นอกเหนือจากค่าจ้างและโบนสั และจดัฝึกอบรม
สร้างเสริมพฒันาศกัยภาพของพนกังาน จ านวน 2 หลกัสตูร เพื่อให้พนกังานได้เสริมศกัยภาพในด้านต่างๆ และพฒันา
ความสมัพนัธ์ในองค์กร โดยหลกัสตูรที่จดัขึน้ได้แก่ 

− พฒันาศกัยภาพ ยกระดบัตวัเอง  
− สร้างเสริมการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพและการท างานเป็นทีม และหลกัสตูรเฉพาะของสว่นงานอื่นๆ 

นอกจากนีย้งัได้สนบัสนนุให้กรรมการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมกบั “สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย” 
ในปี 2561 จ านวน 2 คน 
 
4.   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ลกูค้าระดบับน บริษัทฯ จึงได้ท าสญัญาการจดัการกบักลุม่แมริออท
ซึง่เป็นกลุม่โรงแรมระดบันานาชาติที่มีช่ือเสยีง เพื่อให้บริหารงานโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า 
– กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานทกุไตรมาสเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ดีที่สดุ ซึ่งที่ผ่านมา
โครงการนีไ้ด้รับรางวลัยอดเยี่ยมซึ่งผู้บริโภคเป็นผู้ ให้คะแนนมาโดยตลอด นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ท าสญัญาการจดัการกบั
บริษัท แอสคอทท์ อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทผู้น าตลาดด้านการบริหารเซอร์วสิ  
อพาร์ทเม้นท์รายใหญ่ที่สดุในภมูิภาคเอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และตะวนัออกกลาง  มาเป็นผู้บริหารโครงการซมัเมอร์เซ็ท      
เอกมยั กรุงเทพฯ   
 
5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 

บริษัทฯ มีการจดัซ้อมดบัเพลิงให้แก่อาคารที่บริษัทฯ ได้เข้าไปบริหาร และยงัได้สง่พนกังานไปเข้าร่วมการอบรม
การช่วยชีวิตขัน้สงูร่วมกบัโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพื่อเรียนรู้การปฏิบตัิตนหากมีเพื่อนพนกังานหรือลกูค้าจ าเป็นต้องได้รับ
ความช่วยเหลอืเร่งดว่น 

 
6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรม CSR- In process ซึง่เป็นกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทีม่ีผลตอ่ผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีและสิง่แวดล้อมขององค์กร  

 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
• นกัศกึษาจากสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์แมริออท 

สาทร วิสต้า  เพื่อศกึษาและเรียนรู้เก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมและงานด้านการให้บริการ 
 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั (“CS”) 
• บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั ให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศพร้อมการดแูลรักษาระบบตอ่เนื่อง 3 

ปี แก่คลินิกแพทย์แผนปัจจุบนัและแพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นคลินิกที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลที่
ต้นเหตทุัง้ทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ ป่วยไม่ต้องอยู่ในวงเวียนแห่งการรักษาแบบไม่มีที่สิน้สดุ รวมทัง้ยงัไมค้่าก าไรแก่
ผู้ ป่วยเกินควร โดยที่คลินิกดงักลา่ว จะมีการให้บริการในอตัราพิเศษแก่พนกังานในเครือของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสง่เสริม
สขุภาพของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในองค์กรอีกทางหนึง่ 

• บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั ได้พฒันาระบบบริหารสถานศกึษาแบบบรูณาการ Cloud-Edu ร่วมกบั
วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย (วิทยาลยัฯ) โดยโครงการดงักล่าวเป็นระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจดัการทางด้านการศึกษา
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ให้กบัทัง้ CS และวิทยาลยั  โดยการพฒันาระบบ Cloud-Edu นีท้ าให้พนกังานของ CS 
เกิดการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นอก  จากนีย้ังช่วยลดต้นทุนในการ
ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ของ CS ส าหรับวิทยาลยัได้รับประโยชน์จากการใช้งานระบบดงักลา่ว 
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้ด าเนินกิจกรรม CSR - After process  ซึง่เป็นกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมที่ไม่
เก่ียวกบัการด าเนินงานขององค์กรโดยตรงมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
• การระดมทนุส าหรับภารกิจมอบการศลัยกรรมรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของมลูนิธิสร้างรอยยิม้ ซึ่ง

เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้ริเร่ิมและด าเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ในปี 2561 สามารถระดมทุนและเงินบริจาคจาก
ลกูค้าและพนกังานของบริษัทฯ จ านวน 25,560 บาท 

• บริษัทฯ จัดกิจกรรม Wish upon a Star เพื่อระดมทุนจากลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อจัดหา
ของขวญั อปุกรณ์กีฬา อปุกรณ์เคร่ืองเขียน เลีย้งอาหารกลางวนัเด็กและบริจาคสิ่งของตา่งให้นกัเรียนโรงเรียนบางเก่า ใน
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ บริษัทฯ มอบเงินบริจาคจ านวน 80,000 บาท  

• บริษัทฯ จดักิจกรรมวิง่การกศุล “Run to give” เพื่อน ารายได้จากการขายเสือ้บริจาคให้โรงพยาบาลศิริราช
สร้างตกึผู้ ป่วยใหม ่มอบเงินบริจาคจ านวน 1,136,050 บาท 

 
 กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั 

• โรงพยาบาลพิษณเุวช ได้จดักิจกรรมอาสา ต้นกล้าแหง่ความดี โดยในปี 2561 ได้มอบทนุการศกึษา สือ่การ
เรียนการสอน หนงัสอื  คอมพิวเตอร์  เสือ้ผ้า ยาสามญัประจ าบ้านให้แก่นกัเรียน ณ โรงเรียนบ้านขอนสองสลงึ อ าเภอชาติ
ตระการ จงัหวดัพิษณโุลก  และมอบทนุทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารเรียน รัว้และประตโูรงเรียน  

• บริษัทฯ ท าโครงการมอบกระเป๋ายาให้กบัหน่วยงานต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากนีย้งัได้เข้า
ร่วมโครงการสง่เสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภยัทางถนน 

• บริษัทฯ ให้การสนบัสนุนด้านการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นกัศึกษาแพทย์เป็นเงิน 60,000 
บาทตอ่ปี และมอบทนุให้แก่บตุรของพนกังานจ านวน 215 ทนุเป็นเงิน 685,000 บาท 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 
• โรงพยาบาลปากน า้โพ ได้ท าโครงการ “มอบโอกาสใหมใ่นการมองเห็นส าหรับ 30 ดวงตา” โดยการผา่ตดัต้อ

กระจกให้กบัผู้ ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวดันครสวรรค์ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้
จ านวน 30 คน  

• โรงพยาบาลปากน า้โพ น าโดยผู้บริหารได้มอบศนูย์สขุภาพอทุยานสวรรค์ให้กบัเทศบาลนครสวรรค์เพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์ส าหรับประชาชนที่มาใช้บริการในสวนสาธารณะ 

• โรงพยาบาลปากน า้โพ แพทย์ พยาบาล ร่วมออกหนว่ยแพทย์เคลือ่นท่ีเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยติดเตียงใน “โครงการ
บ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุ สร้างรอยยิม้ให้ประชาชนจงัหวดันครสวรรค์” โดยมีผู้วา่ราชการจงัหวดัพร้อมทัง้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อ
ดแูลให้ค าปรึกษาแก่ผู้ ป่วยและประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการดแูลทางการแพทย์ได้ และยงัได้มอบสิ่งของเคร่ืองใช้เพื่อ
แบง่เบาภาระคา่ใช้จ่ายแก่ผู้ ป่วย  และร่วมมือกบัสภากาชาติไทยในการรับบริจาคโลหิตอีกด้วย โดยรวมโลหิตที่ได้จากการ
บริจาคทัง้หมด 335 ยนูิต  นอกจากนีย้งัมีการบริจาคเตียงผู้ ป่วยให้กบัภาคการบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 เพื่อสง่ต่อให้กบั
ผู้ ป่วยท่ีขาดแคลน  และมอบเคร่ืองกระตกุหวัใจไฟฟ้าจ านวน 10 เคร่ืองให้แก่หน่วยงานราชการ เพื่อใช้ประโยชน์ในกรณี
เกิดเหตฉุกุเฉิน 

 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้ด าเนินกิจกรรม CSR - After process  ซึง่เป็นกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมที่ไม่
เก่ียวกบัการด าเนินงานขององค์กรโดยตรงมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
• การระดมทนุส าหรับภารกิจมอบการศลัยกรรมรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของมลูนิธิสร้างรอยยิม้ ซึ่ง

เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้ริเร่ิมและด าเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ในปี 2561 สามารถระดมทุนและเงินบริจาคจาก
ลกูค้าและพนกังานของบริษัทฯ จ านวน 25,560 บาท 

• บริษัทฯ จัดกิจกรรม Wish upon a Star เพื่อระดมทุนจากลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อจัดหา
ของขวญั อปุกรณ์กีฬา อปุกรณ์เคร่ืองเขียน เลีย้งอาหารกลางวนัเด็กและบริจาคสิ่งของตา่งให้นกัเรียนโรงเรียนบางเก่า ใน
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ บริษัทฯ มอบเงินบริจาคจ านวน 80,000 บาท  

• บริษัทฯ จดักิจกรรมวิง่การกศุล “Run to give” เพื่อน ารายได้จากการขายเสือ้บริจาคให้โรงพยาบาลศิริราช
สร้างตกึผู้ ป่วยใหม ่มอบเงินบริจาคจ านวน 1,136,050 บาท 

 
 กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั 

• โรงพยาบาลพิษณเุวช ได้จดักิจกรรมอาสา ต้นกล้าแหง่ความดี โดยในปี 2561 ได้มอบทนุการศกึษา สือ่การ
เรียนการสอน หนงัสอื  คอมพิวเตอร์  เสือ้ผ้า ยาสามญัประจ าบ้านให้แก่นกัเรียน ณ โรงเรียนบ้านขอนสองสลงึ อ าเภอชาติ
ตระการ จงัหวดัพิษณโุลก  และมอบทนุทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารเรียน รัว้และประตโูรงเรียน  

• บริษัทฯ ท าโครงการมอบกระเป๋ายาให้กบัหน่วยงานต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากนีย้งัได้เข้า
ร่วมโครงการสง่เสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภยัทางถนน 

• บริษัทฯ ให้การสนบัสนุนด้านการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นกัศึกษาแพทย์เป็นเงิน 60,000 
บาทตอ่ปี และมอบทนุให้แก่บตุรของพนกังานจ านวน 215 ทนุเป็นเงิน 685,000 บาท 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 
• โรงพยาบาลปากน า้โพ ได้ท าโครงการ “มอบโอกาสใหมใ่นการมองเห็นส าหรับ 30 ดวงตา” โดยการผา่ตดัต้อ

กระจกให้กับผู้ ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวดันครสวรรค์ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้
จ านวน 30 คน  

• โรงพยาบาลปากน า้โพ น าโดยผู้บริหารได้มอบศนูย์สขุภาพอทุยานสวรรค์ให้กบัเทศบาลนครสวรรค์เพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์ส าหรับประชาชนที่มาใช้บริการในสวนสาธารณะ 

• โรงพยาบาลปากน า้โพ แพทย์ พยาบาล ร่วมออกหนว่ยแพทย์เคลือ่นท่ีเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยติดเตียงใน “โครงการ
บ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุ สร้างรอยยิม้ให้ประชาชนจงัหวดันครสวรรค์” โดยมีผู้วา่ราชการจงัหวดัพร้อมทัง้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อ
ดแูลให้ค าปรึกษาแก่ผู้ ป่วยและประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการดแูลทางการแพทย์ได้ และยงัได้มอบสิ่งของเคร่ืองใช้เพื่อ
แบง่เบาภาระคา่ใช้จ่ายแก่ผู้ ป่วย  และร่วมมือกบัสภากาชาติไทยในการรับบริจาคโลหิตอีกด้วย โดยรวมโลหิตที่ได้จากการ
บริจาคทัง้หมด 335 ยนูิต  นอกจากนีย้งัมีการบริจาคเตียงผู้ ป่วยให้กบัภาคการบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 เพื่อสง่ต่อให้กบั
ผู้ ป่วยที่ขาดแคลน  และมอบเคร่ืองกระตกุหวัใจไฟฟ้าจ านวน 10 เคร่ืองให้แก่หน่วยงานราชการ เพื่อใช้ประโยชน์ในกรณี
เกิดเหตฉุกุเฉิน 

 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากัด 
โรงพยาบาลสหเวช น าโดยคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสขุภาพ

เบือ้งต้น ฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ให้กบันกัเรียนในสถานที่ตา่งๆ เช่น โรงเรียนบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านปาก
ทาง  จัดอบรมการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐานให้แก่พนกังานในโรงพยาบาลและหน่วยกู้ภยัจากภายนอกในพืน้ที่จังหวดัพิจิตร  
นอกจากนีแ้พทย์ของโรงพยาบาลได้ร่วมให้ความรู้ด้านการดแูลสขุภาพผา่นทางวิทยรุายการ อสมท. เพื่อชมุชน 

 
7. การให้ความส าคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะพฒันาการรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดความยัง่ยืนมากขึน้ จึงได้เร่ิมให้ความส าคญักบั
การจดัท ารายงานความยัง่ยืน (Sustainability Report) ขึน้ เพื่อประกาศจุดยืนของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นจุดเร่ิมต้นของ
การสร้างความยัง่ยืนอยา่งสมดลุให้กบัผลลพัธ์เชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังได้จัดท าโครงการ  ”ท าดีเพื่อพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ด้วยการจดัท าหลกัสตูรพฒันาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบบั
บรูณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) ให้กบับคุลากรทางการแพทย์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้บริหารโรงพยาบาลทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชนที่พร้อมจะ
ร่วมกนัขบัเคลื่อนให้เกิดการพฒันาการบริการด้านสขุภาพเพื่อประโยชน์สขุของประชาชนชาวไทยทกุคน  รวมทัง้เพื่อให้
ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมได้พฒันาทกัษะและสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการท่ีดี มีคณุภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ และชมุชนนกับริหาร (Community of Practice: Healthcare 
Leadership) ร่วมกันระหว่างผู้ บริหารโรงพยาบาลจากภาครัฐและเอกชนต่อไปและสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ยัง่ยืน   โดยโครงการนีไ้ด้รับความร่วมมือจากซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั 
กรุงเทพฯ  โดยบริษัท  วี  เรสซิเดนซ์ จ ากัด  กระทรวงสาธารณสุข  บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหาร
โรงพยาบาล จ ากัด (HMTDI)  สมาคมโรงพยาบาลเอกชน  มูลนิธิพงษ์ศกัดิ์ วิทยากร และ บริษัท พริน้ซิเพิล  แคปิตอล 
จ ากัด (มหาชน)  (PRINC)  โดย HMTDI ท าหน้าที่ผู้ จัดงานและหลักสูตรการอบรม  (Organizer) โดยการฝึกอบรม
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในชนบท เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และความเช่ียวชาญให้สามารถน าไปประยกุต์ใช้  

นอกจากนีย้งัมีหลกัสตูร “เคล็ดลบับริหารโรงพยาบาลแบบมืออาชีพ” ถ่ายทอดประสบการณ์โดย นายแพทย์     
พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ผู้บกุเบิกโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย โดยเปิดให้ศกึษาฟรีผา่นทางออนไลน์   
https://www.coursetoyou.com/course?courseid=themastermentor 
 
หมายเหตุ:     โปรดอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนปี 2561 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html 
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รายการระหว่างกันรายการระหว่างกัน 
 

1. เปิดเผยรายการระหว่างบุคคลอื่นที่อาจมคีวามขดัแย้ง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไมม่ีรายการระหวา่งบคุคลอื่นท่ีอาจมคีวามขดัแย้งกบับริษัทฯ  มีเพียงรายการระหวา่ง
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่เป็นปกติธุรกิจ ซึง่ได้มีการเปิดเผยข้อมลูไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจ าปี 2561  แล้ว  
 
2. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกนั 
 

การท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ยนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่ มีความสมเหตสุมผลและ
เป็นรายการปกติของธุรกิจที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  โดยมีราคาและมีเง่ือนไขที่เป็นธรรม 

 
3. นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายโดยเท่าเทียมกนั  รวมถึงการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ

จึงได้จดัท า “นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ขึน้ และประกาศไว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ โดยยดึหลกัการดงันี ้
• เป็นรายการท่ีผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงัและ
ซื่อสตัย์สจุริต โดยผู้มีสว่นได้สว่นเสยีไมไ่ด้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

• เป็นรายการท่ีด าเนินการโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมอืนการท ารายการกบับคุคลภายนอก 
• มีระบบการตดิตามและตรวจสอบท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่การท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 

 

 กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึน้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะ
น าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้บริษัทฯ จะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญ
อิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักลา่ว ทัง้นีก้ารอนุมตัิการเข้าท ารายการ
ระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมายวา่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

หากเกิดรายการระหวา่งกนั บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการอนมุตัิให้ท ารายการดงักลา่ว โดยบคุคลที่มีสว่นได้เสีย
หรืออาจขดัแย้งจะต้องไม่มีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ  ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็น
ต่อการท ารายการดงักลา่วทกุครัง้   ซึ่งขัน้ตอนการอนมุตัิการให้ความเห็นชอบในการให้ท ารายการดงักลา่วจะด าเนินการ
ตามขัน้ตอนของข้อก าหนดหรือ ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  ข้อก าหนดเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยการก าหนดราคา ค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั
บริษัทจะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชี
อนญุาตแหง่ประเทศไทย รวมทัง้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการ และค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั 
และจะเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุด

วนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบการเงนิที�ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย

 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุด

วนัเดียวกนั

 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ�งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ  

ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น

งบการเงินที่ตรวจสอบ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 

ความมสีาระสําคญั 

ขอบเขตของการตรวจสอบของข้าพเจ้ากาํหนดตามความมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้ากาํหนดแผนการตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�น

อยา่งสมเหตุสมผล วา่งบการเงินรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงจะถูกพิจารณาว่ามีสาระสําคญัถา้การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงรายการใดรายการหนึ� งหรือทุกรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวม 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความมีสาระสําคญัตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยกาํหนดความมีสาระสาํคญัโดยรวมสําหรับงบการเงินรวม

เป็นจาํนวนเงินตามเกณฑ ์ดงัที�อธิบายไวใ้นตาราง ขา้พเจา้ใชค้วามมีสาระสําคญัและพิจารณาปัจจยัเชิงคุณภาพในการกาํหนดขอบเขต

การตรวจสอบ รวมถึงลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ และเพื�อประเมินผลกระทบของการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริง ทั�งในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงินโดยรวม

ความมสีาระสําคญั

ความมีสาระสาํคญัโดยรวมสาํหรับงบการเงินรวมเท่ากบั 27 ลา้นบาท (ร้อยละ 1 ของรายไดร้วม

ของกลุ่มกิจการ)

ขอบเขตการตรวจสอบ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบกิจการ

ที�มีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 100 ของรายไดร้วมของกลุ่มกิจการ และเป็น

ร้อยละ 97 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มกิจการ

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ

ข้าพ เจ้าได้ระบุ เรื� อ ง การรวมธุ รกิ จ  - ก ารรับ โอ น กิ จก ารทั� งห มดเป็ น เรื� อ งสํ าคัญ

ในการตรวจสอบ 

แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม

ความมีสาระสำาคัญ
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ความมีสาระสําคัญโดยรวมสําหรับ

งบการเงินรวม

27 ลา้นบาท  

วิธีการกาํหนดความมีสาระสําคัญ ร้อยละ 1 ของรายไดร้วมของกลุ่มกิจการ

เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการกําหนด

ความมีสาระสําคัญ 

ข้าพเจ้าเลือกใช้รายไดเ้ป็นข้อมูลอ้างอิงในการกําหนดความมีสาระสําคัญเนื�องจาก

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการในรอบหลายปีมีความผนัผวน ขา้พเจา้จึงเห็นว่าการใช้

รายได้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกําหนดความมีสําคัญมีความเหมาะสมกับกลุ่มกิจการ

ในรอบปีปัจจุบนัมากกวา่การใชก้าํไรก่อนภาษีเงินได ้

ขา้พเจา้ไดต้กลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้จะรายงานการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงที�พบระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ซึ� งมีจาํนวนเงินที�มากกวา่ 1.35 ลา้นบาท 

วธีิกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้กาํหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื�อปฏิบติังานอย่างเพียงพอ เพื�อให้ขา้พเจา้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ 

โดยข้าพเจ้าพิจารณาถึงโครงสร้างของกลุ่มกิจการ กระบวนการและการควบคุมทางด้านบัญชี และอุตสาหกรรมของกลุ่มกิจการ

ที�ดาํเนินการอยู่

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ

เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื�อง การรวมธุรกิจ - การรับโอนกิจการทั�งหมดเป็นเรื�อง

สําคญัในการตรวจสอบ และไดน้าํเรื�องนี� มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี� ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องนี�

วิธีกำาหนดขอบเขตการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

การรวมธุรกจิ - การรับโอนกจิการทังหมด

อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เรื� อง การรับโอนกิจการ

ทั�งหมด

ในระหว่างปีบริษทัไดท้าํการชาํระค่าตอบแทนเพื�อการเขา้ซื�อและรับโอน
กิจการทั� งหมดของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั�น 
จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพื�อขยาย
เค รือข่ ายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มกิจการให้
ครอบคลุม และเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแสวงหารายไดข้องกลุ่มกิจการ
ในอนาคต 

ผูบ้ริหารประเมินว่ารายการดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจแบบการรับโอน
กิจการทั� งหมด  (Entire Business Transfer) ตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง การรวมธุรกิจ

ผลจากรายการดงักล่าว ผูบ้ริหารไดบ้นัทึกมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดรั้บ
มาตามมูลค่ายุติธรรมมูลค่ารวม 982.54 ล้านบาท และกาํไรจากการซื� อ
ธุรกิจจาํนวน 82.54 ลา้นบาท ซึ� งเป็นผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าและสิ�งตอบแทนที�โอนให้ การประเมินมูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุได้เป็นส่วนหนึ� งของการจดัทาํการปันส่วนราคา
ซื� อ  (Purchase Price Allocation) ซึ� ง จัด ทําโด ยผู ้ เชี� ยวช าญ ใ น ก าร
ประเมินราคาอิสระ 

ณ วนัที� 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทั� งหมดของ
กิจการโรงพยาบาลที� ซื� อได้ถูกโอนให้กับบริษัท ตามกระบวนการ
รับโอนกิจการทั� งหมด (Entire Business Transfer) ตามแนวทางที�
กาํหนดในประมวลกฎหมายรัษฎากร ซึ� งหากปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที�
ระบุในประมวลกฎหมายรัษฎากรอย่างครบถ้วนกิจการจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ�ม และอากรแสตมป์

ขา้พเจา้ให้ความสาํคญัในเรื�องนี�  เนื�องจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์

สุทธิที� ได้มาต้องอาศัยการใช้ดุลยพินิจที�สําคัญของผู ้บริหารและ

ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ ซึ� งมีผลต่อการรับรู้สินทรัพยสุ์ทธิที�ได้มาและกาํไร

จากการซื�อธุรกิจ นอกจากนี�มูลค่าของกาํไรจากการซื�อธุรกิจขา้งตน้เป็น

มูลค่าที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

ข้าพเจ้าได้สอบถามผู ้บริหารเพื�อทําความเข้าใจหลักเกณฑ์ที�ใช้

ในการพิจารณาการรับรู้รายการที�เกี�ยวกบัการซื�อกิจการโรงพยาบาล

ข้าพเจ้าได้ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารและข้อมูลที�ใช้

ในการรับรู้รายการซื� อกิจการโรงพยาบาล และเป็นไปตามการซื� อ

ธุรกิจตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที�  3 (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง การรวมธุรกิจ

ขา้พเจ้าได้อ่านสัญญาซื�อขายกิจการโรงพยาบาล และรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการอนุมติัให้บริษทัเขา้

ทาํรายการ นอกจากนี� ยงัได้ปรึกษาผู ้เชี�ยวชาญทางด้านบัญชีของ

ผูส้อบบญัชีในการวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้รับ และข้าพเจ้าพิจารณาว่า

การรับรู้รายการซื�อกิจการเป็นไปตามหลกัเกณฑข์า้งตน้

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความน่าเชื�อถือของรายงานการปันส่วนราคาซื�อที�

จัดทําโดยผู ้เชี� ยวชาญ ในการประเมินราคาอิสระ โดยข้าพเจ้า

ไดพิ้จารณาคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของ

ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ ข้าพเจ้าได้ตรวจข้อมูลเกี�ยวกับการระบุและการ

วดัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิที�ได้มากบัรายงานการการปันส่วนราคาซื� อ 

(Purchase Price Allocation) รวมถึงทดสอบการคาํนวณกําไรจาก

การซื�อธุรกิจ นอกจากนี� ขา้พเจ้าได้ตรวจรายการจ่ายซื�อกับใบแจ้ง

ยอดบญัชีธนาคาร 

จากวิธีการทดสอบขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่ผูบ้ริหารไดป้ระเมินรายการ

ซื� อกิจการโรงพยาบาลแบบการรับโอนกิจการทั� งหมด(Entire

Business Transfer) ดังกล่าวเป็นการซื� อธุรกิจมีความเหมาะสม

สมมติฐานหลกัที�ใช้ในการประเมินมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิที�ได้มามี

ความสมเหตุสมผล และวิธีการปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการรวม

ธุรกิจตามกระบวนการรับโอนกิจการทั� งหมด (Entire Business

Transfer)ไดบ้นัทึกอยา่งเหมาะสม

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

การรวมธุรกจิ - การรับโอนกจิการทังหมด

อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เรื� อง การรับโอนกิจการ

ทั�งหมด

ในระหว่างปีบริษทัไดท้าํการชาํระค่าตอบแทนเพื�อการเขา้ซื�อและรับโอน
กิจการทั� งหมดของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั�น 
จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพื�อขยาย
เค รือข่ ายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มกิจการให้
ครอบคลุม และเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแสวงหารายไดข้องกลุ่มกิจการ
ในอนาคต 

ผูบ้ริหารประเมินว่ารายการดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจแบบการรับโอน
กิจการทั� งหมด  (Entire Business Transfer) ตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง การรวมธุรกิจ

ผลจากรายการดงักล่าว ผูบ้ริหารไดบ้นัทึกมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดรั้บ
มาตามมูลค่ายุติธรรมมูลค่ารวม 982.54 ล้านบาท และกาํไรจากการซื� อ
ธุรกิจจาํนวน 82.54 ลา้นบาท ซึ� งเป็นผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าและสิ�งตอบแทนที�โอนให้ การประเมินมูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุได้เป็นส่วนหนึ� งของการจดัทาํการปันส่วนราคา
ซื� อ  (Purchase Price Allocation) ซึ� ง จัด ทําโด ยผู ้ เชี� ยวช าญ ใ น ก าร
ประเมินราคาอิสระ 

ณ วนัที� 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทั� งหมดของ
กิจการโรงพยาบาลที� ซื� อได้ถูกโอนให้กับบริษัท ตามกระบวนการ
รับโอนกิจการทั� งหมด (Entire Business Transfer) ตามแนวทางที�
กาํหนดในประมวลกฎหมายรัษฎากร ซึ� งหากปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที�
ระบุในประมวลกฎหมายรัษฎากรอย่างครบถ้วนกิจการจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ�ม และอากรแสตมป์

ขา้พเจา้ให้ความสาํคญัในเรื�องนี�  เนื�องจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์

สุทธิที� ได้มาต้องอาศัยการใช้ดุลยพินิจที�สําคัญของผู ้บริหารและ

ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ ซึ� งมีผลต่อการรับรู้สินทรัพยสุ์ทธิที�ได้มาและกาํไร

จากการซื�อธุรกิจ นอกจากนี�มูลค่าของกาํไรจากการซื�อธุรกิจขา้งตน้เป็น

มูลค่าที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

ข้าพเจ้าได้สอบถามผู ้บริหารเพื�อทําความเข้าใจหลักเกณฑ์ที�ใช้

ในการพิจารณาการรับรู้รายการที�เกี�ยวกบัการซื�อกิจการโรงพยาบาล

ข้าพเจ้าได้ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารและข้อมูลที�ใช้

ในการรับรู้รายการซื� อกิจการโรงพยาบาล และเป็นไปตามการซื� อ

ธุรกิจตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที�  3 (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง การรวมธุรกิจ

ขา้พเจ้าได้อ่านสัญญาซื�อขายกิจการโรงพยาบาล และรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการอนุมติัให้บริษทัเขา้

ทาํรายการ นอกจากนี� ยงัได้ปรึกษาผู ้เชี�ยวชาญทางด้านบัญชีของ

ผูส้อบบญัชีในการวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้รับ และข้าพเจ้าพิจารณาว่า

การรับรู้รายการซื�อกิจการเป็นไปตามหลกัเกณฑข์า้งตน้

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความน่าเชื�อถือของรายงานการปันส่วนราคาซื�อที�

จัดทําโดยผู ้เชี� ยวชาญ ในการประเมินราคาอิสระ โดยข้าพเจ้า

ไดพิ้จารณาคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของ

ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ ข้าพเจ้าได้ตรวจข้อมูลเกี�ยวกับการระบุและการ

วดัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิที�ได้มากบัรายงานการการปันส่วนราคาซื� อ 

(Purchase Price Allocation) รวมถึงทดสอบการคาํนวณกําไรจาก

การซื�อธุรกิจ นอกจากนี� ขา้พเจ้าได้ตรวจรายการจ่ายซื�อกับใบแจ้ง

ยอดบญัชีธนาคาร 

จากวิธีการทดสอบขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่ผูบ้ริหารไดป้ระเมินรายการ

ซื� อกิจการโรงพยาบาลแบบการรับโอนกิจการทั� งหมด(Entire

Business Transfer) ดังกล่าวเป็นการซื� อธุรกิจมีความเหมาะสม

สมมติฐานหลกัที�ใช้ในการประเมินมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิที�ได้มามี

ความสมเหตุสมผล และวิธีการปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการรวม

ธุรกิจตามกระบวนการรับโอนกิจการทั� งหมด (Entire Business

Transfer)ไดบ้นัทึกอยา่งเหมาะสม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ
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ข้อมูลอื�น 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�

ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจา้ไม่ได้ให้ความเชื�อมั�น

ต่อขอ้มูลอื�น

ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านและพิจารณาว่า

ข้อมูลอื�นมีความขัดแยง้ที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

เมื�อข้าพเจา้ได้อ่านรายงานประจาํปี ขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื�อสาร

เรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กรรมการมีหน้าที�รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั

ในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับ 

การดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่กรรมการมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัทหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�ช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั

ข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ได้

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัที�มีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ

ผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยง

เหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�

ไม่พบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี� ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง

ขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ

และบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 

การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยกรรมการ

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ

บญัชีที�ไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิด

ข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื� องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า 

ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกต 

ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที� เกี�ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ

ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของ

ผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยุด

การดาํเนินงานต่อเนื�อง

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง

ตามที�ควรหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที� เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่างๆ ที�สาํคญัซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว้

ประเดน็ที�มีนัยสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกับความเป็นอิสระและ

ได้สื�อสารกับผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแลเกี�ยวกับความสัมพนัธ์ทั� งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอก

อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

ชาญชัย  ชัยประสิทธิ�

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3760

กรุงเทพมหานคร 

26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 449,319,453 371,921,850 91,809,673 71,737,713

เงินลงทุนระยะสั�น 8 6,064,020 647,919,870 3,930,213 46,530,623

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใชที้�หมุนเวยีน 12 5,445,500 5,445,500 5,000,000 5,000,000

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 9 267,616,530 199,956,312 43,686,717 13,374,941

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 33 - - 520,835,901 101,749,298

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 49,571,670 49,984,106 5,891,267 308,496

งานระหวา่งทาํตามสญัญาบริการ 11 - 12,936,775 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 13 96,599,034 85,286,168 9,015,726 6,340,616

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 874,616,207 1,373,450,581 680,169,497 245,041,687

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช้ 12 12,166,146 13,600,041 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 8,013,253,520 8,013,253,520

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 330,000 - 330,000 -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 15 2,719,903,248 2,754,025,972 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 8,942,749,880 7,187,429,719 2,679,824,880 1,366,438,105

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 69,632,256 77,062,177 3,676,956 3,817,000

สิทธิการเช่า 25,221,690 22,422,640 - -

ค่าความนิยม 18 1,648,636,237 1,648,636,237 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 4,603,891 5,300,619 - 2,468,204

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 20,221,638 6,284,550 14,492,200 4,341,465

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,443,464,986 11,714,761,955 10,711,577,556 9,390,318,294

รวมสินทรัพย์ 14,318,081,193 13,088,212,536 11,391,747,053 9,635,359,981

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

          กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

งบแสดงฐานะการเงินบริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 449,319,453 371,921,850 91,809,673 71,737,713

เงินลงทุนระยะสั�น 8 6,064,020 647,919,870 3,930,213 46,530,623

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใชที้�หมุนเวยีน 12 5,445,500 5,445,500 5,000,000 5,000,000

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 9 267,616,530 199,956,312 43,686,717 13,374,941

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 33 - - 520,835,901 101,749,298

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 49,571,670 49,984,106 5,891,267 308,496

งานระหวา่งทาํตามสญัญาบริการ 11 - 12,936,775 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 13 96,599,034 85,286,168 9,015,726 6,340,616

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 874,616,207 1,373,450,581 680,169,497 245,041,687

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช้ 12 12,166,146 13,600,041 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 8,013,253,520 8,013,253,520

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 330,000 - 330,000 -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 15 2,719,903,248 2,754,025,972 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 8,942,749,880 7,187,429,719 2,679,824,880 1,366,438,105

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 69,632,256 77,062,177 3,676,956 3,817,000

สิทธิการเช่า 25,221,690 22,422,640 - -

ค่าความนิยม 18 1,648,636,237 1,648,636,237 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 4,603,891 5,300,619 - 2,468,204

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 20,221,638 6,284,550 14,492,200 4,341,465

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,443,464,986 11,714,761,955 10,711,577,556 9,390,318,294

รวมสินทรัพย์ 14,318,081,193 13,088,212,536 11,391,747,053 9,635,359,981

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

          กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 20 7,414,576 1,448,274 - -

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 20 1,030,400,181 30,000,000 1,000,400,181 -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 21 463,546,360 1,370,899,979 98,773,987 1,053,985,213

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที�หมุนเวยีน 24,502,187 23,706,911 6,075,926 4,077,969

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 20 461,891,445 445,618,548 614,851,238 -

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 26,436,869 8,705,655 9,280,120 -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 183,999,549 138,198,557 32,818,378 -

ส่วนของตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาวจากบุคคล

ที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20, 33 530,403,694 - 530,403,694 -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,944,080 71,778,855 - -

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ที�หมุนเวยีน 30,673,961 49,053,678 9,203,334 29,075,977

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 22 75,224,261 75,597,790 5,829,636 4,871,180

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,853,437,163 2,215,008,247 2,307,636,494 1,092,010,339

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 20 74,640,282 11,057,063 31,522,363 -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 2,063,842,959 1,102,412,040 915,501,439 -

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 3,320,024 9,634,810 - -

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 19,193,022 19,675,786 - -

ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาวจากบุคคล

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 20, 33 - 521,469,771 - 521,469,771

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 333,153,092 171,398,059 170,322,202 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 85,162,888 71,012,437 15,152,353 12,680,791

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 24 43,712,527 42,443,180 3,446,298 27,620,190

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 2,623,024,794 1,949,103,146 1,135,944,655 561,770,752

รวมหนี�สิน 5,476,461,957 4,164,111,393 3,443,581,149 1,653,781,091

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

9

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 449,319,453 371,921,850 91,809,673 71,737,713

เงินลงทุนระยะสั�น 8 6,064,020 647,919,870 3,930,213 46,530,623

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใชที้�หมุนเวยีน 12 5,445,500 5,445,500 5,000,000 5,000,000

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 9 267,616,530 199,956,312 43,686,717 13,374,941

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 33 - - 520,835,901 101,749,298

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 49,571,670 49,984,106 5,891,267 308,496

งานระหวา่งทาํตามสญัญาบริการ 11 - 12,936,775 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 13 96,599,034 85,286,168 9,015,726 6,340,616

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 874,616,207 1,373,450,581 680,169,497 245,041,687

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช้ 12 12,166,146 13,600,041 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 8,013,253,520 8,013,253,520

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 330,000 - 330,000 -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 15 2,719,903,248 2,754,025,972 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 8,942,749,880 7,187,429,719 2,679,824,880 1,366,438,105

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 69,632,256 77,062,177 3,676,956 3,817,000

สิทธิการเช่า 25,221,690 22,422,640 - -

ค่าความนิยม 18 1,648,636,237 1,648,636,237 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 4,603,891 5,300,619 - 2,468,204

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 20,221,638 6,284,550 14,492,200 4,341,465

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,443,464,986 11,714,761,955 10,711,577,556 9,390,318,294

รวมสินทรัพย์ 14,318,081,193 13,088,212,536 11,391,747,053 9,635,359,981

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

          กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 25

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั จาํนวน 3,240,638,433 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 3,240,638,433 3,240,638,433 3,240,638,433 3,240,638,433

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 3,240,087,520 หุน้

มูลค่าที�ไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 3,240,087,520 3,240,087,520 3,240,087,520 3,240,087,520

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 25 4,476,767,055 4,476,767,055 4,476,767,055 4,476,767,055

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 44,199,790 44,199,790 44,199,790 44,199,790

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (447,622,766) (278,895,727) 187,111,539 220,524,525

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 764,129,669 764,129,669 - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 8,077,561,268 8,246,288,307 7,948,165,904 7,981,578,890

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 764,057,968 677,812,836 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 8,841,619,236 8,924,101,143 7,948,165,904 7,981,578,890

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 14,318,081,193 13,088,212,536 11,391,747,053 9,635,359,981

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

10

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 449,319,453 371,921,850 91,809,673 71,737,713

เงินลงทุนระยะสั�น 8 6,064,020 647,919,870 3,930,213 46,530,623

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใชที้�หมุนเวยีน 12 5,445,500 5,445,500 5,000,000 5,000,000

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 9 267,616,530 199,956,312 43,686,717 13,374,941

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 33 - - 520,835,901 101,749,298

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 49,571,670 49,984,106 5,891,267 308,496

งานระหวา่งทาํตามสญัญาบริการ 11 - 12,936,775 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 13 96,599,034 85,286,168 9,015,726 6,340,616

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 874,616,207 1,373,450,581 680,169,497 245,041,687

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช้ 12 12,166,146 13,600,041 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 8,013,253,520 8,013,253,520

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 330,000 - 330,000 -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 15 2,719,903,248 2,754,025,972 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 8,942,749,880 7,187,429,719 2,679,824,880 1,366,438,105

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 69,632,256 77,062,177 3,676,956 3,817,000

สิทธิการเช่า 25,221,690 22,422,640 - -

ค่าความนิยม 18 1,648,636,237 1,648,636,237 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 4,603,891 5,300,619 - 2,468,204

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 20,221,638 6,284,550 14,492,200 4,341,465

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,443,464,986 11,714,761,955 10,711,577,556 9,390,318,294

รวมสินทรัพย์ 14,318,081,193 13,088,212,536 11,391,747,053 9,635,359,981

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

          กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



174 175

บริษัท พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 6 2,084,631,463 1,690,423,085 206,947,250 -

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 6 638,074,048 547,347,807 286,784,201 280,253,970

ตน้ทุนจากกิจการโรงพยาบาล (1,577,357,862) (1,274,462,523) (172,492,777) -

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ (451,281,766) (453,257,050) (162,004,218) (138,945,742)

กาํไรขั�นต้น 694,065,883 510,051,319 159,234,456 141,308,228

รายไดอื้�น 29 51,245,926 166,524,038 23,846,394 143,332,476

กาํไรจากการซื�อธุรกิจในราคาตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรม 82,544,015 - 82,544,015 -

ค่าใชจ่้ายในการขาย (60,302,724) (45,387,887) (18,369,695) (12,424,890)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (746,491,349) (761,050,714) (212,041,805) (159,625,529)

ค่าใชจ่้ายอื�น (16,579,422) (8,324,446) - -

ตน้ทุนทางการเงิน (126,109,180) (69,120,459) (74,701,628) (8,933,922)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (121,626,851) (207,308,149) (39,488,263) 103,656,363

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 31 (31,016,525) (164,305,570) 4,253,397 (7,244,869)

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (152,643,376) (371,613,719) (35,234,866) 96,411,494

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 23 4,701,841 11,494,104 2,277,350 (50,420)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของการวดัมูลค่าใหม่

ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 31 (940,368) (2,298,821) (455,470) 10,084

รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,761,473 9,195,283 1,821,880 (40,336)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 3,761,473 9,195,283 1,821,880 (40,336)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (148,881,903) (362,418,436) (33,412,986) 96,371,158

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน):

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (173,397,115) (345,096,006) (35,234,866) 96,411,494

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 20,753,739 (26,517,713) - -

(152,643,376) (371,613,719) (35,234,866) 96,411,494

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (168,727,035) (343,177,337) (33,412,986) 96,371,158

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 19,845,132 (19,241,099) - -

(148,881,903) (362,418,436) (33,412,986) 96,371,158

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 32

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (0.054) (0.107) (0.011) 0.030

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

11

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษัท พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 6 2,084,631,463 1,690,423,085 206,947,250 -

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 6 638,074,048 547,347,807 286,784,201 280,253,970

ตน้ทุนจากกิจการโรงพยาบาล (1,577,357,862) (1,274,462,523) (172,492,777) -

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ (451,281,766) (453,257,050) (162,004,218) (138,945,742)

กาํไรขั�นต้น 694,065,883 510,051,319 159,234,456 141,308,228

รายไดอื้�น 29 51,245,926 166,524,038 23,846,394 143,332,476

กาํไรจากการซื�อธุรกิจในราคาตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรม 82,544,015 - 82,544,015 -

ค่าใชจ่้ายในการขาย (60,302,724) (45,387,887) (18,369,695) (12,424,890)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (746,491,349) (761,050,714) (212,041,805) (159,625,529)

ค่าใชจ่้ายอื�น (16,579,422) (8,324,446) - -

ตน้ทุนทางการเงิน (126,109,180) (69,120,459) (74,701,628) (8,933,922)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (121,626,851) (207,308,149) (39,488,263) 103,656,363

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 31 (31,016,525) (164,305,570) 4,253,397 (7,244,869)

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (152,643,376) (371,613,719) (35,234,866) 96,411,494

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 23 4,701,841 11,494,104 2,277,350 (50,420)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของการวดัมูลค่าใหม่

ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 31 (940,368) (2,298,821) (455,470) 10,084

รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,761,473 9,195,283 1,821,880 (40,336)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 3,761,473 9,195,283 1,821,880 (40,336)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (148,881,903) (362,418,436) (33,412,986) 96,371,158

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน):

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (173,397,115) (345,096,006) (35,234,866) 96,411,494

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 20,753,739 (26,517,713) - -

(152,643,376) (371,613,719) (35,234,866) 96,411,494

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (168,727,035) (343,177,337) (33,412,986) 96,371,158

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 19,845,132 (19,241,099) - -

(148,881,903) (362,418,436) (33,412,986) 96,371,158

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 32

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (0.054) (0.107) (0.011) 0.030

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

11

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (121,626,851) (207,308,149) (39,488,263) 103,656,363

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30 421,545,134 395,668,966 76,196,597 46,573,581

ค่าเผื�อ(กลบัรายการ)

- หนี�สงสยัจะสูญ - ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (1,739,471) (6,234,480) (309,899) 13,575

- สินคา้เสื�อมสภาพ (207,013) - - -

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 4,833,954 1,732,925 1,520,205 1,597,672

กาํไรที�เกิดขึ�นจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 8 (1,393,478) (2,671,167) (28,978) -

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (83) (1,173,557) - (487,934)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 7,801,943

กาํไรจากการซื�อธุรกิจในราคาตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรม 28 (82,544,015) - (82,544,015) -

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 29 (122,250) (104,400,000) - -

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,163,271 - (22,250) -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 474,559 5,069,196 - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 23 18,009,389 18,859,834 2,373,243 3,561,172

รายไดด้อกเบี�ย 29 (1,483,917) (11,591,801) (8,007,481) (24,296,557)

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 126,109,180 69,120,459 74,701,628 8,933,922

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 363,018,409 157,072,226 24,390,787 147,353,737

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (71,924,445) 34,231,428 (29,770,109) 2,283,921

   สินคา้คงเหลือ 8,296,525 (2,492,244) 2,094,305 219,182

   งานระหวา่งทาํตามสญัญาบริการ 12,936,775 (9,653,117) - -

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,931,261 3,344,066 2,959,488 6,406,963

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (11,803,188) 19,958,512 (8,016,835) (502,260)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (17,257,537) 96,821,869 15,155,841 35,103,260

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (25,954,987) (1,153,638) (18,437,520) 1,765,522

   เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ (18,862,481) 25,056,546 (19,872,643) 19,183,382

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (373,529) (9,621,966) 958,456 1,157,228

   จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 23 (2,096,366) (878,575) (563,600) -

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 1,269,347 (15,023,134) (24,173,892) (11,526,557)

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมการดาํเนินงาน 239,179,784 297,661,973 (55,275,722) 201,444,378

   จ่ายดอกเบี�ย (106,714,280) (66,279,076) (50,462,484) -

   จ่ายภาษีเงินได้ (117,006,320) (119,055,057) (7,154,802) (8,788,423)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 15,459,184 112,327,840 (112,893,008) 192,655,955

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

14

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 449,319,453 371,921,850 91,809,673 71,737,713

เงินลงทุนระยะสั�น 8 6,064,020 647,919,870 3,930,213 46,530,623

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใชที้�หมุนเวยีน 12 5,445,500 5,445,500 5,000,000 5,000,000

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 9 267,616,530 199,956,312 43,686,717 13,374,941

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 33 - - 520,835,901 101,749,298

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 49,571,670 49,984,106 5,891,267 308,496

งานระหวา่งทาํตามสญัญาบริการ 11 - 12,936,775 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 13 96,599,034 85,286,168 9,015,726 6,340,616

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 874,616,207 1,373,450,581 680,169,497 245,041,687

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช้ 12 12,166,146 13,600,041 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 8,013,253,520 8,013,253,520

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 330,000 - 330,000 -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 15 2,719,903,248 2,754,025,972 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 8,942,749,880 7,187,429,719 2,679,824,880 1,366,438,105

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 69,632,256 77,062,177 3,676,956 3,817,000

สิทธิการเช่า 25,221,690 22,422,640 - -

ค่าความนิยม 18 1,648,636,237 1,648,636,237 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 4,603,891 5,300,619 - 2,468,204

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 20,221,638 6,284,550 14,492,200 4,341,465

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,443,464,986 11,714,761,955 10,711,577,556 9,390,318,294

รวมสินทรัพย์ 14,318,081,193 13,088,212,536 11,391,747,053 9,635,359,981

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

          กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

งบกระแสเงินสด
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บริษัท พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั�น 8 947,709,541 3,638,841,762 46,559,601 -

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนระยะสั�น (304,417,682) (4,165,621,309) (3,930,214) -

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

ลดลง(เพิ�มขึ�น) 1,433,895 (772,833) - -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - 57,500,000 1,840,000,000

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - (468,999,963) (1,007,000,000)

เงินสดจ่ายซื�อบริษทัยอ่ย (1,000,000,000) (1,000,000,000) (1,000,000,000) (1,010,000,000)

เงินสดจ่ายเพื�อการรับโอนกิจการทั�งหมด 28 (900,000,000) - (900,000,000) -

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบี�ย 1,441,440 6,072,531 420,815 25,866,087

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 2,500,000,000 - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 636,554 - 246,411 -

เงินสดจ่ายซื�ออสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (26,759,542) - - -

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (704,177,315) (868,666,708) (142,654,466) (16,759,121)

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (14,366,347) - (1,241,990) -

เงินสดจ่ายซื�อสิทธิการเช่า (2,799,050) (12,035,140) - -

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (2,001,298,506) 97,818,303 (2,412,099,806) (167,893,034)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื (4,660,000) - (4,160,000) -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,189,224,888 380,923,256 1,949,128,955 -

เงินสดจ่ายคืนจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (181,312,200) (882,615,798) - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 441,500,000 602,500,000 -

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - (33,500,000) - -

เงินสดจ่ายหนี� สินสญัญาเช่าทางการเงิน (12,382,061) (9,937,986) (2,404,181) -

เงินปันผลจ่าย (23,600,004) (28,400,034) - -

เงินสดรับจากการเพิ�มหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 90,000,000 18,257,250 - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 2,057,270,623 (113,773,312) 2,545,064,774 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 71,431,301 96,372,831 20,071,960 24,762,921

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี - สุทธิ 370,473,576 274,100,745 71,737,713 46,974,792

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 441,904,877 370,473,576 91,809,673 71,737,713

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

15

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 449,319,453 371,921,850 91,809,673 71,737,713

เงินลงทุนระยะสั�น 8 6,064,020 647,919,870 3,930,213 46,530,623

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใชที้�หมุนเวยีน 12 5,445,500 5,445,500 5,000,000 5,000,000

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 9 267,616,530 199,956,312 43,686,717 13,374,941

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 33 - - 520,835,901 101,749,298

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 49,571,670 49,984,106 5,891,267 308,496

งานระหวา่งทาํตามสญัญาบริการ 11 - 12,936,775 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 13 96,599,034 85,286,168 9,015,726 6,340,616

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 874,616,207 1,373,450,581 680,169,497 245,041,687

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช้ 12 12,166,146 13,600,041 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 8,013,253,520 8,013,253,520

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 330,000 - 330,000 -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 15 2,719,903,248 2,754,025,972 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 8,942,749,880 7,187,429,719 2,679,824,880 1,366,438,105

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 69,632,256 77,062,177 3,676,956 3,817,000

สิทธิการเช่า 25,221,690 22,422,640 - -

ค่าความนิยม 18 1,648,636,237 1,648,636,237 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 4,603,891 5,300,619 - 2,468,204

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 20,221,638 6,284,550 14,492,200 4,341,465

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,443,464,986 11,714,761,955 10,711,577,556 9,390,318,294

รวมสินทรัพย์ 14,318,081,193 13,088,212,536 11,391,747,053 9,635,359,981

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

          กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมรายการต่อไปนี�

เพื�อวตัถุประสงค์ของงบกระแสเงินสด :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 449,319,453 371,921,850 91,809,673 71,737,713

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน (7,414,576) (1,448,274) - -

441,904,877 370,473,576 91,809,673 71,737,713

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�สาํคญั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�

ซื�ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื�อ 158,481,726 - 31,416,223 2,157,346

ซื�ออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 92,971,598 - 42,481,769 -

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นเงินเชื�อ 373,957 - 373,957 -

ซื�อบริษทัยอ่ยดว้ยเจา้หนี� ค่าหุน้ 21 - 1,000,000,000 - 1,000,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 449,319,453 371,921,850 91,809,673 71,737,713

เงินลงทุนระยะสั�น 8 6,064,020 647,919,870 3,930,213 46,530,623

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใชที้�หมุนเวยีน 12 5,445,500 5,445,500 5,000,000 5,000,000

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 9 267,616,530 199,956,312 43,686,717 13,374,941

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 33 - - 520,835,901 101,749,298

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 49,571,670 49,984,106 5,891,267 308,496

งานระหวา่งทาํตามสญัญาบริการ 11 - 12,936,775 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 13 96,599,034 85,286,168 9,015,726 6,340,616

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 874,616,207 1,373,450,581 680,169,497 245,041,687

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช้ 12 12,166,146 13,600,041 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 8,013,253,520 8,013,253,520

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 330,000 - 330,000 -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 15 2,719,903,248 2,754,025,972 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 8,942,749,880 7,187,429,719 2,679,824,880 1,366,438,105

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 69,632,256 77,062,177 3,676,956 3,817,000

สิทธิการเช่า 25,221,690 22,422,640 - -

ค่าความนิยม 18 1,648,636,237 1,648,636,237 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 4,603,891 5,300,619 - 2,468,204

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 20,221,638 6,284,550 14,492,200 4,341,465

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,443,464,986 11,714,761,955 10,711,577,556 9,390,318,294

รวมสินทรัพย์ 14,318,081,193 13,088,212,536 11,391,747,053 9,635,359,981

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

          กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



180 181

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทั�วไป

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึ� งจดัตั�งขึ�นในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี�

เลขที� 29 ชั�น 23 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี� บริษทัมีสาขาตั� งอยู่เลขที�  1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และเลขที� 35/2 หมู่ที� 12

ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ”

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัคือ ประกอบกิจการโรงพยาบาล ให้บริการที�พกัอาศยัให้เช่าอาคารสาํนกังาน พฒันาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

และให้บริการติดตั�งระบบสารสนเทศ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัซึ� งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

ยกเวน้เรื�องที�อธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคล้องกับหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที�สําคญั

และการใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหารซึ� งจัดทําขึ� นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ 

และต้องเปิดเผยเรื� องการใช้ดุลยพินิจที�สําคญัหรือมีความซับซ้อนของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี�ยวกับข้อสมมติฐาน

และประมาณการที�มีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ� นจากงบการเงินตามกฎหมายที� เป็นภาษาไทย ในกรณี

ที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

1  ข้อมูลทั่วไป

2 นโยบายการบัญชี

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง

กลุ่มกิจการได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง ซึ� งมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และ

เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ โดยการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ

กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง ซึ� งมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาถือปฏิบติั

ก่อนวนับงัคบัใช้ ซึ� งผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ต่อ

กลุ่มกิจการ

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย

(1) บริษทัยอ่ย

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซึ� งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มกิจการมีการ

เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวข้องกับผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบ

ต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั�งแต่

วนัที�กลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม

นบัจากวนัที�กลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซื�อ สิ�งตอบแทนที�โอนให้สําหรับการซื�อบริษทัยอ่ย ประกอบด้วย

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ผูซื้�อโอนให้และหนี� สินที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซื�อและส่วนไดเ้สียในส่วน

ของเจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ�งตอบแทนที�โอนให้รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหนี� สินที�ผูซื้�อคาดวา่จะตอ้งจ่าย

ชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น มูลค่าเริ�มแรกของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและ

หนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นที�รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื�อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั� ง

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุได้

ของผูถู้กซื�อตามสดัส่วนของหุ้นที�ถือโดยส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในการรวมธุรกิจที�ดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซื�อ ผูซื้�อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ผูซื้�อถืออยูใ่นผูถู้กซื�อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่

โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื�อและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการวดัมูลค่าใหม่นั�นในกาํไรหรือขาดทุน

สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื�อ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

ของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายที�รับรู้ภายหลงัวนัที�ซื�อซึ� งจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนี� สินให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ� งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึกการจ่ายชาํระใน

ภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ – เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ)

ส่วนเกินของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยที์�ไดม้าที�

ระบุไดแ้ละหนี� สินที�รับมา ผูซื้�อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการ

รวมธุรกิจ นอ้ยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง

ไปยงังบกาํไรขาดทุน

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ได้เกิดขึ�นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงัไม่

เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบาย

การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

รายชื�อของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มกิจการ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ สาํหรับ

การซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�

ซื�อมาในบริษทัยอ่ยและกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของของเจา้ของ

(3) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการที�ถูกนาํมารวมดว้ย

มูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูกนาํมารวมเฉพาะสดัส่วนที�เคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวม

ของบริษทัใหญ่ลาํดบัที�สูงสุดที�ตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัที�มีการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ�นตั�งแต่วนัตน้งวดในงบการ

เงินงวดก่อนที�นาํมาเปรียบเทียบซึ� งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที�ออก

โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ให้ไป หนี� สินที�เกิดขึ�นหรือรับมา

และตราสารทุนที�ออกโดยผูซื้�อ ณ วนัที�มีการแลกเปลี�ยนเพื�อให้ไดม้าซึ� งการควบคุม ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายที�ปรึกษากฎหมาย และที�ปรึกษาอื�นในการรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมใน

การจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดที�มีการรวมธุรกิจเกิดขึ�น  

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซื้�อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูก

นาํมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ – เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ)

ส่วนเกินของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยที์�ไดม้าที�

ระบุไดแ้ละหนี� สินที�รับมา ผูซื้�อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการ

รวมธุรกิจ นอ้ยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง

ไปยงังบกาํไรขาดทุน

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ได้เกิดขึ�นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงัไม่

เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบาย

การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

รายชื�อของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มกิจการ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ สาํหรับ

การซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�

ซื�อมาในบริษทัยอ่ยและกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของของเจา้ของ

(3) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการที�ถูกนาํมารวมดว้ย

มูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูกนาํมารวมเฉพาะสดัส่วนที�เคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวม

ของบริษทัใหญ่ลาํดบัที�สูงสุดที�ตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัที�มีการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ�นตั�งแต่วนัตน้งวดในงบการ

เงินงวดก่อนที�นาํมาเปรียบเทียบซึ� งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที�ออก

โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ให้ไป หนี� สินที�เกิดขึ�นหรือรับมา

และตราสารทุนที�ออกโดยผูซื้�อ ณ วนัที�มีการแลกเปลี�ยนเพื�อให้ไดม้าซึ� งการควบคุม ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายที�ปรึกษากฎหมาย และที�ปรึกษาอื�นในการรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมใน

การจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดที�มีการรวมธุรกิจเกิดขึ�น  

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซื้�อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูก

นาํมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ – เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ)

ส่วนเกินของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยที์�ไดม้าที�

ระบุไดแ้ละหนี� สินที�รับมา ผูซื้�อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการ

รวมธุรกิจ นอ้ยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง

ไปยงังบกาํไรขาดทุน

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ได้เกิดขึ�นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงัไม่

เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบาย

การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

รายชื�อของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มกิจการ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ สาํหรับ

การซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�

ซื�อมาในบริษทัยอ่ยและกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของของเจา้ของ

(3) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการที�ถูกนาํมารวมดว้ย

มูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูกนาํมารวมเฉพาะสดัส่วนที�เคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวม

ของบริษทัใหญ่ลาํดบัที�สูงสุดที�ตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัที�มีการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ�นตั�งแต่วนัตน้งวดในงบการ

เงินงวดก่อนที�นาํมาเปรียบเทียบซึ� งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที�ออก

โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ให้ไป หนี� สินที�เกิดขึ�นหรือรับมา

และตราสารทุนที�ออกโดยผูซื้�อ ณ วนัที�มีการแลกเปลี�ยนเพื�อให้ไดม้าซึ� งการควบคุม ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายที�ปรึกษากฎหมาย และที�ปรึกษาอื�นในการรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมใน

การจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดที�มีการรวมธุรกิจเกิดขึ�น  

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซื้�อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูก

นาํมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ – เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ)

ส่วนเกินของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยที์�ไดม้าที�

ระบุไดแ้ละหนี� สินที�รับมา ผูซื้�อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการ

รวมธุรกิจ นอ้ยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง

ไปยงังบกาํไรขาดทุน

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ได้เกิดขึ�นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงัไม่

เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบาย

การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

รายชื�อของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มกิจการ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ สาํหรับ

การซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�

ซื�อมาในบริษทัยอ่ยและกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของของเจา้ของ

(3) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการที�ถูกนาํมารวมดว้ย

มูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูกนาํมารวมเฉพาะสดัส่วนที�เคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวม

ของบริษทัใหญ่ลาํดบัที�สูงสุดที�ตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัที�มีการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ�นตั�งแต่วนัตน้งวดในงบการ

เงินงวดก่อนที�นาํมาเปรียบเทียบซึ� งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที�ออก

โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ให้ไป หนี� สินที�เกิดขึ�นหรือรับมา

และตราสารทุนที�ออกโดยผูซื้�อ ณ วนัที�มีการแลกเปลี�ยนเพื�อให้ไดม้าซึ� งการควบคุม ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายที�ปรึกษากฎหมาย และที�ปรึกษาอื�นในการรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมใน

การจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดที�มีการรวมธุรกิจเกิดขึ�น  

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซื้�อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูก

นาํมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

19

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ – เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ)

ส่วนเกินของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยที์�ไดม้าที�

ระบุไดแ้ละหนี� สินที�รับมา ผูซื้�อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการ

รวมธุรกิจ นอ้ยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง

ไปยงังบกาํไรขาดทุน

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ได้เกิดขึ�นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงัไม่

เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบาย

การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

รายชื�อของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มกิจการ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ สาํหรับ

การซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�

ซื�อมาในบริษทัยอ่ยและกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของของเจา้ของ

(3) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการที�ถูกนาํมารวมดว้ย

มูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูกนาํมารวมเฉพาะสดัส่วนที�เคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวม

ของบริษทัใหญ่ลาํดบัที�สูงสุดที�ตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัที�มีการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ�นตั�งแต่วนัตน้งวดในงบการ

เงินงวดก่อนที�นาํมาเปรียบเทียบซึ� งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที�ออก

โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ให้ไป หนี� สินที�เกิดขึ�นหรือรับมา

และตราสารทุนที�ออกโดยผูซื้�อ ณ วนัที�มีการแลกเปลี�ยนเพื�อให้ไดม้าซึ� งการควบคุม ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายที�ปรึกษากฎหมาย และที�ปรึกษาอื�นในการรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมใน

การจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดที�มีการรวมธุรกิจเกิดขึ�น  

ส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซื้�อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูก

นาํมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ – เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ)

ส่วนเกินของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยที์�ไดม้าที�

ระบุไดแ้ละหนี� สินที�รับมา ผูซื้�อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการ

รวมธุรกิจ นอ้ยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง

ไปยงังบกาํไรขาดทุน

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ได้เกิดขึ�นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงัไม่

เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบาย

การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

รายชื�อของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มกิจการ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ สาํหรับ

การซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�

ซื�อมาในบริษทัยอ่ยและกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของของเจา้ของ

(3) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการที�ถูกนาํมารวมดว้ย

มูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูกนาํมารวมเฉพาะสดัส่วนที�เคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวม

ของบริษทัใหญ่ลาํดบัที�สูงสุดที�ตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัที�มีการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ�นตั�งแต่วนัตน้งวดในงบการ

เงินงวดก่อนที�นาํมาเปรียบเทียบซึ� งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที�ออก

โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ให้ไป หนี� สินที�เกิดขึ�นหรือรับมา

และตราสารทุนที�ออกโดยผูซื้�อ ณ วนัที�มีการแลกเปลี�ยนเพื�อให้ไดม้าซึ� งการควบคุม ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายที�ปรึกษากฎหมาย และที�ปรึกษาอื�นในการรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมใน

การจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดที�มีการรวมธุรกิจเกิดขึ�น  

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซื้�อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูก

นาํมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ – เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ)

ส่วนเกินของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยที์�ไดม้าที�

ระบุไดแ้ละหนี� สินที�รับมา ผูซื้�อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการ

รวมธุรกิจ นอ้ยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง

ไปยงังบกาํไรขาดทุน

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ได้เกิดขึ�นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงัไม่

เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบาย

การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

รายชื�อของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มกิจการ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ สาํหรับ

การซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�

ซื�อมาในบริษทัยอ่ยและกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของของเจา้ของ

(3) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการที�ถูกนาํมารวมดว้ย

มูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูกนาํมารวมเฉพาะสดัส่วนที�เคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวม

ของบริษทัใหญ่ลาํดบัที�สูงสุดที�ตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัที�มีการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ�นตั�งแต่วนัตน้งวดในงบการ

เงินงวดก่อนที�นาํมาเปรียบเทียบซึ� งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที�ออก

โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ให้ไป หนี� สินที�เกิดขึ�นหรือรับมา

และตราสารทุนที�ออกโดยผูซื้�อ ณ วนัที�มีการแลกเปลี�ยนเพื�อให้ไดม้าซึ� งการควบคุม ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายที�ปรึกษากฎหมาย และที�ปรึกษาอื�นในการรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมใน

การจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดที�มีการรวมธุรกิจเกิดขึ�น  

ส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซื้�อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูก

นาํมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ – เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ)

ส่วนเกินของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยที์�ไดม้าที�

ระบุไดแ้ละหนี� สินที�รับมา ผูซื้�อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการ

รวมธุรกิจ นอ้ยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง

ไปยงังบกาํไรขาดทุน

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ได้เกิดขึ�นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงัไม่

เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบาย

การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

รายชื�อของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มกิจการ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ สาํหรับ

การซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�

ซื�อมาในบริษทัยอ่ยและกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของของเจา้ของ

(3) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการที�ถูกนาํมารวมดว้ย

มูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูกนาํมารวมเฉพาะสดัส่วนที�เคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวม

ของบริษทัใหญ่ลาํดบัที�สูงสุดที�ตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัที�มีการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ�นตั�งแต่วนัตน้งวดในงบการ

เงินงวดก่อนที�นาํมาเปรียบเทียบซึ� งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที�ออก

โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ให้ไป หนี� สินที�เกิดขึ�นหรือรับมา

และตราสารทุนที�ออกโดยผูซื้�อ ณ วนัที�มีการแลกเปลี�ยนเพื�อให้ไดม้าซึ� งการควบคุม ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายที�ปรึกษากฎหมาย และที�ปรึกษาอื�นในการรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมใน

การจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดที�มีการรวมธุรกิจเกิดขึ�น  

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซื้�อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูก

นาํมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

20

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ – เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

(4) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื�อ

สะทอ้นการเปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�คาดวา่ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุน

ทางตรงที�เกี�ยวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนนี�

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

(ก)  สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกั

ที�บริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน

และสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั

(ข)  รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ

หรือวนัที�ตีราคา หากรายการนั� นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที� เกิดจากการรับหรือจ่ายชําระที� เป็น

เงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน 

ณ วนัสิ�นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

เมื�อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของ

อตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือ

ขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�น
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ขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�น

จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ในงบกระแสเงินสดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม เงินลงทุน

ระยะสั�นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและเงินเบิกเกินบญัชี โดยเงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้น

ส่วนของหนี� สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี� การคา้รับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินที�เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ

ซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นปี ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหนี�การคา้

เปรียบเทียบกับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี� การคา้ หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ� งของ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ – เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

(4) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื�อ

สะทอ้นการเปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลคา่ของสิ�งตอบแทนที�คาดวา่ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุน

ทางตรงที�เกี�ยวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนนี�

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

(ก)  สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกั

ที�บริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน

และสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั

(ข)  รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ

หรือวนัที�ตีราคา หากรายการนั� นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที� เกิดจากการรับหรือจ่ายชําระที� เป็น

เงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน 

ณ วนัสิ�นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

เมื�อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของ

อตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือ

ขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�น

จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ในงบกระแสเงินสดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม เงินลงทุน

ระยะสั�นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและเงินเบิกเกินบญัชี โดยเงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้น

ส่วนของหนี� สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี� การคา้รับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินที�เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ

ซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นปี ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหนี�การคา้

เปรียบเทียบกับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี� การคา้ หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ� งของ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.7 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินค้าคาํนวณโดยวิธีถัวเฉลี�ย 

ถ่วงนํ� าหนัก ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น เช่น ค่าอากรขาเขา้และ

ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที�ได้รับคืน มูลค่าสุทธิที�จะได้รับประมาณจากราคาปกติที�คาดว่า

จะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสื�อมคุณภาพเท่าที�

จาํเป็น 

2.8 สัญญาบริการ

สัญญาบริการคือสัญญาที� เจรจาเฉพาะเจาะจงเพื�อติดตั� งสินทรัพย์รายการเดียวหรือหลายรายการซึ� งสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

หรือตอ้งพึ�งพากนัในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยแีละหนา้ที�หรือเชื�อมโยงกนัดว้ยวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์ขั�นสุดทา้ย

เมื�อผลการดาํเนินงานตามสัญญาบริการไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื�อถือ รายได้ตามสัญญาบริการจะรับรู้ได้ไม่เกินกว่า

ตน้ทุนตามสญัญาซึ� งค่อนขา้งแน่นอนวา่จะไดรั้บคืน ตน้ทุนตามสญัญาจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดขึ�น 

เมื�อผลการดาํเนินงานตามสัญญาบริการสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ และมีความเป็นไปไดที้�สัญญาบริการจะมีกาํไร รายไดแ้ละ

ตน้ทุนตามสัญญาบริการรับรู้ตามอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ เมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�ตน้ทุนตามสัญญาบริการทั�งหมดเกินกวา่

รายไดต้ามสญัญาบริการทั�งหมด กลุ่มกิจการจะรับรู้ขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นเป็นค่าใชจ่้ายทนัที

ตน้ทุนบริการที�เกิดขึ�นในระหว่างปีที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคต จะไม่รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ และจะแสดงเป็นงานระหวา่งทาํ

ตามสญัญา 

ต้นทุนบริการที� เกิดขึ�นและกาํไรที�รับรู้ทั� งหมดจนถึงปัจจุบนั (หักรายการขาดทุนที�รับรู้แล้ว) ของแต่ละสัญญาบริการจะนําไป

เปรียบเทียบกบัเงินงวดที�เรียกเก็บ หากผลรวมของตน้ทุนที�เกิดขึ�นและกาํไรที�รับรู้ทั�งหมดจนถึงปัจจุบนั (หักรายการขาดทุนที�รับรู้

แลว้) สูงกวา่จาํนวนเงินงวดที�เรียกเก็บ ส่วนเกินที�เกิดขึ�นจะแสดงเป็นรายไดต้ามสัญญาที�ยงัไม่เรียกเก็บ หากผลรวมของของตน้ทุนที�เกิดขึ�น

และกาํไรที�รับรู้ทั�งหมดจนถึงปัจจุบนั (หักรายการขาดทุนที�รับรู้แล้ว) ต ํ�ากว่าจาํนวนเงินงวดที�เรียกเก็บ ส่วนต่างที�เกิดขึ�นจะแสดงเป็น

รายไดต้ามสญัญารับล่วงหนา้

2.9 เงนิลงทุน

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็น 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื�อคา้ 2. เงินลงทุนที�ถือไว้

ครบกาํหนด และ 3. เงินลงทุนทั�วไป การจดัประเภทขึ�นอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทที�

เหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 

(1) เงินลงทุนเพื�อคา้ คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั�น และแสดงรวมไวใ้น

สินทรัพยห์มุนเวียน 

(2) เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั�งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนด

(3) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.7 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินค้าคาํนวณโดยวิธีถัวเฉลี�ย 

ถ่วงนํ� าหนัก ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น เช่น ค่าอากรขาเขา้และ

ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที�ได้รับคืน มูลค่าสุทธิที�จะได้รับประมาณจากราคาปกติที�คาดว่า

จะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสื�อมคุณภาพเท่าที�

จาํเป็น 

2.8 สัญญาบริการ

สัญญาบริการคือสัญญาที� เจรจาเฉพาะเจาะจงเพื�อติดตั� งสินทรัพย์รายการเดียวหรือหลายรายการซึ� งสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

หรือตอ้งพึ�งพากนัในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยแีละหนา้ที�หรือเชื�อมโยงกนัดว้ยวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์ขั�นสุดทา้ย
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2.9 เงนิลงทุน

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็น 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื�อคา้ 2. เงินลงทุนที�ถือไว้
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ครบกาํหนด และ 3. เงินลงทุนทั�วไป การจดัประเภทขึ�นอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทที�

เหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 

(1) เงินลงทุนเพื�อคา้ คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั�น และแสดงรวมไวใ้น

สินทรัพยห์มุนเวียน 

(2) เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั�งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนด

(3) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9 เงนิลงทุน (ต่อ)

เงินลงทุนทั�ง 3 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนให้ไปเพื�อให้ไดม้าซึ� งเงินลงทุนนั�น

รวมทั�งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 

เงินลงทุนเพื�อคา้วดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนวดัตามราคาเสนอซื�อที�อา้งอิงจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซื�อล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือมูลค่าสุทธิทางบญัชี (NAV) ที�เผยแพร่โดยบริษทัที�ทาํการบริหารจดัการกองทุน รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงั

ไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเพื�อคา้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง หักด้วยค่าเผื�อ

การดอ้ยค่า

เงินลงทุนทั�วไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีค่าเผื�อการดอ้ยค่าเกิดขึ�น หากราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไรหรือขาดทุน

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกับราคา

ตามบญัชีของเงินลงทุนนั�นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี� หรือตราสารทุน

ชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อนจากจาํนวนทั�งหมดที�ถือไว้

2.10 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั�งสองอยา่ง

และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพยที์�

อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื�อเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในอนาคต

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรับรู้รายการเริ�มแรกดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุนการกูย้ืม ตน้ทุนการกูย้ืม

ที�เกิดขึ�นเพื�อวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนนั�นจะรวมเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที�การซื�อหรือการก่อสร้างและจะหยุดพกัทนัที เมื�อสินทรัพยน์ั�น

ก่อสร้างเสร็จอยา่งมีนยัสาํคญั หรือระหวา่งที�การดาํเนินการพฒันาสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขหยดุชะงกัลง

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที�กลุ่มกิจการจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั�น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั�งหมด

จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น เมื�อมีการเปลี�ยนแทนชิ�นส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนที�ถูก

เปลี�ยนแทนออก

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.10 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (ต่อ)

หลงัจากการรับรู้เมื�อเริ�มแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า

ที�ดินไม่มีการหกัค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอื�น ๆ จะคาํนวณตามวิธีเส้นตรง เพื�อที�ปันส่วนราคาทุน

ตลอดประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ดงันี�

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 ปี 

2.11 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนเริ�มแรกหักค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การซื�อสินทรัพยน์ั�น

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ� งตามความเหมาะสม เมื�อตน้ทุน

นั�นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ 

มูลค่าตามบญัชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื�น ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุน

ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา  ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยอื์�นคาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายกุารให้

ประโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี�

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 40 ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ลินิน เครื�องเคลือบ เครื�องแกว้และเครื�องเงิน และเครื�องใช้บางชนิดที�ใชใ้นการดาํเนินกิจการอาคารที�พกัอาศยัให้เช่า บนัทึกเป็นมูลค่า

ของสินทรัพยด์ว้ยมูลค่าที�ซื�อมา ในจาํนวนเท่าที�จาํเป็นสาํหรับการดาํเนินกิจการโดยปกติ โดยถือเป็นมูลค่าหลกัของสินทรัพยนี์� โดย

ไม่คิดค่าเสื�อมราคา การซื�อเพิ�มเติมเพื�อเปลี�ยนหรือทดแทนของเดิมในภายหลงั บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้

เหมาะสม 

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอื�นสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.12 ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมที�เกิดจากการไดม้าซึ� งบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ค่าความนิยมที� รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื�อการด้อยค่าของ

ค่าความนิยมที�รับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั�งนี� มูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไรหรือขาดทุน

เมื�อมีการขายกิจการ

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที�หน่วยนั�นอาจจะ

เป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซึ� งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที�เกิดความนิยมเกิดขึ�นและระบุส่วนงาน

ดาํเนินงานได้

2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(ก) สญัญาให้บริการระบบสารสนเทศที�ไดม้าจากการรวมธุรกิจ

สัญญาให้บริการระบบสารสนเทศที�ได้มาจากการรวมธุรกิจ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ สัญญาให้บริการ

ระบบสารสนเทศที�ไดม้าจากการรวมธุรกิจวดัมูลค่ามูลค่ายติุธรรม ณ วนัรวมธุรกิจหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

กลุ่มกิจการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม โดยอิงตามอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จซึ� งคาํนวณ

จากตน้ทุนโครงการซึ� งรับรู้จนถึงวนัสิ�นปีสาํหรับโครงการที�ไดม้า ณ วนัที�ซื�อบริษทัยอ่ย 

(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที�ซื� อมามีลักษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากต้นทุนในการได้มาและ

การดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นสามารถนาํมาใช้งานไดต้ามประสงค์ โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายุประมาณการให้

ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี 

2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยที์�มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ� งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี 

สินทรัพยอื์�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี� ว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่า

ที�คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รับคืน 

ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจัดเป็นหน่วย

ที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได ้เพื�อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจาก

ค่าความนิยมซึ� งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที�จะกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
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2.15 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีี�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั�น

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั�น

สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั�งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน

ซึ� งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี� สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี� สินคงค้างอยู ่

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่าย

จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื�อทาํให้อตัราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของ 

หนี� สินทรัพยที์�เหลืออยู ่สินทรัพยที์�ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายขุอง

สญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีี�กลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�จ่ายตามสญัญา

เช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี� เบื�องตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�บนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสญัญาเช่า

ระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ� งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที�ทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเริ� มแรกที�

รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงินเริ�มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสญัญาเช่า

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่าเสื�อม

ราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ� งมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

2.16 เงนิกู้ยืม

เงินกูย้ืมรับรู้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�ได้รับหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น เงินกู้ยืมวดัมูลค่าในเวลา

ต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินที�ไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น) 

เมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชาํระหนี�นั�นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปไดที้�จะใช้วงเงินกูบ้างส่วน

หรือทั�งหมด ในกรณีนี� ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานที�มีความเป็นไปได้ที�จะใช้วงเงิน

บางส่วนหรือทั� งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจําหน่าย

ตามระยะเวลาของวงเงินกูที้�เกี�ยวขอ้ง
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2.15 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีี�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั�น

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั�น

สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั�งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน

ซึ� งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี� สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี� สินคงค้างอยู ่

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่าย

จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื�อทาํให้อตัราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของ 

หนี� สินทรัพยที์�เหลืออยู ่สินทรัพยที์�ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายขุอง

สญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีี�กลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�จ่ายตามสญัญา

เช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี� เบื�องตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�บนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสญัญาเช่า

ระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ� งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที�ทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเริ� มแรกที�

รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงินเริ�มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสญัญาเช่า

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่าเสื�อม

ราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ� งมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

2.16 เงนิกู้ยืม

เงินกูย้ืมรับรู้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�ได้รับหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น เงินกู้ยืมวดัมูลค่าในเวลา

ต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินที�ไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น) 

เมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชาํระหนี�นั�นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปไดที้�จะใช้วงเงินกูบ้างส่วน

หรือทั�งหมด ในกรณีนี� ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานที�มีความเป็นไปได้ที�จะใช้วงเงิน

บางส่วนหรือทั� งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจําหน่าย

ตามระยะเวลาของวงเงินกูที้�เกี�ยวขอ้ง

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  
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2.15 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีี�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั�น

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั�น

สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั�งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน

ซึ� งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี� สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี� สินคงค้างอยู ่

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่าย

จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื�อทาํให้อตัราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของ 

หนี� สินทรัพยที์�เหลืออยู ่สินทรัพยที์�ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายขุอง

สญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีี�กลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�จ่ายตามสญัญา

เช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี� เบื�องตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�บนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสญัญาเช่า

ระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ� งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที�ทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเริ� มแรกที�

รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงินเริ�มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสญัญาเช่า

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่าเสื�อม

ราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ� งมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

2.16 เงนิกู้ยืม

เงินกูย้ืมรับรู้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�ได้รับหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น เงินกู้ยืมวดัมูลค่าในเวลา

ต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินที�ไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น) 

เมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชาํระหนี�นั�นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปไดที้�จะใช้วงเงินกูบ้างส่วน

หรือทั�งหมด ในกรณีนี� ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานที�มีความเป็นไปได้ที�จะใช้วงเงิน

บางส่วนหรือทั� งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจําหน่าย

ตามระยะเวลาของวงเงินกูที้�เกี�ยวขอ้ง
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.16 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวียนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชาํระหนี� ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 เดือน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

(ก) ต้นทุนการกู้ยืม

ตน้ทุนการกู้ยืมที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหนึ� งของ

ราคาทุนของสินทรัพยน์ั�น โดยสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขคือสินทรัพยที์�จาํเป็นตอ้งใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั�นให้อยูใ่น

สภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที�จะขาย การรวมตน้ทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งสิ�นสุดลงเมื�อการ

ดาํเนินการส่วนใหญ่ ที�จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใช้ไดต้ามประสงคห์รือพร้อมที�จะขายได้

เสร็จสิ�นลง

รายได้จากการลงทุนที�เกิดจากการนําเงินกู้ยืมที�กู้มาโดยเฉพาะ ที�ยงัไม่ได้นําไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขไปลงทุน

เป็นการชั�วคราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืที�สามารถตั�งขึ�นเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์

ตน้ทุนการกูย้มือื�นๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดขึ�น

2.17 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือรายการที�รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ

เจา้ของ ในกรณีนี�  ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคบั

ใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษทัและบริษทัย่อยต้อง ดาํเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื�อเสียภาษี ผูบ้ริหาร

จะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที�มีสถานการณ์ที�การนาํกฎหมายภาษี ไปปฏิบติัขึ�นอยู่กบั

การตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีที�เหมาะสมจากจาํนวนที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหนี� สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน และราคาตามบญัชี

ที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน

อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหนี� สินที�เกิด

จากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั�งทางบญัชีหรือทางภาษี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือที�คาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบั

ใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมื�อสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีที�เกี�ยวข้อง

ไดรั้บประโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํจาํนวนผลต่าง

ชั�วคราวนั�นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการจะตั�งหนี� สินภาษีเงินได้รอตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีของเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผลต่าง

ชั�วคราวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดขึ�นไดภ้ายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย

ที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

และหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ

เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ� งตั�งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน

(ก) โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายไุม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ� งจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์

ที�พนกังานจะไดรั้บเมื�อเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีที�ให้บริการ และค่าตอบแทน

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัที�สิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์โครงการภาระผูกพนันี� คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี 

ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ�งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด

ออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผกูพนั และ

วนัครบกาํหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญที�ตอ้งชาํระภาระผูกพนัโครงการ

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ที�เกิดขึ�นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้ง

รับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�นและไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

(ข) กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั�งกองทุนสาํรองเลี� ยงชีพ โดยใช้แผนการกาํหนดอตัราการจ่ายสมทบโดยที�สินทรัพยข์องกองทุนไดแ้ยกออก

จากสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการ และบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี� ยงชีพดงักล่าวได้รับเงินเขา้สมทบ

กองทุนจากพนกังานและกลุ่มกิจการ เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลี� ยงชีพของกลุ่มกิจการ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดรายการนั�น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที�ได้รับมาจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที� จ่ายชําระด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทและ

ออกตั�วสัญญาใช้เงินระยะยาวเป็นค่าตอบแทน ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัที�กลุ่มกิจการได้รับสินทรัพยม์าเป็นการเพิ�ม

สินทรัพยใ์นงบการเงินรวม แต่เป็นการเพิ�มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ไดรั้บและมูลค่ายติุธรรมของตั�วสัญญาใช้เงินระยะยาว ณ วนัที�

กลุ่มกิจการไดรั้บสินทรัพยเ์ขา้บญัชีทุนที�ออกและชาํระแลว้ และบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

2.20 ประมาณการหนี�สิน

ประมาณการสําหรับการฟ้องร้องตามกฎหมาย จะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�

จดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการ

ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระ

ภาระผกูพนัเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั�งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กิจการจะ

สูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระภาระผูกพนั 

โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี� สิน

ที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.21 การรับรู้รายได้

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายไดจ้ะ

แสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสาํหรับงบการเงินรวม รายไดจ้าก

การขายสินคา้รับรู้เมื�อผูซื้�อรับโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการ

แก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั�นของความสาํเร็จของงานที�ทาํเสร็จ โดยใช้วิธีอตัราส่วนของบริการที�ให้จนถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการ

ทั�งสิ�นที�ตอ้งให้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลประกอบด้วย มูลค่ายุติธรรมจากค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั และค่ายา ซึ� งเป็นจาํนวนเงินสุทธิจาก

ส่วนลด โดยจะรับรู้เมื�อไดใ้ห้บริการเสร็จสิ�นลงหรือเมื�อไดส่้งมอบยาแลว้ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

รายได้จากกิจการอาคารที�พกัอาศยัให้เช่าและกิจการบริหารอาคารสํานักงานรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง รายได้ที�รับรู้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที�ได้รับมาจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที� จ่ายชําระด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทและ

ออกตั�วสัญญาใช้เงินระยะยาวเป็นค่าตอบแทน ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัที�กลุ่มกิจการได้รับสินทรัพยม์าเป็นการเพิ�ม

สินทรัพยใ์นงบการเงินรวม แต่เป็นการเพิ�มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ไดรั้บและมูลค่ายติุธรรมของตั�วสัญญาใช้เงินระยะยาว ณ วนัที�

กลุ่มกิจการไดรั้บสินทรัพยเ์ขา้บญัชีทุนที�ออกและชาํระแลว้ และบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

2.20 ประมาณการหนี�สิน

ประมาณการสําหรับการฟ้องร้องตามกฎหมาย จะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�

จดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการ

ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระ

ภาระผกูพนัเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั�งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กิจการจะ

สูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระภาระผูกพนั 

โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี� สิน

ที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.21 การรับรู้รายได้

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายไดจ้ะ

แสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสาํหรับงบการเงินรวม รายไดจ้าก

การขายสินคา้รับรู้เมื�อผูซื้�อรับโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการ

แก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั�นของความสาํเร็จของงานที�ทาํเสร็จ โดยใช้วิธีอตัราส่วนของบริการที�ให้จนถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการ

ทั�งสิ�นที�ตอ้งให้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลประกอบด้วย มูลค่ายุติธรรมจากค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั และค่ายา ซึ� งเป็นจาํนวนเงินสุทธิจาก

ส่วนลด โดยจะรับรู้เมื�อไดใ้ห้บริการเสร็จสิ�นลงหรือเมื�อไดส่้งมอบยาแลว้ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

รายได้จากกิจการอาคารที�พกัอาศยัให้เช่าและกิจการบริหารอาคารสํานักงานรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง รายได้ที�รับรู้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที�ได้รับมาจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที� จ่ายชําระด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทและ

ออกตั�วสัญญาใช้เงินระยะยาวเป็นค่าตอบแทน ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัที�กลุ่มกิจการได้รับสินทรัพยม์าเป็นการเพิ�ม

สินทรัพยใ์นงบการเงินรวม แต่เป็นการเพิ�มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ไดรั้บและมูลค่ายติุธรรมของตั�วสัญญาใช้เงินระยะยาว ณ วนัที�

กลุ่มกิจการไดรั้บสินทรัพยเ์ขา้บญัชีทุนที�ออกและชาํระแลว้ และบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

2.20 ประมาณการหนี�สิน

ประมาณการสําหรับการฟ้องร้องตามกฎหมาย จะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�

จดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการ

ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระ

ภาระผกูพนัเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั�งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กิจการจะ

สูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระภาระผูกพนั 

โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี� สิน

ที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.21 การรับรู้รายได้

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายไดจ้ะ

แสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสาํหรับงบการเงินรวม รายไดจ้าก

การขายสินคา้รับรู้เมื�อผูซื้�อรับโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการ

แก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั�นของความสาํเร็จของงานที�ทาํเสร็จ โดยใช้วิธีอตัราส่วนของบริการที�ให้จนถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการ

ทั�งสิ�นที�ตอ้งให้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลประกอบด้วย มูลค่ายุติธรรมจากค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั และค่ายา ซึ� งเป็นจาํนวนเงินสุทธิจาก

ส่วนลด โดยจะรับรู้เมื�อไดใ้ห้บริการเสร็จสิ�นลงหรือเมื�อไดส่้งมอบยาแลว้ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

รายได้จากกิจการอาคารที�พกัอาศยัให้เช่าและกิจการบริหารอาคารสํานักงานรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง รายได้ที�รับรู้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที�ได้รับมาจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที� จ่ายชําระด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทและ

ออกตั�วสัญญาใช้เงินระยะยาวเป็นค่าตอบแทน ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัที�กลุ่มกิจการได้รับสินทรัพยม์าเป็นการเพิ�ม

สินทรัพยใ์นงบการเงินรวม แต่เป็นการเพิ�มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ไดรั้บและมูลค่ายติุธรรมของตั�วสัญญาใช้เงินระยะยาว ณ วนัที�

กลุ่มกิจการไดรั้บสินทรัพยเ์ขา้บญัชีทุนที�ออกและชาํระแลว้ และบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

2.20 ประมาณการหนี�สิน

ประมาณการสําหรับการฟ้องร้องตามกฎหมาย จะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�

จดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการ

ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระ

ภาระผกูพนัเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั�งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กิจการจะ

สูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระภาระผูกพนั 

โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี� สิน

ที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.21 การรับรู้รายได้

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายไดจ้ะ

แสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสาํหรับงบการเงินรวม รายไดจ้าก

การขายสินคา้รับรู้เมื�อผูซื้�อรับโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการ

แก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั�นของความสาํเร็จของงานที�ทาํเสร็จ โดยใช้วิธีอตัราส่วนของบริการที�ให้จนถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการ

ทั�งสิ�นที�ตอ้งให้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลประกอบด้วย มูลค่ายุติธรรมจากค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั และค่ายา ซึ� งเป็นจาํนวนเงินสุทธิจาก

ส่วนลด โดยจะรับรู้เมื�อไดใ้ห้บริการเสร็จสิ�นลงหรือเมื�อไดส่้งมอบยาแลว้ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

รายได้จากกิจการอาคารที�พกัอาศยัให้เช่าและกิจการบริหารอาคารสํานักงานรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง รายได้ที�รับรู้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที�ได้รับมาจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที� จ่ายชําระด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทและ

ออกตั�วสัญญาใช้เงินระยะยาวเป็นค่าตอบแทน ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัที�กลุ่มกิจการได้รับสินทรัพยม์าเป็นการเพิ�ม

สินทรัพยใ์นงบการเงินรวม แต่เป็นการเพิ�มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ไดรั้บและมูลค่ายติุธรรมของตั�วสัญญาใช้เงินระยะยาว ณ วนัที�

กลุ่มกิจการไดรั้บสินทรัพยเ์ขา้บญัชีทุนที�ออกและชาํระแลว้ และบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

2.20 ประมาณการหนี�สิน

ประมาณการสําหรับการฟ้องร้องตามกฎหมาย จะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�

จดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการ

ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระ

ภาระผกูพนัเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั�งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กิจการจะ

สูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระภาระผูกพนั 

โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี� สิน

ที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.21 การรับรู้รายได้

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายไดจ้ะ

แสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสาํหรับงบการเงินรวม รายไดจ้าก

การขายสินคา้รับรู้เมื�อผูซื้�อรับโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการ

แก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั�นของความสาํเร็จของงานที�ทาํเสร็จ โดยใช้วิธีอตัราส่วนของบริการที�ให้จนถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการ

ทั�งสิ�นที�ตอ้งให้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลประกอบด้วย มูลค่ายุติธรรมจากค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั และค่ายา ซึ� งเป็นจาํนวนเงินสุทธิจาก

ส่วนลด โดยจะรับรู้เมื�อไดใ้ห้บริการเสร็จสิ�นลงหรือเมื�อไดส่้งมอบยาแลว้ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

รายได้จากกิจการอาคารที�พกัอาศยัให้เช่าและกิจการบริหารอาคารสํานักงานรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง รายได้ที�รับรู้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)



192 193

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.21 การรับรู้รายได้ (ต่อ)

รายได้จากการขายและให้บริการ (ต่อ)

รายไดจ้ากการให้บริการติดตั�งระบบสารสนเทศรับรู้เป็นรายไดต้ามอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ อตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จคาํนวณ

จากตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงจนถึงปัจจุบนัเทียบเป็นสัดส่วนกบัประมาณการตน้ทุนทั�งสิ�นที�คาดว่าจะใช้สาํหรับแต่ละโครงการ โดยจะตั�ง

สาํรองค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรับโครงการติดตั�งระบบสารสนเทศทั�งจาํนวนเมื�อทราบแน่ชดัว่าโครงการติดตั�งระบบสารสนเทศนั�น

จะประสบผลขาดทุน  

รายได้อืน

รายได้ดอกเบี� ยตอ้งรับรู้ตามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง รายได้อื�นรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง เวน้แต่จะมีความไม่แน่นอนในการ

รับชาํระ  

2.22 การจ่ายเงนิปันผล

เงินปันผลที�จ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของกลุ่มกิจการจะรับรู้ในดา้นหนี� สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซึ� งที�ประชุม

ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหวา่งกาลจะรับรู้เมื�อไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2.23 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที�นําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ 

ส่วนงานดาํเนินงาน ซึ� งพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทั ที�ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์

3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงนิ

3.1 ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงนิ

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี� ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� งได้แก่ ความเสี� ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี� ยงจากอตัรา

แลกเปลี�ยน ความเสี� ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากความเสี� ยงจากอตัราดอกเบี� ย ความเสี� ยงด้านกระแสเงินสดอนัเกิดจากการ

เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย และความเสี�ยงดา้นราคา)  ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ และความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการ

ความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํให้เสียหายต่อผลการ

ดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือนอ้ยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้

การจดัการความเสี� ยงดาํเนินงานโดยฝ่ายจดัการ ซึ� งเป็นไปตามนโยบายที�อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการจะชี� ประเด็น 

ประเมิน และป้องกันความเสี� ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทาํงานอย่างใกล้ชิดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงจะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื�อจดัการความเสี�ยงและนโยบายที�เกี�ยวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

รวมถึงนโยบายสําหรับความเสี�ยงที�เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ

และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.1 ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.1.1 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

เนื�องจากกลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเนื�องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี� และเจา้หนี�บางส่วน

เป็นสกุลเงินต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มกิจการเชื�อว ่าในสถานการณ์ปัจจุบนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศจะไม่มีผลกระทบที�เป็นสาระสําคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจึงไม่ไดใ้ช้

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าว

3.1.2 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย คือ ความเสี�ยงที�มูลค่าของเครื�องมือทางการเงินจะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากการเปลี�ยนแปลง

ของอตัราดอกเบี�ยในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินที�อาจทาํให้กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย ไดแ้ก่ 

เงินฝากธนาคาร กลุ่มกิจการมีเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบี� ยลอยตวั นอกจากนี� กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืม

ระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ตามช่วงระยะเวลา อยา่งไรก็ตาม 

อตัราดอกเบี�ยคงที�เป็นอตัราที�ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด ทั�งนี� กลุ่มกิจการไม่ไดป้้องกนัความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

3.1.3 ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ เนื�องจากกลุ่มกิจการมีลูกคา้จาํนวนมากและอยูใ่นกลุ่มธุรกิจที�ต่างกนั นอกจากนี�

กลุ่มกิจการมีนโยบายที�เหมาะสมเพื�อทาํให้เชื�อมั�นไดว้่าไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยูใ่นระดบัที�

เหมาะสม กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญักบัสถาบนัการเงินเนื�องจากกลุ่มกิจการฝากเงินสดไวก้บัสถาบนัการเงิน

ที�น่าเชื�อถือ กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�ออื�น นอกเหนือจากจาํนวนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญที�ไดบ้นัทึกใน

งบการเงินแล ว้  ซึ� งประเมินจากประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและปัจจัยอื�น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 

3.1.4 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง

จาํนวนเงินสดที�มีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�มีตลาดรองรับยอ่มแสดงถึงการจดัการความเสี�ยงของ

สภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการที�มีวงเงินอาํนวยความสะดวก

ในการกูย้ืมที�ไดม้ีการตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั�งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่

ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื�อที�ตกลงไวใ้ห้เพียงพอที�จะหามาไดเ้นื�องจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจ

ที�เป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวตัเปลี�ยนแปลงได้

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

งบการเงนิรวม

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (หมายเหตุ 8) 8 - - 8

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  
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3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.1 ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.1.1 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

เนื�องจากกลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเนื�องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี� และเจา้หนี�บางส่วน

เป็นสกุลเงินต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มกิจการเชื�อว ่าในสถานการณ์ปัจจุบนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศจะไม่มีผลกระทบที�เป็นสาระสําคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจึงไม่ไดใ้ช้

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าว

3.1.2 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย คือ ความเสี�ยงที�มูลค่าของเครื�องมือทางการเงินจะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากการเปลี�ยนแปลง

ของอตัราดอกเบี�ยในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินที�อาจทาํให้กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย ไดแ้ก่ 

เงินฝากธนาคาร กลุ่มกิจการมีเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบี� ยลอยตวั นอกจากนี� กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืม

ระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ตามช่วงระยะเวลา อยา่งไรก็ตาม 

อตัราดอกเบี�ยคงที�เป็นอตัราที�ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด ทั�งนี� กลุ่มกิจการไม่ไดป้้องกนัความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

3.1.3 ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ
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3.1.2 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย คือ ความเสี�ยงที�มูลค่าของเครื�องมือทางการเงินจะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากการเปลี�ยนแปลง

ของอตัราดอกเบี�ยในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินที�อาจทาํให้กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย ไดแ้ก่ 

เงินฝากธนาคาร กลุ่มกิจการมีเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบี� ยลอยตวั นอกจากนี� กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืม

ระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ตามช่วงระยะเวลา อยา่งไรก็ตาม 

อตัราดอกเบี�ยคงที�เป็นอตัราที�ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด ทั�งนี� กลุ่มกิจการไม่ไดป้้องกนัความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

3.1.3 ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ เนื�องจากกลุ่มกิจการมีลูกคา้จาํนวนมากและอยูใ่นกลุ่มธุรกิจที�ต่างกนั นอกจากนี�

กลุ่มกิจการมีนโยบายที�เหมาะสมเพื�อทาํให้เชื�อมั�นไดว้่าไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยูใ่นระดบัที�

เหมาะสม กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญักบัสถาบนัการเงินเนื�องจากกลุ่มกิจการฝากเงินสดไวก้บัสถาบนัการเงิน

ที�น่าเชื�อถือ กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�ออื�น นอกเหนือจากจาํนวนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญที�ไดบ้นัทึกใน

งบการเงินแล ว้  ซึ� งประเมินจากประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและปัจจัยอื�น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 

3.1.4 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง

จาํนวนเงินสดที�มีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�มีตลาดรองรับยอ่มแสดงถึงการจดัการความเสี�ยงของ

สภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการที�มีวงเงินอาํนวยความสะดวก

ในการกูย้ืมที�ไดม้ีการตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั�งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่

ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื�อที�ตกลงไวใ้ห้เพียงพอที�จะหามาไดเ้นื�องจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจ

ที�เป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวตัเปลี�ยนแปลงได้

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

งบการเงนิรวม

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (หมายเหตุ 8) 8 - - 8

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

ตารางต่อไปนี�แสดงสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

งบการเงนิรวม

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (หมายเหตุ 8) 346,324 - - 346,324

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (หมายเหตุ 8) 46,531 - - 46,531

(ก) เครื�องมือทางการเงินในระดบัที� 1

มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินที�ซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง อ้างอิงจากราคาเสนอซื�อขาย ณ วนัที�ในงบแสดง

ฐานะการเงิน ราคาเสนอซื�อขายที�ใช้สําหรับสินทรัพยท์างการเงินที�ถือโดยกลุ่มกิจการ อ้างอิงจากราคาเสนอซื�อล่าสุดจาก

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือมูลค่าสุทธิทางบัญชี (NAV) ที� เผยแพร่โดยบริษัทที�ทาํการบริหารจัดการกองทุน

เครื�องมือทางการเงินนี�รวมอยูใ่นระดบั 1  

(ข) เครื�องมือทางการเงินในระดบัที� 2

มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�ไม่ไดมี้การซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธ์ที�มีการซื�อขายในตลาด

รองที�ไม่ไดมี้การจดัตั�งอยา่งเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ� งใช้ประโยชน์สูงสุด

จากขอ้มูลในตลาดที�สังเกตไดที้�มีอยูแ่ละอา้งอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลที�เป็น

สาระสาํคญัทั�งหมดในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากขอ้มูลที�สงัเกตได ้เครื�องมือนั�นจะรวมอยูใ่นระดบั 2

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินอื�นของกลุ่มกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

ที�ไม่ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามที�ปรากฏในขอ้มูลทางการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เนื�องจากเป็นรายการที�มี

อตัราดอกเบี�ยคลา้ยคลึงกบัอตัราดอกเบี�ย ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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4 ประมาณการทางบัญชีที�สําคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีต 

และปัจจยัอื�นๆ ซึ� งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบั

ผลที�เกิดขึ�นจริง ประมาณทางการบัญชีที�สําคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี� ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที�อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุง

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี�

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึ� นอยู่กับหลายปัจจัยที�ใช้ในการคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมี

ขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกี�ยวกบัอตัราคิดลด การเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่านี� จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

กลุ่มกิจการไดพิ้จารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งไดแ้ก่อตัราดอกเบี�ยที�ควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ

กระแสเงินสดที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสม กลุ่มกิจการพิจารณาใช้อตัรา

ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัค่าตอบแทน และมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งจ่ายชาํระ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�เกี�ยวขอ้ง

ขอ้สมมติฐานหลกัอื�นๆสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายไุดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมอยูใ่นหมายเหตุ 23

5 การจัดการความเสี�ยงในส่วนของทุน

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทันั�นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�องของกลุ่มกิจการ

เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุน 

ของเงินทุน 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น การออกหุ้นใหม่ 

หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อลดภาระหนี� สิน

4 ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐานการใช้ดุลยพินิจ

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

34

7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 449,319 364,379 91,810 64,195

เงินฝากธนาคารระยะสั�น - 7,543 - 7,543

449,319 371,922 91,810 71,738

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัและกลุ่มกิจการไม่มีเงินฝากธนาคารระยะสั�น (พ.ศ. 2560: เงินฝากธนาคารระยะสั�นมีอตัราดอกเบี�ยที�

แทจ้ริงอยูที่�ร้อยละ 1.20 ต่อปี และเงินฝากดงักล่าวมีระยะเวลาครบกาํหนดโดยเฉลี�ยอยูที่� 90 วนั) 

8 เงนิลงทุนระยะสั�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินฝากประจาํระยะสั�นเกิน 3 เดือน 6,056 1,626 3,930 -

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - หน่วยลงทุน 8 345,059 - 45,995

ตราสารหนี� ที�ถือไวจ้นครบกาํหนดภายใน 1 ปี 

- ตั�วเงินคลงั - 299,970 - -

บวก  การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

            หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - 1,265 - 536

6,064 647,920 3,930 46,531

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากประจาํของกลุ่มกิจการและบริษทัเป็นเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 6 - 12 เดือน (พ.ศ. 2560 :  

เงินฝากประจาํ 6 - 12 เดือน) มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.75 - 1.40 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.75 - 1.20 ต่อปี)

บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดถื้อตราสารหนี�ตั�วเงินคลงัจนครบกาํหนดแลว้โดยมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.24 ต่อปี

7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8  เงินทุนระยะสั้น
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

35

8 เงนิลงทุนระยะสั�น (ต่อ)

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 หลกัทรัพยเ์พื�อคา้และตราสารหนี� ที�ถือไวจ้นครบกาํหนดภายใน 1 ปี มีการเปลี�ยนแปลงดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 646,294 46,531

ซื�อเงินลงทุน 300,000 -

จาํหน่ายเงินลงทุน (947,710) (46,560)

กาํไรที�เกิดขึ�นจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 1,393 29

รายไดด้อกเบี�ยจากตราสารหนี� ที�ถือไวจ้นครบกาํหนดภายใน 1 ปี 31 -

ราคาตามบญัชีปลายปี 8 -

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้อา้งอิงจากราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง ณ วนัที�ในงบการเงิน มูลค่ายติุธรรมนี� ถูกจดัอยูใ่น

ระดบัที� 1 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม

9 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้ - กิจการอื�น 136,504 131,706 22,750 6,123

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (7,192) (8,551) (120) (430)

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 129,312 123,155 22,630 5,693

รายไดค้า้งรับ 40,972 42,585 3,208 2

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (2,017) (2,397) - -

รายไดค้า้งรับ - สุทธิ 38,955 40,188 3,208 2

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุ 33 ข) 655 671 5,449 4,830

รายไดต้ามสญัญาที�ยงัไม่เรียกเก็บ (หมายเหตุ 11) 36,991 16,593 - -

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 27,227 13,099 11,831 2,498

เงินทดรองจ่าย 9,280 3,513 77 5

เงินมดัจาํเพื�อซื�อกิจการโรงพยาบาล 24,000 - - -

ลูกหนี� อื�น 1,197 2,737 492 346

267,617 199,956 43,687 13,374

8  เงินทุนระยะสั้น (ต่อ)

9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

36

9 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น – สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้กิจการอื�น สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 83,235 64,005 16,894 5,870

คา้งชาํระ 

ไม่เกิน 3 เดือน 33,602 51,686 3,696 253

   3 - 6 เดือน 6,432 6,541 749 -

   6 - 12 เดือน 3,195 3,395 187 -

เกินกวา่ 12 เดือน 10,040 6,079 1,224 -

136,504 131,706 22,750 6,123

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (7,192) (8,551) (120) (430)

129,312 123,155 22,630 5,693

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้ง สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 655 671 5,449 4,830

655 671 5,449 4,830

9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (ต่อ)
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

37

10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งานระหวา่งทาํ - 2,347 - -

ยา 30,885 31,048 2,454 -

เวชภณัฑ์ 18,245 15,942 3,152 -

ผลิตภณัฑเ์ผื�อขาย - 283 - -

วสัดุสิ�นเปลือง 308 414 - -

อาหารและเครื�องดื�ม 285 308 285 308

49,723 50,342 5,891 308

หกั  ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ (151) (358) - -

49,572 49,984 5,891 308

11 งานระหว่างทําตามสัญญาบริการ

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 12,937 3,284

ตน้ทุนบริการที�เกิดขึ�นในระหวา่งปี 1,725 16,135

ค่าใชจ่้ายบริการที�รับรู้ในระหวา่งปี  (14,662) (6,482)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - 12,937

ตน้ทุนบริการที�เกิดขึ�น และกาํไร

(หกัรายการขาดทุน) ที�รับรู้จนถึงปัจจุบนั 71,804 24,920

หกั  เงินงวดที�เรียกเก็บ (34,813) (8,327)

รายไดต้ามสญัญาที�ยงัไม่เรียกเก็บ (หมายเหตุ 9) 36,991 16,593

ตน้ทุนบริการที�เกิดขึ�น และกาํไร

(หกัรายการขาดทุน) ที�รับรู้จนถึงปัจจุบนั - 10,414

หกั  เงินงวดที�เรียกเก็บ - (12,754)

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาบริการ - (2,340)

10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิิ

11 งานระหว่างทำาตามสัญญาบริการ

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

38

12 เงนิฝากสถาบันการเงนิที�มีข้อจํากดัในการเบิกใช้

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีเงินฝากที�มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้เป็นเงินฝากประจาํจาํนวน 5.0 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 5.0 ลา้นบาท) 

โดยมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.00 ต่อปี) ซึ� งใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับหนงัสือคํ�าประกนั (หมายเหตุ 34)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีเงินฝากที�มีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้ป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํจาํนวน 17.6 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2560 : 19.0 ลา้นบาท)  โดยมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี) ซึ� งใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับ

หนงัสือคํ�าประกนั (หมายเหตุ 34)

13 สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินมดัจาํ 24,696 4,576 2,215 627

ลูกหนี�กรมสรรพากร 36,112 43,159 450 -

ภาษีหกั ณ ที�จ่ายรอขอคืน 30,188 28,199 5,635 4,182

ภาษีซื�อที�ยงัไม่ถึงกาํหนด 1,879 6,361 612 1,286

ลูกหนี� เงินประกนัผลงาน 2,567 2,532 - -

อื�นๆ 1,157 459 104 246

96,599 85,286 9,016 6,341

12 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้
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14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

สัดส่วนของหุ้นสามญัที�ถือโดย

ประเทศที� สัดส่วนของหุ้นสามญัที�ถือโดย ส่วนได้เสียที�ไม่มอีาํนาจ

จดทะเบียน บริษัทใหญ่ (ร้อยละ) ควบคุม(ร้อยละ)

ชื�อ จดัตั�ง ลักษณะของธุรกิจ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ทางตรง: บริษัทย่อยที�ถือหุ้นโดย

   บริษัท พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

บริษทั พริ�นซิเพิล อินเวสทเ์มนท ์จาํกดั ไทย ที�ปรึกษาดา้นธุรกิจ 99.99 99.99 - -

บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จาํกดั ไทย ให้บริการเกี�ยวกบัการติดตั�งระบบสารสนเทศ 99.99 99.99 - -

บริษทั แบงคอ็ก เซนเตอร์ ดิสตริค จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 - -

บริษทั วี บริลเลี�ยนกรุ๊ป โฮลดิ�ง จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 - -

บริษทั พริ�นซิเพิล เฮลทแ์คร์ จาํกดั ไทย ถือหุ้นเพื�อการลงทุนและรับจา้งบริหารโรงพยาบาล 99.99 99.99 - -

(เดิมชื�อ “บริษทั อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกดั”)

ทางอ้อม: บริษัทย่อยที�ถือหุ้นโดย

บริษัท ว ีบริลเลี�ยนกรุ๊ป โฮลดิ�ง จํากัด

บริษทั วี อินเทลลิเจน้ซ์ จาํกดั ไทย ให้เช่าอาคารสาํนกังาน 99.99 99.99 - -

บริษทั วี เรสซิเดนซ์ จาํกดั ไทย ให้บริการที�พกัอาศยัให้เช่า 99.99 99.99 - -

บริษทั วี 33 จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 - -

บริษทั กรุงเทพบริหาร จาํกดั ไทย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 - -

บริษทั อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 - - -

บริษทั บา้นฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 - - -

ทางอ้อม: บริษัทย่อยที�ถือหุ้นโดย

   บริษัท พริ�นซิเพลิ เฮลท์แคร์ จาํกัด 

(เดิมชื�อ “บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกัด”) 

บริษทั พิษณุเวช จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00

บริษทั โรงพยาบาลปากนํ� าโพ จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 90.92 90.92 9.08 9.08

บริษทั พริ�นซิเพิล เฮลทแ์คร์ - อุทยั จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 99.99 - - -

บริษทั พริ�นซิเพิล เฮลทแ์คร์ - ลาํพูน จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 99.99 - - -

ทางอ้อม: บริษัทย่อยที�ถือหุ้นโดย

บริษัท พษิณุเวช จาํกัด 

บริษทั สหแพทยพิ์จิตร จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00

บริษทั โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ ์จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00

บริษทั พิษณุเวชพฒันา จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00

ทางอ้อม: บริษัทย่อยที�ถือหุ้นโดย

   บริษัท โรงพยาบาลปากนํ�าโพ จาํกัด 

บริษทั พี.เอน็.พี. ฮอสปิทอล จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 90.92 90.92 9.08 9.08

รายการเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท

ณ วนัที�  1 มกราคม 8,013,254 6,011,055

การลงทุนเพิ�มขึ�น (หมายเหตุ 27) - 2,010,000

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 30) - (7,801)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 8,013,254 8,013,254

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  
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   บริษัท พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จาํกัด (มหาชน) 
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บริษทั พี.เอน็.พี. ฮอสปิทอล จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 90.92 90.92 9.08 9.08

รายการเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท

ณ วนัที�  1 มกราคม 8,013,254 6,011,055

การลงทุนเพิ�มขึ�น (หมายเหตุ 27) - 2,010,000

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 30) - (7,801)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 8,013,254 8,013,254

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

สัดส่วนของหุ้นสามญัที�ถือโดย

ประเทศที� สัดส่วนของหุ้นสามญัที�ถือโดย ส่วนได้เสียที�ไม่มอีาํนาจ

จดทะเบียน บริษัทใหญ่ (ร้อยละ) ควบคุม(ร้อยละ)

ชื�อ จดัตั�ง ลักษณะของธุรกิจ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ทางตรง: บริษัทย่อยที�ถือหุ้นโดย

   บริษัท พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

บริษทั พริ�นซิเพิล อินเวสทเ์มนท ์จาํกดั ไทย ที�ปรึกษาดา้นธุรกิจ 99.99 99.99 - -

บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จาํกดั ไทย ให้บริการเกี�ยวกบัการติดตั�งระบบสารสนเทศ 99.99 99.99 - -

บริษทั แบงคอ็ก เซนเตอร์ ดิสตริค จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 - -

บริษทั วี บริลเลี�ยนกรุ๊ป โฮลดิ�ง จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 - -

บริษทั พริ�นซิเพิล เฮลทแ์คร์ จาํกดั ไทย ถือหุ้นเพื�อการลงทุนและรับจา้งบริหารโรงพยาบาล 99.99 99.99 - -

(เดิมชื�อ “บริษทั อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกดั”)

ทางอ้อม: บริษัทย่อยที�ถือหุ้นโดย

บริษัท ว ีบริลเลี�ยนกรุ๊ป โฮลดิ�ง จํากัด

บริษทั วี อินเทลลิเจน้ซ์ จาํกดั ไทย ให้เช่าอาคารสาํนกังาน 99.99 99.99 - -

บริษทั วี เรสซิเดนซ์ จาํกดั ไทย ให้บริการที�พกัอาศยัให้เช่า 99.99 99.99 - -

บริษทั วี 33 จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 - -

บริษทั กรุงเทพบริหาร จาํกดั ไทย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 - -

บริษทั อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 - - -

บริษทั บา้นฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 - - -

ทางอ้อม: บริษัทย่อยที�ถือหุ้นโดย

   บริษัท พริ�นซิเพลิ เฮลท์แคร์ จาํกัด 

(เดิมชื�อ “บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกัด”) 

บริษทั พิษณุเวช จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00

บริษทั โรงพยาบาลปากนํ� าโพ จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 90.92 90.92 9.08 9.08

บริษทั พริ�นซิเพิล เฮลทแ์คร์ - อุทยั จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 99.99 - - -

บริษทั พริ�นซิเพิล เฮลทแ์คร์ - ลาํพูน จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 99.99 - - -

ทางอ้อม: บริษัทย่อยที�ถือหุ้นโดย

บริษัท พษิณุเวช จาํกัด 
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บริษทั โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ ์จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00

บริษทั พิษณุเวชพฒันา จาํกดั ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00
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รายการเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท
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การลงทุนเพิ�มขึ�น (หมายเหตุ 27) - 2,010,000

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 30) - (7,801)
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

43

15 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ

งบการเงนิรวม 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

ที�ดนิ อาคาร งานระหว่างทํา รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 3,857,635 816,003 601,901 5,275,539

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (64,815) - (64,815)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,857,635 751,188 601,901 5,210,724

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,857,635 751,188 601,901 5,210,724

ซื�อสินทรัพย์ - 2,359 - 2,359

จาํหน่าย (1,809,500) - (586,100) (2,395,600)

โอนเขา้ (ออก) - 15,801 (15,801) -

โอนไปยงัที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16) - (2,645) - (2,645)

ค่าเสื�อมราคา - (60,812) - (60,812)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,048,135 705,891 - 2,754,026

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 2,048,135 848,891 - 2,897,026

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (143,000) - (143,000)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,048,135 705,891 - 2,754,026

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,048,135 705,891 - 2,754,026

ซื�อสินทรัพย์ 122 26,760 - 26,882

โอนมาจากที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16) - 1,458 - 1,458

ค่าเสื�อมราคา - (62,463) - (62,463)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,048,257 671,646 - 2,719,903

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 2,048,257 808,461 - 2,856,718

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (136,815) - (136,815)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,048,257 671,646 - 2,719,903

15 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

44

15 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนตามงบการเงินรวม ซึ� งประกอบดว้ยที�ดินเปล่าและที�ดินพร้อม

สิ�งปลูกสร้าง มีมูลค่าดงัต่อไปนี�  

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท

ประเมินโดยใชเ้ทคนิควิธีราคาตลาด (Market approach) 1,617,210 1,617,210

ประเมินโดยใชเ้ทคนิควิธีรายได ้(Income approach) 1,279,000 1,233,000

มูลค่ายติุธรรมรวม 2,896,210 2,850,210

การวดัมูลค่ายติุธรรมของที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างที�จดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มกิจการจดัทาํโดยผูป้ระเมินอิสระ

โดยใชเ้ทคนิควิธีราคาตลาด (Market approach) ซึ� งใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดที�สังเกตไดที้�มีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการของ

กลุ่มกิจการเองมาใชน้อ้ยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้และเทคนิควิธีรายได ้(Income approach) ใชวิ้ธีการคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ดงันั�น

กลุ่มกิจการจึงไดจ้ดัประเภทการวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดงักล่าวอยูใ่นระดบั 2 ของมูลค่ายติุธรรม

ณ วันที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยได้ยกเลิกวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และได้ไถ่ถอน

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากการเป็นหลกัประกนัวงเงินแลว้ (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยมีอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

ที�ถูกนาํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินจาํนวน 1,158.1 ลา้นบาท)

จาํนวนเงินที�เกี�ยวขอ้งอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ที�ไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท

รายไดค้่าเช่าและบริการ 114,138 100,125

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงที�เกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

ซึ� งก่อให้เกิดรายไดค้่าเช่าสาํหรับปี 76,970 70,899

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงที�เกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

ซึ� งไม่ไดก่้อให้เกิดรายไดค้่าเช่าสาํหรับปี 13,038 12,370

15 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

49

16 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่าซึ� งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยเครื� องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์

เครื�องใชส้าํนกังาน และยานพาหนะ มีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 132,080 52,573 42,482 -

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (34,551) (34,536) (1,387) -

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 97,529 18,037 41,095 -

ตน้ทุนการกูย้ืมทั�งหมดจาํนวน 8.9 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 15.6 ลา้นบาท) เกิดจากเงินกูย้ืมที�ยืมมาเฉพาะเพื�อสร้างอาคารและอุปกรณ์จาํนวน     

2.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 3.6 ล้านบาท) และเงินกู้ยืมมาเพื�อวตัถุประสงคท์ั�วไปจาํนวน 6.3 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 12.0 ลา้นบาท) ตน้ทุนการกู้ยืมนี�

ได้บนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมอยู่ในรายการซื�อสินทรัพย์ บริษทัใช้อตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนร้อยละ 3.57 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 3.38)  

ในการคาํนวณตน้ทุนที�รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ อตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืที�เกิดจริงจากเงินกูย้มืที�นาํมาใช้

เป็นเงินทุนในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์

16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

50

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

งบการเงนิรวม 

โปรแกรม

สัญญาให้บริการ โปรแกรม คอมพวิเตอร์

ระบบสารสนเทศ คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตั�ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 35,490 93,266 5,150 133,906

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (35,490) (29,047) - (64,537)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ - 64,219 5,150 69,369

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 64,219 5,150 69,369

ซื�อสินทรัพย์ - 11,710 8,476 20,186

โอนเขา้ (ออก) - 4,561 (4,561) -

โอนไปยงัที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16) - - (340) (340)

ค่าตดัจาํหน่าย - (12,153) - (12,153)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ - 68,337 8,725 77,062

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 35,490 109,537 8,725 153,752

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (35,490) (41,200) - (76,690)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ - 68,337 8,725 77,062

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 68,337 8,725 77,062

ซื�อสินทรัพย์ - 4,278 10,462 14,740

ตดัจาํหน่าย - - (114) (114)

โอนเขา้ (ออก) - 13,542 (13,542) -

โอนไปยงัค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - - (5,265) (5,265)

ค่าตดัจาํหน่าย - (16,791) - (16,791)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ - 69,366 266 69,632

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 35,490 127,371 266 163,127

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (35,490) (58,005) - (93,495)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ - 69,366 266 69,632

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พนับาท

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 13,490

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,886)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,604

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,604

ซื�อสินทรัพย์ 922

ค่าตดัจาํหน่าย (1,709)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,817

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 14,412

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (10,595)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,817

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,817

ซื�อสินทรัพย์ 1,616

ค่าตดัจาํหน่าย (1,756)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,677

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 16,028

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (12,351)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,677

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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18 ค่าความนิยม 

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2561

พนับาท

พ.ศ. 2560

พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม

ราคาทุน 1,648,636 1,648,636

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า - -

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,648,636 1,648,636

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,648,636 1,648,636

การไดม้าซึ� งบริษทัยอ่ย - -

ราคาตามบญัชีสิ�นปี - สุทธิ 1,648,636 1,648,636

ณ วนัที� 31 ธันวาคม

ราคาทุน 1,648,636 1,648,636

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า - -

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,648,636 1,648,636

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที�ถูกกาํหนดตามส่วนงาน สามารถแสดงไดด้งันี�

งบการเงนิรวม 

ธุรกจิโรงพยาบาล ธุรกจิอื�น ๆ รวม

การปันส่วนค่าความนิยม

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 1,644,060 4,576 1,648,636

หกั  ค่าเผื�อจากการดอ้ยค่า - - -

ค่าความนิยม - สุทธิ 1,644,060 4,576 1,648,636

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 1,644,060 4,576 1,648,636

หกั  ค่าเผื�อจากการดอ้ยค่า - - -

ค่าความนิยม - สุทธิ 1,644,060 4,576 1,648,636

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าวใชป้ระมาณการ

กระแสเงินสดก่อนภาษีซึ� งอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ� งได้รับอนุมติัจากผูบ้ริหาร กระแสเงินสดหลงัจาก       

ปีที� 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเติบโตที�ไม่สูงกวา่อตัราการเติบโตเฉลี�ยของธุรกิจที�หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดนั�นดาํเนินงานอยู่

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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18 ค่าความนิยม 

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2561

พนับาท

พ.ศ. 2560

พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม

ราคาทุน 1,648,636 1,648,636

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า - -

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,648,636 1,648,636

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,648,636 1,648,636

การไดม้าซึ� งบริษทัยอ่ย - -

ราคาตามบญัชีสิ�นปี - สุทธิ 1,648,636 1,648,636

ณ วนัที� 31 ธันวาคม

ราคาทุน 1,648,636 1,648,636

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า - -

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,648,636 1,648,636

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที�ถูกกาํหนดตามส่วนงาน สามารถแสดงไดด้งันี�

งบการเงนิรวม 

ธุรกจิโรงพยาบาล ธุรกจิอื�น ๆ รวม

การปันส่วนค่าความนิยม

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 1,644,060 4,576 1,648,636

หกั  ค่าเผื�อจากการดอ้ยค่า - - -

ค่าความนิยม - สุทธิ 1,644,060 4,576 1,648,636

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 1,644,060 4,576 1,648,636

หกั  ค่าเผื�อจากการดอ้ยค่า - - -

ค่าความนิยม - สุทธิ 1,644,060 4,576 1,648,636

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าวใชป้ระมาณการ

กระแสเงินสดก่อนภาษีซึ� งอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ� งได้รับอนุมติัจากผูบ้ริหาร กระแสเงินสดหลงัจาก       

ปีที� 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเติบโตที�ไม่สูงกวา่อตัราการเติบโตเฉลี�ยของธุรกิจที�หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดนั�นดาํเนินงานอยู่

18 ค่าความนิยม
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19 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใช้

      ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 6,276 2,386 2,216 39

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใช้

ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 22,304 16,414 9,709 2,536

28,580 18,800 11,925 2,575

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระ

      ภายใน 12 เดือน (341) (253) (318) (107)

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระ

เกินกวา่ 12 เดือน (356,788) (184,644) (181,929) -

(357,129) (184,897) (182,247) (107)

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (328,549) (166,097) (170,322) 2,468

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,604 5,093 - 2,468

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (333,153) (171,190) (170,322) -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (328,549) (166,097) (170,322) 2,468

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะสามารถแสดงหักกลบกนัได้เมื�อสินทรัพย์ และหนี� สินภาษีเงินได้ดังกล่าวเกี�ยวขอ้งกับ

หน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย์ และหนี� สินภาษีเงินได้รอตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย์

และหนี� สินสุทธิในแต่ละบริษทั

19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม (166,097) (168,686) 2,468 2,138

การรับโอนกิจการทั�งหมด (หมายเหตุ 28) (176,588) - (176,588) -

เพิ�มในกาํไรหรือขาดทุน 15,076 4,888 4,253 320

เพิ�ม/(ลด) ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (940) (2,299) (455) 10

วนัที� 31 ธนัวาคม (328,549) (166,097) (170,322) 2,468

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�

งบการเงนิรวม

วนัที� 1 มกราคม การรับโอนกจิการ เพิ�ม/(ลด) ในกาํไร ลดในกาํไร วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 ทั�งหมด หรือขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 1,032 - (1) - 1,031

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 208 - (11) - 197

ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน 39 - 3 - 42

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14,202 588 3,183 (940) 17,033

หนี�สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (642) - 974 - 332

14,839 588 4,148 (940) 18,635

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนระยะสั�น (253) - 253 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (179,753) (177,176) 9,984 - (346,945)

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (930) - 691 - (239)

(180,936) (177,176) 10,928 - (347,184)

(166,097) (176,588) 15,076 (940) (328,549)

19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)



218 219

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�  (ต่อ)

งบการเงนิรวม

วนัที� 1 มกราคม การรับโอนกจิการ เพิ�ม/(ลด) ในกาํไร ลดในกาํไรขาดทุน วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 ทั�งหมด หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 2,269 - (1,237) - 1,032

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - - 208 - 208

ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน 31 - 8 - 39

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 12,905 - 3,596 (2,299) 14,202

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 303 - (303) - -

15,508 - 2,272 (2,299) 15,481

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนระยะสั�น (23) - (230) - (253)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (184,399) - 4,646 - (179,753)

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (103) - (827) - (930)

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 331 - (973) - (642)

(184,194) - 2,616 - (181,578)

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

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

วนัที� 1 มกราคม การรับโอนกจิการ เพิ�ม/(ลด) ในกาํไร ลดในกาํไร วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 ทั�งหมด หรือขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ประมาณการคา่ใชจ่้ายพนกังาน 39 - 3 - 42

   ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,536 588 362 (455) 3,031

2,575 588 365 (455) 3,073

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนระยะสั�น (107) - 107 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - (177,176) 3,941 - (173,235)

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - - (160) - (160)

(107) (177,176) 3,888 - (173,395)

2,468 (176,588) 4,253 (455) (170,322)

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�  (ต่อ)

งบการเงนิรวม

วนัที� 1 มกราคม การรับโอนกจิการ เพิ�ม/(ลด) ในกาํไร ลดในกาํไรขาดทุน วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 ทั�งหมด หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 2,269 - (1,237) - 1,032

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - - 208 - 208

ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน 31 - 8 - 39

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 12,905 - 3,596 (2,299) 14,202

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 303 - (303) - -

15,508 - 2,272 (2,299) 15,481

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนระยะสั�น (23) - (230) - (253)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (184,399) - 4,646 - (179,753)

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (103) - (827) - (930)

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 331 - (973) - (642)

(184,194) - 2,616 - (181,578)

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

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

วนัที� 1 มกราคม การรับโอนกจิการ เพิ�ม/(ลด) ในกาํไร ลดในกาํไร วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 ทั�งหมด หรือขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน 39 - 3 - 42

   ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,536 588 362 (455) 3,031

2,575 588 365 (455) 3,073

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนระยะสั�น (107) - 107 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - (177,176) 3,941 - (173,235)

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - - (160) - (160)

(107) (177,176) 3,888 - (173,395)

2,468 (176,588) 4,253 (455) (170,322)

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�  (ต่อ)

งบการเงนิรวม

วนัที� 1 มกราคม การรับโอนกจิการ เพิ�ม/(ลด) ในกาํไร ลดในกาํไรขาดทุน วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 ทั�งหมด หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 2,269 - (1,237) - 1,032

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - - 208 - 208

ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน 31 - 8 - 39

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 12,905 - 3,596 (2,299) 14,202

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 303 - (303) - -

15,508 - 2,272 (2,299) 15,481

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนระยะสั�น (23) - (230) - (253)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (184,399) - 4,646 - (179,753)

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (103) - (827) - (930)

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 331 - (973) - (642)

(184,194) - 2,616 - (181,578)

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

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

วนัที� 1 มกราคม การรับโอนกจิการ เพิ�ม/(ลด) ในกาํไร ลดในกาํไร วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 ทั�งหมด หรือขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน 39 - 3 - 42

   ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,536 588 362 (455) 3,031

2,575 588 365 (455) 3,073

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนระยะสั�น (107) - 107 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - (177,176) 3,941 - (173,235)

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - - (160) - (160)

(107) (177,176) 3,888 - (173,395)

2,468 (176,588) 4,253 (455) (170,322)

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�  (ต่อ)

งบการเงนิรวม

วนัที� 1 มกราคม การรับโอนกจิการ เพิ�ม/(ลด) ในกาํไร ลดในกาํไรขาดทุน วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 ทั�งหมด หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 2,269 - (1,237) - 1,032

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - - 208 - 208

ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน 31 - 8 - 39

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 12,905 - 3,596 (2,299) 14,202

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 303 - (303) - -

15,508 - 2,272 (2,299) 15,481

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนระยะสั�น (23) - (230) - (253)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (184,399) - 4,646 - (179,753)

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (103) - (827) - (930)

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 331 - (973) - (642)

(184,194) - 2,616 - (181,578)

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

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

วนัที� 1 มกราคม การรับโอนกจิการ เพิ�ม/(ลด) ในกาํไร ลดในกาํไร วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 ทั�งหมด หรือขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน 39 - 3 - 42

   ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,536 588 362 (455) 3,031

2,575 588 365 (455) 3,073

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนระยะสั�น (107) - 107 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - (177,176) 3,941 - (173,235)

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - - (160) - (160)

(107) (177,176) 3,888 - (173,395)

2,468 (176,588) 4,253 (455) (170,322)

19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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19 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี� (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

วนัที� 1 มกราคม การรับโอนกจิการ เพิ�ม/(ลด) ในกาํไร เพิ�มในกาํไรขาดทุน วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 ทั�งหมด หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน 31 - 8 - 39

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,814 - 712 10 2,536

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 303 - (303) - -

2,148 - 417 10 2,575

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงมูลคา่ยุติธรรม

ของเงินลงทุนระยะสั�น (10) - (97) - (107)

(10) - (97) - (107)

2,138 - 320 10 2,468

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจาํนวนที�เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไร

ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั�น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้าํนวน 150.0 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 79.3 

ล้านบาท) ที�เกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 750.2 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 396.6 ล้านบาท) ที�สามารถยกไปเพื�อหักกลบกับกาํไรทางภาษี

ในอนาคต โดยรายการขาดทุนจาํนวนเงิน 324.6 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 396.6 ลา้นบาท) จะหมดอายใุน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 ตามลาํดบั 

19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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20 เงนิกู้ยืม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 7,415 1,448 - -

เงินกูย้มืระยะสั�น

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,029,962 30,000 999,962 -

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 438 - 438 -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 182,911 137,531 32,525 -

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 1,089 667 293 -

- หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 26,437 8,706 9,280 -

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุ 33 ง) 

- เงินกูย้มืจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 441,500 441,500 602,500 -

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 20,391 4,119 12,351 -

ส่วนของตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาว

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

      (หมายเหตุ 33 จ) 

- ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาวจาก 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 510,510 - 510,510 -

   - ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 19,894 - 19,894 -

เงินกูย้มืหมุนเวียนรวม 2,240,547 623,971 2,187,753 -

รายการไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,063,843 1,102,412 915,501 -

- หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 74,640 11,057 31,522 -

ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาว (หมายเหตุ 33 จ) 

- ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาวจาก 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง - 510,510 - 510,510

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย - 10,960 - 10,960

เงินกูย้มืไม่หมุนเวียนรวม 2,138,483 1,634,939 947,023 521,470

เงนิกู้ยืมรวม 4,379,030 2,258,910 3,134,776 521,470

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที�มีหลกัประกนั มีจาํนวนทั�งสิ�น 3,246.7 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1,271.4 ลา้นบาท) ซึ� งการกูย้มืจากสถาบนัการเงิน

ดังกล่าวใช้หลักประกันเป็นหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14) และที� ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างของกลุ่มกิจการ

(หมายเหตุ 16) 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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20 เงนิกู้ยืม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 7,415 1,448 - -

เงินกูย้มืระยะสั�น

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,029,962 30,000 999,962 -

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 438 - 438 -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 182,911 137,531 32,525 -

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 1,089 667 293 -

- หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 26,437 8,706 9,280 -

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุ 33 ง) 

- เงินกูย้มืจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 441,500 441,500 602,500 -

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 20,391 4,119 12,351 -

ส่วนของตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาว

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

      (หมายเหตุ 33 จ) 

- ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาวจาก 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 510,510 - 510,510 -

   - ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 19,894 - 19,894 -

เงินกูย้มืหมุนเวียนรวม 2,240,547 623,971 2,187,753 -

รายการไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,063,843 1,102,412 915,501 -

- หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 74,640 11,057 31,522 -

ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาว (หมายเหตุ 33 จ) 

- ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาวจาก 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง - 510,510 - 510,510

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย - 10,960 - 10,960

เงินกูย้มืไม่หมุนเวียนรวม 2,138,483 1,634,939 947,023 521,470

เงนิกู้ยืมรวม 4,379,030 2,258,910 3,134,776 521,470

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที�มีหลกัประกนั มีจาํนวนทั�งสิ�น 3,246.7 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1,271.4 ลา้นบาท) ซึ� งการกูย้มืจากสถาบนัการเงิน

ดังกล่าวใช้หลักประกันเป็นหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14) และที� ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างของกลุ่มกิจการ

(หมายเหตุ 16) 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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20 เงนิกู้ยืม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 7,415 1,448 - -

เงินกูย้มืระยะสั�น

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,029,962 30,000 999,962 -

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 438 - 438 -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 182,911 137,531 32,525 -

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 1,089 667 293 -

- หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 26,437 8,706 9,280 -

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุ 33 ง) 

- เงินกูย้มืจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 441,500 441,500 602,500 -

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 20,391 4,119 12,351 -

ส่วนของตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาว

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

      (หมายเหตุ 33 จ) 

- ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาวจาก 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 510,510 - 510,510 -

   - ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 19,894 - 19,894 -

เงินกูย้มืหมุนเวียนรวม 2,240,547 623,971 2,187,753 -

รายการไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,063,843 1,102,412 915,501 -

- หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 74,640 11,057 31,522 -

ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาว (หมายเหตุ 33 จ) 

- ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาวจาก 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง - 510,510 - 510,510

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย - 10,960 - 10,960

เงินกูย้มืไม่หมุนเวียนรวม 2,138,483 1,634,939 947,023 521,470

เงนิกู้ยืมรวม 4,379,030 2,258,910 3,134,776 521,470

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที�มีหลกัประกนั มีจาํนวนทั�งสิ�น 3,246.7 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1,271.4 ลา้นบาท) ซึ� งการกูย้มืจากสถาบนัการเงิน

ดังกล่าวใช้หลักประกันเป็นหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14) และที� ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างของกลุ่มกิจการ

(หมายเหตุ 16) 

20 เงินกู้ยืม 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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20 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระหวา่งงวด (ไม่รวมหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน) สามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 2,239,147 521,470

เงินกูย้มืเพิ�ม

   - เงินตน้ 2,196,639 2,551,629

- ดอกเบี�ย 120,342 65,637

การจ่ายคืนเงินกูย้มื

   - เงินตน้ (182,764) -

- ดอกเบี�ย (94,271) (43,622)

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื (3,928) (3,928)

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื 2,788 2,788

ราคาตามบญัชีปลายปี 4,277,953 3,093,974

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560

- เงินเบิกเกินบญัชี MRR + 0.75% MRR + 0.75% - -

- เงินกูย้มืจากธนาคาร MLR - 2% ถึง - 3.1% MLR - 2% ถึง - 2.6% MLR - 2% ถึง - 3.1% -

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม 

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,063,843 1,102,412 2,079,771 1,101,949

ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาวจาก 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง - 521,470 - 521,470

2,063,843 1,623,882 2,079,771 1,623,419

20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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20 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปนี� (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 915,501 - 935,914 -

ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาวจาก 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง - 521,470 - 521,470

915,501 521,470 935,914 521,470

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนที�หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เนื�องจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวจดัอยูใ่นระดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ซึ� งวดัมูลค่าโดยใช้อตัราดอกเบี�ยเงินกูย้มืในตลาดที�สงัเกตไดที้�มี

อยู ่และคาํนวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้มืในตลาด ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาว (ไม่รวมหนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว) มีดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายใน 1 แต่ไม่เกิน 2 ปี 1,309,803 817,331 739,050 521,470

ครบกาํหนดภายใน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,200,837 423,158 500,968 -

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 267,606 521,591 238,706 -

2,778,246 1,762,080 1,478,724 521,470

20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

60

20 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายซึ� งบนัทึกเป็นหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน มีดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 30,813 10,144 10,869 -

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 80,375 12,663 33,900 -

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ

สญัญาเช่าทางการเงิน (10,111) (3,044) (3,967) -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่า

   ทางการเงิน 101,077 19,763 40,802 -

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

- ส่วนที�หมุนเวียน 26,437 8,706 9,280 -

- ส่วนที�ไม่หมุนเวียน 74,640 11,057 31,522 -

101,077 19,763 40,802 -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 26,437 8,706 9,280 -

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 74,640 11,057 31,522 -

101,077 19,763 40,802 -

กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้มืที�ยงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 76,961 - - -

- ครบกาํหนดเกิน 1 ปี 1,568,505 154,960 1,380,871 -

1,645,466 154,960 1,380,871 -

วงเงินกูย้ืมที�จะครบกาํหนดภายในหนึ� งปี เป็นวงเงินกูย้ืมของแต่ละปีที�จะมีการทบทวนตามวาระในระหว่างปี ส่วนวงเงินกู้ยืมอื�นได้รับมา 

เพื�อใชใ้นการขยายการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

60

20 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายซึ� งบนัทึกเป็นหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน มีดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 30,813 10,144 10,869 -

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 80,375 12,663 33,900 -

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ

สญัญาเช่าทางการเงิน (10,111) (3,044) (3,967) -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่า

   ทางการเงิน 101,077 19,763 40,802 -

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

- ส่วนที�หมุนเวียน 26,437 8,706 9,280 -

- ส่วนที�ไม่หมุนเวียน 74,640 11,057 31,522 -

101,077 19,763 40,802 -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 26,437 8,706 9,280 -

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 74,640 11,057 31,522 -

101,077 19,763 40,802 -

กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้มืที�ยงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 76,961 - - -

- ครบกาํหนดเกิน 1 ปี 1,568,505 154,960 1,380,871 -

1,645,466 154,960 1,380,871 -

วงเงินกูย้ืมที�จะครบกาํหนดภายในหนึ� งปี เป็นวงเงินกูย้ืมของแต่ละปีที�จะมีการทบทวนตามวาระในระหว่างปี ส่วนวงเงินกู้ยืมอื�นได้รับมา 

เพื�อใชใ้นการขยายการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

60

20 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายซึ� งบนัทึกเป็นหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน มีดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 30,813 10,144 10,869 -

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 80,375 12,663 33,900 -

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ

สญัญาเช่าทางการเงิน (10,111) (3,044) (3,967) -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่า

   ทางการเงิน 101,077 19,763 40,802 -

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

- ส่วนที�หมุนเวียน 26,437 8,706 9,280 -

- ส่วนที�ไม่หมุนเวียน 74,640 11,057 31,522 -

101,077 19,763 40,802 -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 26,437 8,706 9,280 -

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 74,640 11,057 31,522 -

101,077 19,763 40,802 -

กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้มืที�ยงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 76,961 - - -

- ครบกาํหนดเกิน 1 ปี 1,568,505 154,960 1,380,871 -

1,645,466 154,960 1,380,871 -

วงเงินกูย้ืมที�จะครบกาํหนดภายในหนึ� งปี เป็นวงเงินกูย้ืมของแต่ละปีที�จะมีการทบทวนตามวาระในระหว่างปี ส่วนวงเงินกู้ยืมอื�นได้รับมา 

เพื�อใชใ้นการขยายการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

60

20 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายซึ� งบนัทึกเป็นหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน มีดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 30,813 10,144 10,869 -

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 80,375 12,663 33,900 -

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ

สญัญาเช่าทางการเงิน (10,111) (3,044) (3,967) -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่า

   ทางการเงิน 101,077 19,763 40,802 -

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

- ส่วนที�หมุนเวียน 26,437 8,706 9,280 -

- ส่วนที�ไม่หมุนเวียน 74,640 11,057 31,522 -

101,077 19,763 40,802 -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 26,437 8,706 9,280 -

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 74,640 11,057 31,522 -

101,077 19,763 40,802 -

กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้มืที�ยงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 76,961 - - -

- ครบกาํหนดเกิน 1 ปี 1,568,505 154,960 1,380,871 -

1,645,466 154,960 1,380,871 -

วงเงินกูย้ืมที�จะครบกาํหนดภายในหนึ� งปี เป็นวงเงินกูย้ืมของแต่ละปีที�จะมีการทบทวนตามวาระในระหว่างปี ส่วนวงเงินกู้ยืมอื�นได้รับมา 

เพื�อใชใ้นการขยายการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

60

20 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายซึ� งบนัทึกเป็นหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน มีดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 30,813 10,144 10,869 -

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 80,375 12,663 33,900 -

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ

สญัญาเช่าทางการเงิน (10,111) (3,044) (3,967) -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่า

   ทางการเงิน 101,077 19,763 40,802 -

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

- ส่วนที�หมุนเวียน 26,437 8,706 9,280 -

- ส่วนที�ไม่หมุนเวียน 74,640 11,057 31,522 -

101,077 19,763 40,802 -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 26,437 8,706 9,280 -

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 74,640 11,057 31,522 -

101,077 19,763 40,802 -

กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้มืที�ยงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 76,961 - - -

- ครบกาํหนดเกิน 1 ปี 1,568,505 154,960 1,380,871 -

1,645,466 154,960 1,380,871 -

วงเงินกูย้ืมที�จะครบกาํหนดภายในหนึ� งปี เป็นวงเงินกูย้ืมของแต่ละปีที�จะมีการทบทวนตามวาระในระหว่างปี ส่วนวงเงินกู้ยืมอื�นได้รับมา 

เพื�อใชใ้นการขยายการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั

20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 



224 225

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

61

21 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้กิจการอื�น 118,430 197,912 14,313 21,877

เจา้หนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ข) - - 3,363 52

เจา้หนี� อื�น 221,482 5,026 35,309 942

เจา้หนี�ค่าหุ้น - 1,000,000 - 1,000,000

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 96,633 154,823 18,788 17,975

ค่าบริหารจดัการคา้งจ่าย 27,001 13,139 27,001 13,139

463,546 1,370,900 98,774 1,053,985

22 หนี�สินหมุนเวยีนอื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินประกนัผลงาน 54,602 59,284 - -

ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 13,866 10,042 4,106 2,588

เจา้หนี�กรมสรรพากร 1,542 1,470 - 794

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 2,287 2,401 976 1,069

อื�นๆ 2,927 2,401 748 420

75,224 75,598 5,830 4,871

23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบแสดงฐานะการเงิน 85,163 71,012 15,152 12,681

กาํไรหรือขาดทุน 18,009 21,445 2,373 3,561

(กาํไร)ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (4,701) (11,494) (2,277) 50

21 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

22 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

23 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

62

23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม 71,012 64,525 12,681 9,069

ภาระผกูพนัที�เกิดจากการรับโอนกิจการทั�งหมด 2,939 - 2,939 -

   (หมายเหตุ 28) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 16,519 16,735 3,580 3,291

ตน้ทุนบริการในอดีต (357) 2,846 (1,461) -

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 1,847 1,864 254 271

91,960 85,970 17,993 12,631

การวดัมูลค่าใหม่

(ผลกาํไร)ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง

   ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (7,746) (54) (146) 742

(ผลกาํไร)ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง

   ขอ้สมมติทางการเงิน (769) 2,451 (346) 575

(ผลกาํไร)ขาดทุนที�เกิดจากประสบการณ์ 3,814 (13,891) (1,785) (1,267)

(4,701) (11,494) (2,277) 50

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (2,096) (3,464) (564) -

วนัที� 31 ธนัวาคม 85,163 71,012 15,152 12,681

รายการที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน มีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 16,519 16,735 3,580 3,291

ตน้ทุนบริการในอดีต (357) 2,846 (1,461) -

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 1,847 1,864 254 270

รวม (แสดงเป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้าย

   ผลประโยชน์พนกังาน) 18,009 21,445 2,373 3,561

23 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

63

23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคิดลด 2.27 - 3.65 2.00 - 3.65 2.27 2.00

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้ 2.00 - 4.50 2.00 - 5.00 2.00 - 4.00 2.00 - 5.00

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ 0.00 - 37.00 0.00 - 26.00 0.00 - 34.00 0.00 - 23.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงนิรวม

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

8.40

ลดลง ร้อยละ

9.56

เพิ�มขึ�น ร้อยละ

9.85

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

11.24

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ

9.47

เพิ�มขึ�น ร้อยละ

10.83

ลดลง ร้อยละ

8.24

ลดลง ร้อยละ

9.40

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

8.96

ลดลง ร้อยละ

10.13

เพิ�มขึ�น ร้อยละ

3.57

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

4.28

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

2.83

ลดลง ร้อยละ

5.10

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

3.12

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

5.72

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

2.97

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

5.52

ลดลง ร้อยละ 

2.74

ลดลง ร้อยละ 

5.02

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

3.01

ลดลง ร้อยละ

5.47

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

0.48

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

1.81

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยาก

ที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวค้าํนวณ

ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานในการคาํนวณหนี� สินบาํเหน็จบาํนาญที�รับรู้

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

63

23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคิดลด 2.27 - 3.65 2.00 - 3.65 2.27 2.00

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้ 2.00 - 4.50 2.00 - 5.00 2.00 - 4.00 2.00 - 5.00

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ 0.00 - 37.00 0.00 - 26.00 0.00 - 34.00 0.00 - 23.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงนิรวม

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

8.40

ลดลง ร้อยละ

9.56

เพิ�มขึ�น ร้อยละ

9.85

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

11.24

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ

9.47

เพิ�มขึ�น ร้อยละ

10.83

ลดลง ร้อยละ

8.24

ลดลง ร้อยละ

9.40

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

8.96

ลดลง ร้อยละ

10.13

เพิ�มขึ�น ร้อยละ

3.57

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

4.28

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

2.83

ลดลง ร้อยละ

5.10

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

3.12

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

5.72

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

2.97

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

5.52

ลดลง ร้อยละ 

2.74

ลดลง ร้อยละ 

5.02

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

3.01

ลดลง ร้อยละ

5.47

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

0.48

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

1.81

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยาก

ที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวค้าํนวณ

ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานในการคาํนวณหนี� สินบาํเหน็จบาํนาญที�รับรู้

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคิดลด 2.27 - 3.65 2.00 - 3.65 2.27 2.00

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้ 2.00 - 4.50 2.00 - 5.00 2.00 - 4.00 2.00 - 5.00

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ 0.00 - 37.00 0.00 - 26.00 0.00 - 34.00 0.00 - 23.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงนิรวม

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

8.40

ลดลง ร้อยละ

9.56

เพิ�มขึ�น ร้อยละ

9.85

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

11.24

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ

9.47

เพิ�มขึ�น ร้อยละ

10.83

ลดลง ร้อยละ

8.24

ลดลง ร้อยละ

9.40

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

8.96

ลดลง ร้อยละ

10.13

เพิ�มขึ�น ร้อยละ

3.57

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

4.28

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

2.83

ลดลง ร้อยละ

5.10

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

3.12

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

5.72

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

2.97

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

5.52

ลดลง ร้อยละ 

2.74

ลดลง ร้อยละ 

5.02

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

3.01

ลดลง ร้อยละ

5.47

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

0.48

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

1.81

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยาก

ที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวค้าํนวณ

ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานในการคาํนวณหนี� สินบาํเหน็จบาํนาญที�รับรู้

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

23 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

64

23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 6.12 ถึง 27.90 ปี (พ.ศ. 2560 : 6.38 ถึง 28.90 ปี) 

24 หนี�สินไม่หมุนเวยีนอื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินประกนัผลงาน 43,713 14,823 3,446 -

ค่าบริหารจดัการคา้งจ่าย - 27,620 - 27,620

43,713 42,443 3,446 27,620

25 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม

หุ้น พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 3,240,087,520 3,240,088 4,476,767 7,716,855

การออกหุ้น  - - - -

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 3,240,087,520 3,240,088 4,476,767 7,716,855

การออกหุ้น  - - - -

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 3,240,087,520 3,240,088 4,476,767 7,716,855

หุ้นสามญัจดทะเบียนทั�งหมดซึ�งมีราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2560 : 1 บาท) มีจาํนวน 3,240,087,520 หุ้น (พ.ศ. 2560 : 3,240,087,520 หุ้น) 

26 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม 44,200 39,379 44,200 39,379

จดัสรรระหวา่งปี - 4,821 - 4,821

วนัที� 31 ธนัวาคม 44,200 44,200 44,200 44,200

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลกัจากหัก

ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองนี�จะมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองนี�ไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 6.12 ถึง 27.90 ปี (พ.ศ. 2560 : 6.38 ถึง 28.90 ปี) 

24 หนี�สินไม่หมุนเวยีนอื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินประกนัผลงาน 43,713 14,823 3,446 -

ค่าบริหารจดัการคา้งจ่าย - 27,620 - 27,620

43,713 42,443 3,446 27,620

25 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม

หุ้น พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 3,240,087,520 3,240,088 4,476,767 7,716,855

การออกหุ้น  - - - -

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 3,240,087,520 3,240,088 4,476,767 7,716,855

การออกหุ้น  - - - -

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 3,240,087,520 3,240,088 4,476,767 7,716,855

หุ้นสามญัจดทะเบียนทั�งหมดซึ�งมีราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2560 : 1 บาท) มีจาํนวน 3,240,087,520 หุ้น (พ.ศ. 2560 : 3,240,087,520 หุ้น) 

26 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม 44,200 39,379 44,200 39,379

จดัสรรระหวา่งปี - 4,821 - 4,821

วนัที� 31 ธนัวาคม 44,200 44,200 44,200 44,200

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลกัจากหัก

ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองนี�จะมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองนี�ไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้

23 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

24 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

25 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

26 ทุนสำารองตามกฏหมาย



228 229

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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27 การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

บริษทัไดซื้�อหุ้นสามญัของบริษทั อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกดั (ปัจจุบนั ชื�อ “ บริษทั พริ�นซิเพิล เฮลทแ์คร์ จาํกดั”) และบริษทัยอ่ย โดยจ่ายซื�อ

เมื�อวนัที� 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การรวมธุรกิจดงักล่าวถูกพิจารณาเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ดงันั�นผลตอบแทนระหวา่ง

สิ�งตอบแทนที�จ่ายซื�อและสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดรั้บ จาํนวน 3,446 ลา้นบาท จึงถูกแสดงอยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของในงบแสดง

การเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของในงบการเงินรวม นอกจากนี� กลุ่มกิจการแสดงผลประกอบการของ บริษทั อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกดั และ

บริษทัยอ่ยในช่วงเวลาที�กลุ่มกิจการมิได้เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกดั และบริษทัยอ่ย ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี

สาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ขอ้มูลต่อไปนี� เป็นสรุปสิ�งตอบแทนที�จ่ายซื�อ บริษทั อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกดั และจาํนวนของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ได้รับมาซึ� งรับรู้ 

ณ วนัที�รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

ณ วนัที� 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2560

พนับาท

สิ�งตอบแทนที�จ่ายซื�อทั�งหมด 2,000,000

มูลค่าตามบัญชี

พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 221,657

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 143,542

สินคา้คงเหลือ 43,189

สินทรัพยอื์�น 21,674

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,282,637

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 70,680

ค่าความนิยม 1,644,060

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (220,108)

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (1,463,652)

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (16,990)

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (10,084)

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (167,920)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (55,459)

หนี� สินอื�น (47,240)

สินทรัพย์สุทธิที�ได้รับ 3,445,986

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (681,856)

ส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (764,130)

รวม 2,000,000

มูลค่าตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจาํนวน 10 ลา้นบาท ไดรั้บรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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27 การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

บริษทัไดซื้�อหุ้นสามญัของบริษทั อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกดั (ปัจจุบนั ชื�อ “ บริษทั พริ�นซิเพิล เฮลทแ์คร์ จาํกดั”) และบริษทัยอ่ย โดยจ่ายซื�อ

เมื�อวนัที� 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การรวมธุรกิจดงักล่าวถูกพิจารณาเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ดงันั�นผลตอบแทนระหวา่ง

สิ�งตอบแทนที�จ่ายซื�อและสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดรั้บ จาํนวน 3,446 ลา้นบาท จึงถูกแสดงอยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของในงบแสดง

การเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของในงบการเงินรวม นอกจากนี� กลุ่มกิจการแสดงผลประกอบการของ บริษทั อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกดั และ

บริษทัยอ่ยในช่วงเวลาที�กลุ่มกิจการมิได้เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกดั และบริษทัยอ่ย ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี

สาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ขอ้มูลต่อไปนี� เป็นสรุปสิ�งตอบแทนที�จ่ายซื�อ บริษทั อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกดั และจาํนวนของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ได้รับมาซึ� งรับรู้ 

ณ วนัที�รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

ณ วนัที� 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2560

พนับาท

สิ�งตอบแทนที�จ่ายซื�อทั�งหมด 2,000,000

มูลค่าตามบัญชี

พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 221,657

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 143,542

สินคา้คงเหลือ 43,189

สินทรัพยอื์�น 21,674

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,282,637

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 70,680

ค่าความนิยม 1,644,060

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (220,108)

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (1,463,652)

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (16,990)

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (10,084)

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (167,920)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (55,459)

หนี� สินอื�น (47,240)

สินทรัพย์สุทธิที�ได้รับ 3,445,986

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (681,856)

ส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (764,130)

รวม 2,000,000

มูลค่าตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจาํนวน 10 ลา้นบาท ไดรั้บรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

27 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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28 การรับโอนกจิการทั�งหมด

เมื�อวนัที�  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัทได้ท ําการชําระค่าตอบแทนเพื�อการเข้าซื� อและรับโอนกิจการทั� งหมดของบริษัท ไทย เฮ้ลท ์

เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั�น จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื�อ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” ซึ� งตั� งอยู่ใน

จงัหวดัสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์ อีกจาํนวน 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร เพื�อขยายเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล

ของกลุ่มกิจการให้ครอบคลุม เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแสวงหารายไดข้องกลุ่มกิจการในอนาคต

มูลค่าประมาณการยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินของบริษทั ไทย เฮล้ท ์เมนเทน็เนน้ซ์ ออกานยัเซชั�น จาํกดั ณ วนัที�รับโอนกิจการ มีดงันี�

ณ วนัที� 27 กมุภาพนัธ์

พ.ศ. 2561

พนับาท

สิ�งตอบแทนที�จ่ายซื�อทั�งหมด - เงินสด  900,000

มูลค่ายุติธรรม

พนับาท

สินคา้คงเหลือ 7,677

เงินลงทุนระยะยาว 330

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,173,091

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2,134

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (20,435)

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (726)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,939)

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (176,588)

สินทรัพย์สุทธิที�ได้รับ 982,544

กาํไรจากการซื�อธุรกิจในราคาตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรม (82,544)

รวม 900,000

28 การรับโอนกิจการทั้งหมด
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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29 รายได้อื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี�ย 1,484 11,592 8,007 24,297

กาํไรที�เกิดขึ�นจากการจาํหน่าย

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (หมายเหตุ 8) 1,393 2,671 29 -

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 

   (หมายเหตุ 8) - 1,174 - 488

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุน 122 104,400 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 619 22 -

กาํไรจากการขายสิทธิในการดาํเนินงานคลินิค 10,500 - 10,500 -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทั�วไป - 1,940 - -

รายไดเ้งินปันผลรับ - 4,400 - -

รายไดค้่าเช่า 2,643 1,379 1,424 938

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร 14,383 14,213 226 -

   รายไดจ้ากร้านคา้ 3,214 3,179 - -

รายไดจ้ากการจาํหน่ายเครื�องสาํอาง 4,382 4,699 - -

   รายไดจ้ากการให้บริการซกัรีด 382 - - -

รายไดค้่าคอมมิชชั�น 312 405 312 405

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 430 110 359 -

อื�นๆ 12,000 15,743 2,967 117,204

51,245 166,524 23,846 143,332

30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 838,089 578,237 181,871 110,993

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ 15 และ 16) 404,754 383,156 74,441 44,864

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 17) 16,791 12,153 1,756 1,709

ค่าบริหารการจดัการ 30,196 24,636 16,406 16,339

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 22,516 8,628 6,212 5,802

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

   (หมายเหตุ 14) - - - 7,801

29 รายได้อื่น

30 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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31 ภาษเีงนิได้ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั : 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี

      สาํหรับปี 46,093 169,194 - 7,565

รวมภาษเีงนิได้งวดปัจจุบัน 46,093 169,194 - 7,565

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : 

เพิ�มในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

      (หมายเหตุ 19) (4,148) (2,272) (365) (417)

เพิ�ม(ลด)ในหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

      (หมายเหตุ 19) (10,928) (2,616) (3,888) 97

รวมภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (15,076) (4,888) (4,253) (320)

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษเีงนิได้ 31,017 164,306 (4,253) 7,245

ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินที�แตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศที�บริษทัใหญ่

ตั�งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี (121,627) (207,308) (39,488) 103,656

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษี ร้อยละ 20 

   (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) (24,325) (41,462) (7,898) 20,731

ผลกระทบ : 

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (19,449) - (16,616) -

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได้ 3,781 222,467 1,364 4,649

ค่าใชจ่้ายที�หกัภาษีไดเ้พิ�ม (18,900) (114,556) (677) (1,167)

การใชข้าดทุนสะสมทางภาษีซึ� งยงัไม่รับรู้ - (43,249) - (16,968)

ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์

      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 89,910 58,182 19,574 -

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 31,017 164,306 (4,253) 7,245

31 ภาษีเงินได้
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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31 ภาษเีงนิได้ (ต่อ)

ภาษีเงินไดที้�(ลด)/เพิ�ม ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นมีดงันี�

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ก่อนภาษี ภาษเีพิ�ม หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษเีพิ�ม หลงัภาษี

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน (4,701) 940 (3,761) (11,494) 2,299 (9,195)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (4,701) 940 (3,761) (11,494) 2,299 (9,195)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ก่อนภาษี ภาษเีพิ�ม หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษลีด หลงัภาษี

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน (2,277) 455 (1,822) 50 (10) 40

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (2,277) 455 (1,822) 50 (10) 40

32 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)ที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดยผูถื้อหุ้น โดยไม่รวมหุ้นสามญัซื�อคืน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้น
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จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดย
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บริษทัไม่มีการออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560  

31 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

32  กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

บุคคลและกิจการที�มีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยที�บุคคลหรือกิจการนั�นมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย

บริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบุคคลหรือกิจการซึ� งมี

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั�งกรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั�น

และกิจการที�ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั�น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� งอาจมีขึ�นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบ

ความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย  

บริษทัถูกควบคุมโดยกลุ่มตระกูลวิทยากรในสดัส่วนร้อยละ 89.2 จาํนวนหุ้นที�เหลือร้อยละ 10.8 ถือโดยบุคคลทั�วไป 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 14

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) รายได้ค่าบริการ รายได้จากการให้เช่า รายได้ดอกเบี�ย ค่าเช่าและค่าบริการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

รายได้ค่าบริการ 

บริษทัยอ่ย - - 54,804 47,604

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,478 1,865 2,220 1,860

4,478 1,865 57,024 49,464

รายได้จากการให้เช่า 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7,268 5,285 - -

รายได้ดอกเบี�ย

บริษทัยอ่ย - - 7,587 23,753

ค่าเช่าและค่าบริการที�เกี�ยวข้อง

บริษทัยอ่ย - - 4,596 5,069

ค่าบริการ 

บริษทัยอ่ย - - 12,744 7,780

ดอกเบี�ยจ่าย 

บริษทัยอ่ย - - 12,351 -

บุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 31,430 13,057 15,157 8,934

31,430 13,057 27,508 8,934

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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บุคคลและกิจการที�มีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยที�บุคคลหรือกิจการนั�นมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย

บริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบุคคลหรือกิจการซึ� งมี

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั�งกรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั�น

และกิจการที�ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั�น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� งอาจมีขึ�นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบ

ความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย  

บริษทัถูกควบคุมโดยกลุ่มตระกูลวิทยากรในสดัส่วนร้อยละ 89.2 จาํนวนหุ้นที�เหลือร้อยละ 10.8 ถือโดยบุคคลทั�วไป 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 14

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) รายได้ค่าบริการ รายได้จากการให้เช่า รายได้ดอกเบี�ย ค่าเช่าและค่าบริการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

รายได้ค่าบริการ 

บริษทัยอ่ย - - 54,804 47,604

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,478 1,865 2,220 1,860

4,478 1,865 57,024 49,464

รายได้จากการให้เช่า 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7,268 5,285 - -

รายได้ดอกเบี�ย

บริษทัยอ่ย - - 7,587 23,753

ค่าเช่าและค่าบริการที�เกี�ยวข้อง

บริษทัยอ่ย - - 4,596 5,069

ค่าบริการ 

บริษทัยอ่ย - - 12,744 7,780

ดอกเบี�ยจ่าย 

บริษทัยอ่ย - - 12,351 -

บุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 31,430 13,057 15,157 8,934

31,430 13,057 27,508 8,934

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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บุคคลและกิจการที�มีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยที�บุคคลหรือกิจการนั�นมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย

บริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบุคคลหรือกิจการซึ� งมี

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั�งกรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั�น

และกิจการที�ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั�น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� งอาจมีขึ�นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบ

ความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย  

บริษทัถูกควบคุมโดยกลุ่มตระกูลวิทยากรในสดัส่วนร้อยละ 89.2 จาํนวนหุ้นที�เหลือร้อยละ 10.8 ถือโดยบุคคลทั�วไป 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 14

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) รายได้ค่าบริการ รายได้จากการให้เช่า รายได้ดอกเบี�ย ค่าเช่าและค่าบริการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

รายได้ค่าบริการ 

บริษทัยอ่ย - - 54,804 47,604

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,478 1,865 2,220 1,860

4,478 1,865 57,024 49,464

รายได้จากการให้เช่า 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7,268 5,285 - -
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บุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 31,430 13,057 15,157 8,934

31,430 13,057 27,508 8,934

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  
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บริษทัยอ่ย - - 54,804 47,604
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4,478 1,865 57,024 49,464

รายได้จากการให้เช่า 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7,268 5,285 - -
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33  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ข) ยอดค้างชําระที�เกดิจากการซื�อขายสินค้าและบริการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การค้า

บริษทัยอ่ย - - 5,251 4,340

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 655 671 198 490

655 671 5,449 4,830

เงนิมัดจํา 

บริษทัยอ่ย - - 1,006 1,084

เจ้าหนี�การค้า

บริษทัยอ่ย - - 3,363 52

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

บริษทัยอ่ย - - 66 7,260

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,472 15,950 - -

เจ้าหนี�ค่าหุ้น

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 1,000,000 - 1,000,000

ค) เงนิให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษทัย่อย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษทัย่อย 

บริษทัยอ่ย - - 511,500 100,000

ดอกเบี�ยค้างรับ

บริษทัยอ่ย - - 9,336 1,749

33  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ค) เงนิให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษทัย่อย (ต่อ)

รายการเปลี�ยนแปลงของเงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี - 101,749

เงินกูย้มืเพิ�ม

    - เงินตน้ - 469,000

- ดอกเบี�ย - 7,587

รับคืน - (57,500)

ราคาตามบญัชีสิ�นปี - 520,836

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยมีอตัราดอกเบี�ยเท่าเงินฝากประจาํนิติบุคคล 12 เดือน บวกดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี และอตัราดอกเบี�ยเงินกู้

จากสถาบนัการเงิน บวกดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี มีกาํหนดวนัจ่ายชาํระคืนภายใน 6 เดือน นบัจากวนัให้กูย้มื

ง) เงนิกู้ยืมระยะสั�นจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

งบทางการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิกู้ยืมระยะสั�น

บริษทัยอ่ย - - 602,500 -

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 441,500 441,500 - -

441,500 441,500 602,500 -

ดอกเบี�ยค้างจ่าย

บริษทัยอ่ย - - 12,351 -

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 20,391 4,119 - -

20,391 4,119 12,351 -

33  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ง) เงนิกู้ยืมระยะสั�นจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด 445,619 -

เงินกูย้มืเพิ�ม

    - เงินตน้ - 602,500

- ดอกเบี�ย 16,272 12,351

ราคาตามบญัชีปลายงวด 461,891 614,851

บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย มีอตัราดอกเบี�ยเท่ากบัเงินฝากประจาํนิติบุคคล 12 เดือน บวกดว้ยร้อยละ 1 ถึง 1.50 ต่อปี และ

มีกาํหนดวนัจ่ายชาํระคืนภายใน 6 เดือน นบัจากวนักูย้มื

กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีอตัราดอกเบี�ยเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี และมีกาํหนดวนัจ่ายชาํระคืนภายใน  

6 เดือน นบัจากวนักูย้มื

จ) ตั�วสัญญาใช้เงนิระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส่วนของตั�วสัญญาใช้เงนิระยะยาว

- ที�ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ�งปี

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 510,510 - 510,510 -

ตั�วสัญญาใช้เงนิระยะยาว

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 510,510 - 510,510

ดอกเบี�ยค้างจ่าย 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 19,894 10,960 19,894 10,960

33  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

จ) ตั�วสัญญาใช้เงนิระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการเปลี�ยนแปลงของตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงันี�

งบการเงินรวม

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 521,470 521,470

ดอกเบี�ยเพิ�มขึ�น 8,934 8,934

ราคาตามบญัชีสิ�นปี 530,404 530,404

ตั�วสญัญาใชเ้งินระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.75 และมีกาํหนดวนัจ่ายชาํระภายใน 3 ปี นบัจากวนักูย้มื

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกลุ่มกจิการ

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ มีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั�น 73,588 49,802 37,969 36,474

ผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 6,176 3,172 2,455 2,218

79,764 52,974 40,424 38,692

34 หนังสือคํ�าประกนั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีหนังสือคํ�าประกนัที�ออกโดยสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน 16.3 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 10.0 ล้านบาท)  

ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทั

ณ วนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีหนังสือคํ� าประกันที�ออกโดยสถาบันการเงินเป็นจาํนวน 35.9 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 29.9  

ลา้นบาท) ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการสาํหรับการให้บริการติดตั�งระบบสารสนเทศให้แก่ลูกคา้และคํ�าประกนัการใช้

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวงซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มกิจการ 

33  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
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บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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35 ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น

35.1 ภาระผูกพนัที�เป็นข้อผูกมัดเพื�อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผกูพนัที�เป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ� งยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อาคารและอุปกรณ์ 473,362 44,214 186,193 -

35.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน

กลุ่มกิจการไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกไดเ้กี�ยวกบัการเช่าที�ดิน อุปกรณ์และสัญญาบริการที�เกี�ยวขอ้ง สญัญาเช่า

ดงักล่าวมีระยะเวลาระหวา่ง 1 ถึง 13 ปี  

จาํนวนเงินขั�นตํ�าในการจ่ายค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยกเลิกไม่ไดมี้ดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภายใน 1 ปี 36,936 22,300 7,244 6,376

มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 18,197 25,987 12,211 1,692

มากกวา่ 5 ปี 9,290 10,580 - -

64,423 58,867 19,455 8,068

35.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว

เมื�อวนัที� 24 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษทัได้ทาํสัญญาการจดัการกบับริษทัในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาติที�มีชื�อเสียง เพื�อว่าจา้งให้

กลุ่มโรงแรมดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารงานอาคารที�พกัอาศยัของบริษทั โดยภายใตเ้งื�อนไขตามสัญญา บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ให้แก่บริษทัคู่สัญญาตามอตัราที�ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคารที�พกัอาศยัมีระยะเวลา 30 ปี นบัตั�งแต่เริ�มเปิดดาํเนินกิจการ

และมีสิทธิต่ออายุสัญญานี� ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั� งนี� ต้องเข้าเงื�อนไขบางประการที�ระบุในสัญญา ซึ� งในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีค่าที�ปรึกษาและค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 16.4 ลา้นบาท  

เมื�อวนัที� 14 มกราคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดท้าํสญัญาการจดัการกบับริษทัในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาติที�มีชื�อเสียง เพื�อวา่จา้งให้

กลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็นผูบ้ริหารงานอาคารที�พักอาศยัของ โดยภายใต้เงื�อนไขตามสัญญา กลุ่มต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ให้แก่บริษทัคู่สัญญาตามอตัราที�ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคารที�พกัอาศยัมีระยะเวลา 10 ปี นบัตั�งแต่เริ�มเปิดดาํเนินกิจการ

และมีสิทธิต่ออายุสัญญานี� ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั� งนี� ต้องเข้าเงื�อนไขบางประการที�ระบุในสัญญา ซึ� งในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีค่าที�ปรึกษาและค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 16.9 ลา้นบาท 

บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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35 ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น

35.1 ภาระผูกพนัที�เป็นข้อผูกมัดเพื�อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผกูพนัที�เป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ� งยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อาคารและอุปกรณ์ 473,362 44,214 186,193 -

35.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน

กลุ่มกิจการไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกไดเ้กี�ยวกบัการเช่าที�ดิน อุปกรณ์และสัญญาบริการที�เกี�ยวขอ้ง สญัญาเช่า

ดงักล่าวมีระยะเวลาระหวา่ง 1 ถึง 13 ปี  

จาํนวนเงินขั�นตํ�าในการจ่ายค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยกเลิกไม่ไดมี้ดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภายใน 1 ปี 36,936 22,300 7,244 6,376

มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 18,197 25,987 12,211 1,692

มากกวา่ 5 ปี 9,290 10,580 - -

64,423 58,867 19,455 8,068

35.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว

เมื�อวนัที� 24 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษทัได้ทาํสัญญาการจดัการกบับริษทัในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาติที�มีชื�อเสียง เพื�อว่าจา้งให้

กลุ่มโรงแรมดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารงานอาคารที�พกัอาศยัของบริษทั โดยภายใตเ้งื�อนไขตามสัญญา บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ให้แก่บริษทัคู่สัญญาตามอตัราที�ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคารที�พกัอาศยัมีระยะเวลา 30 ปี นบัตั�งแต่เริ�มเปิดดาํเนินกิจการ

และมีสิทธิต่ออายุสัญญานี� ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั� งนี� ต้องเข้าเงื�อนไขบางประการที�ระบุในสัญญา ซึ� งในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีค่าที�ปรึกษาและค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 16.4 ลา้นบาท  

เมื�อวนัที� 14 มกราคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดท้าํสญัญาการจดัการกบับริษทัในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาติที�มีชื�อเสียง เพื�อวา่จา้งให้

กลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็นผูบ้ริหารงานอาคารที�พักอาศยัของ โดยภายใต้เงื�อนไขตามสัญญา กลุ่มต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ให้แก่บริษทัคู่สัญญาตามอตัราที�ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคารที�พกัอาศยัมีระยะเวลา 10 ปี นบัตั�งแต่เริ�มเปิดดาํเนินกิจการ
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เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 

เรียน   กรรมกำรและผู้จดักำร  ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึน้ในปี 2561 
 
 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลของ บริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็น
เน้นซ์ ออกำนยัเซชัน่ จ ำกดั  ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ช่ือ “โรงพยำบำลปิยะมินทร์” (ปัจจุบนั 
ได้เปลีย่นช่ือเป็น โรงพยำบำล พริน้ซ์ สวุรรณภมูิ)  ซึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัสมทุรปรำกำร และคลนิิกเวชกรรมปิยะมินทร์ อีกจ ำนวน 
3 แห่งในกรุงเทพมหำนคร เพื่อขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มกิจกำรให้ครอบคลุม และเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ของกลุม่กิจกำรในอนำคต โดยบริษัทฯ ช ำระค่ำตอบแทนในกำรโอนกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 
900 ล้ำนบำท จำกรำยกำรดงักล่ำวท ำให้บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยตุิธรรมจ ำนวน 82.5 ล้ำน
บำท ซึง่แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุของไตรมำสที่ 1 ปี 2561  
 

 เมื่อวนัที่ 17 เมษำยน 2561 บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อยขึน้ 1 แห่ง คือ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จ ำกดั 
เพื่อเข้ำซือ้โรงพยำบำลเก่ำที่จงัหวดัอทุยัธำนี และได้ด ำเนินกำรเข้ำท ำกำรปรับปรุงให้เป็นโรงพยำบำลขนำด 60 เตียง ซึง่คำด
วำ่จะเปิดในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 
 

เมื่อวนัที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัิกำรลงทุนและซือ้สินทรัพย์ของบริษัท
ย่อย ซึ่งเป็นกำรเข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรทัง้หมดของโรงพยำบำลเอกชนในภำคเหนือ เพื่อขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบ
ธุรกิจโรงพยำบำลของกลุม่กิจกำรให้ครอบคลมุและเพิ่มศกัยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ของกลุม่กิจกำรในอนำคต โดยบริษัท
ท่ีเข้ำท ำรำยกำรจะเป็นบริษัทซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทยอ่ย โดยจะช ำระค่ำโอนกิจกำรทัง้หมดจ ำนวน 120 ล้ำน
บำท บริษัทย่อยดงักลำ่วได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 18 ตลุำคม พ.ศ. 2561 มีทนุจดทะเบียน 
200,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 20,000,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท และถือหุ้นโดยบริษัท พริน้ซิเพิล 
เฮลท์แคร์ จ ำกดัในสดัสว่นร้อยละ 100 

 

 ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจำรณำให้บริษัทฯ ปรับย้ำยจำกกลุ่มอุตสำหกรรมอสงัหำริมทรัพย์ หมวด
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ไปยงัอตุสำหกรรมบริกำร หมวดธุรกิจกำรแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัสดัสว่นโครงสร้ำงรำยได้ 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 13 กมุภำพนัธ์ 2562 เป็นต้นไป 
 
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์ และการเลอืกตัดสนิใจทางธุรกิจ 
 
 ในปัจจุบนัธุรกิจ Healthcare ในประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตมำกขึน้ ด้วยปัจจยัที่หนุนให้แก่กลุ่มธุรกิจนี ้ ที่มำ
จำกภำครัฐ และภำคเอกชน พยำยำมผลกัดนัให้ไทยเป็นหนึ่งใน  Medical Hub of Asia โดยหนึ่งในภำคของอุตสำหกรรม 
Healthcare คือ ธุรกิจโรงพยำบำล ที่ปัจจบุนักลุม่ทนุเครือขำ่ยโรงพยำบำลเอกชนเดินหน้ำขยำยธุรกิจ ทัง้เปิดแหง่ใหมร่วมถึง
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เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 

เรียน   กรรมกำรและผู้จดักำร  ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึน้ในปี 2561 
 
 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลของ บริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็น
เน้นซ์ ออกำนยัเซชัน่ จ ำกดั  ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ช่ือ “โรงพยำบำลปิยะมินทร์” (ปัจจุบนั 
ได้เปลีย่นช่ือเป็น โรงพยำบำล พริน้ซ์ สวุรรณภมูิ)  ซึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัสมทุรปรำกำร และคลนิิกเวชกรรมปิยะมินทร์ อีกจ ำนวน 
3 แห่งในกรุงเทพมหำนคร เพื่อขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มกิจกำรให้ครอบคลุม และเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ของกลุม่กิจกำรในอนำคต โดยบริษัทฯ ช ำระค่ำตอบแทนในกำรโอนกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 
900 ล้ำนบำท จำกรำยกำรดงักล่ำวท ำให้บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยตุิธรรมจ ำนวน 82.5 ล้ำน
บำท ซึง่แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุของไตรมำสที่ 1 ปี 2561  
 

 เมื่อวนัที่ 17 เมษำยน 2561 บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อยขึน้ 1 แห่ง คือ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จ ำกดั 
เพื่อเข้ำซือ้โรงพยำบำลเก่ำที่จงัหวดัอทุยัธำนี และได้ด ำเนินกำรเข้ำท ำกำรปรับปรุงให้เป็นโรงพยำบำลขนำด 60 เตียง ซึง่คำด
วำ่จะเปิดในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 
 

เมื่อวนัที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัิกำรลงทุนและซือ้สินทรัพย์ของบริษัท
ย่อย ซึ่งเป็นกำรเข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรทัง้หมดของโรงพยำบำลเอกชนในภำคเหนือ เพื่อขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบ
ธุรกิจโรงพยำบำลของกลุม่กิจกำรให้ครอบคลมุและเพิ่มศกัยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ของกลุม่กิจกำรในอนำคต โดยบริษัท
ท่ีเข้ำท ำรำยกำรจะเป็นบริษัทซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทยอ่ย โดยจะช ำระค่ำโอนกิจกำรทัง้หมดจ ำนวน 120 ล้ำน
บำท บริษัทย่อยดงักลำ่วได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 18 ตลุำคม พ.ศ. 2561 มีทนุจดทะเบียน 
200,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 20,000,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท และถือหุ้นโดยบริษัท พริน้ซิเพิล 
เฮลท์แคร์ จ ำกดัในสดัสว่นร้อยละ 100 

 

 ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจำรณำให้บริษัทฯ ปรับย้ำยจำกกลุ่มอุตสำหกรรมอสงัหำริมทรัพย์ หมวด
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ไปยงัอตุสำหกรรมบริกำร หมวดธุรกิจกำรแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัสดัสว่นโครงสร้ำงรำยได้ 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 13 กมุภำพนัธ์ 2562 เป็นต้นไป 
 
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์ และการเลอืกตัดสนิใจทางธุรกิจ 
 
 ในปัจจุบนัธุรกิจ Healthcare ในประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตมำกขึน้ ด้วยปัจจยัที่หนุนให้แก่กลุ่มธุรกิจนี ้ ที่มำ
จำกภำครัฐ และภำคเอกชน พยำยำมผลกัดนัให้ไทยเป็นหนึ่งใน  Medical Hub of Asia โดยหนึ่งในภำคของอุตสำหกรรม 
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ซือ้กิจกำร และใช้รูปแบบกำรเข้ำถือหุ้นในโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็ก เพื่อรองรับ Demand ทัง้จำกในประเทศและ
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 ปัจจัยที่ท ำให้ Demand ในประเทศเพิ่มขึน้ มำจำกควำมเป็นเมือง (Urbanization) และคนกลุ่มชนชัน้กลำง 
ขยำยตวั ประกอบกับอตัรำกำรป่วยในกลุ่มคนไทยเพ่ิมขึน้ บทบำทของโรงพยำบำลไม่เพียงแต่ท ำหน้ำที่รักษำพยำบำล 
เทำ่นัน้ แตย่งัครอบคลมุถึงกำรให้บริกำรด้ำนกำรปอ้งกนัเพื่อไมใ่ห้เกิดโรคภยัไข้เจ็บ ซึง่บริกำรด้ำนนีส้ร้ำงโอกำสธุรกิจได้มำก
ขึน้ให้แก่โรงพยำบำล ย่ิงทุกวันนีป้ระเทศไทยเข้ำสู่สงัคมผู้ สูงอำยุ และในปี 2574 จะขยับเข้ำสู่สงัคมสูงวัยอย่ำงเต็มที่  
ประชำกรอำย ุ65 ปีขึน้ไป มีสดัสว่นมำกกวำ่ 20% ของประชำกรทัง้ประเทศ ท ำให้คนหนัมำดแูลใสใ่จสขุภำพมำกขึน้ 
 

 ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในประเทศไทยจะยงัคงโตตอ่เนื่องได้ 5-7% ตอ่ปี ในช่วง 3 ปีข้ำงหน้ำ โดยกำรเติบโตจะมำ
จำก 2 ปัจจยัหลกัคือ จ ำนวนประชำกรสงูอำยทุีเ่พิ่มมำกขึน้ ซึง่ต้องกำรกำรดแูลรักษำพยำบำล ท่ีมำกขึน้และซบัซ้อนรวมถึง
ควำมต้องกำรท่ีเพิ่มมำกขึน้จำกประเทศเพื่อนบ้ำน ซึง่ช่วยชดเชยควำมต้องกำรจำกกลุม่ประเทศในตะวนัออกกกลำงที่ชะลอ
ตวัลง บริษัทสว่นใหญ่จะเน้นกำรยกระดบักำรให้บริกำรและกำรเพิม่อตัรำกำรครองเตยีง นอกจำกนีค้ำ่ใช้จำ่ยในกำรรักษำที่
เพิ่มขึน้ประกอบกบักำรท่ีประชำกรมีอำยทุีย่ืนยำวขึน้ท ำให้คำดวำ่บริษัทประกนัสขุภำพจะเข้ำมำมีบทบำทมำกขึน้ใน
อตุสำหกรรมนี ้ซึง่จะสง่ผลให้ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนสำมำรถเติบโตได้ตอ่เนื่องในระยะยำว 
 

             ในสว่นของบริษัทฯ ได้ตัง้เปำ้หมำยที่จะขยำยจ ำนวนโรงพยำบำลเพิ่มขึน้ใน 3-5 ปีข้ำงหน้ำอยำ่งตอ่เนื่อง โดยเน้นไป
ในต่ำงจงัหวดัที่ไมม่ีโรงพยำบำลเอกชนในจงัหวดันัน้ แต่มีประชำกรและมีควำมต้องกำรทำงด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ โดย
พยำยำมที่กระจำยโรงพยำบำลไปทั่วทุกภูมิภำค  ไม่ใช่แต่ภำคเหนือตอนล่ำงแต่พยำยำมที่จะจัดด ำเนินกำรเป็นกลุ่ม
เครือข่ำย ท่ีมีกำรเสริมควำมแข็งแกร่งและกำรใช้ทรัพยำกรของทกุโรงพยำบำลร่วมกนั ไม่ว่ำจะเป็นเร่ือง อปุกรณ์,เคร่ืองมือ
ทำงกำรแพทย์,รวมทัง้บคุลำกรทัง้ด้ำนกำรแพทย์และสว่นสนบัสนนุ 
 

            บริษัทฯ ยงัมุ่งมัน่ที่จะบริหำร จัดกำร ด ำเนินงำนโรงพยำบำลทัง้หมดของกลุ่มให้เป็นรูปแบบเครือข่ำยอย่ำงเต็ม
รูปแบบ โดยมีกำรจดัตัง้ Shared Service ขึน้มำเพื่อเป็นแกนกลำงในกำรบริหำร จัดกำร ด ำเนินงำนในส่วนงำนที่เป็นงำน
สนับสนุน เช่น บัญชีกำรเงิน กำรบริหำรงำนบุคคล กำรจัดซือ้จัดจ้ำง และในเร่ืองของระบบงำนในส่วนของ IT และ 
Technology โดยเฉพำะในระบบคอมพิวเตอร์ ที่บริษัทฯ พยำยำมให้เป็นระบบเครือข่ำยที่เป็นระบบงำนเดียวกันทุก
โรงพยำบำล และมีฐำนข้อมลูอยูบ่น Cloud ที่สำมำรถใช้ร่วมกนัทัง้ทะเบียนและประวตัิกำรรักษำของคนไข้  
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ย ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 
2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 โดยเปรียบเทียบกบัปี 2560 ดงันี ้ 
 
ผลการด าเนินงาน  
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560    
 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

เปล่ียนแปลง 
ร้อยละ 

รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,084.6 1,690.4 394.2 23.3 
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 638.1 547.3 90.7 16.6 
ต้นทนุจำกกิจกำรโรงพยำบำล 1,577.4 1,274.5 302.9 23.8 
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  ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำลจ ำนวน 2,084.6 ล้ำนบำท รำยได้จำก
กำรขำยและให้บริกำรจ ำนวน  638.1  ล้ำนบำท ต้นทุนจำกกิจกำรโรงพยำบำลจ ำนวน 1,577.4 ล้ำนบำท  ต้นทุนกำรขำย
และให้บริกำรจ ำนวน 451.3 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 823.4 ล้ำนบำท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ขำดทนุส ำหรับปีจ ำนวน 152.6 ล้ำนบำท ซึ่งผลประกอบกำรดีขึน้กว่ำปีที่ผ่ำนมำถึงร้อยละ 58.9 โดยผลกำรด ำเนินงำนรวม
สำมำรถอธิบำยได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
รายได้จากการขายและให้บริการ 
 

 

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกขำยและให้บริกำร 2,722.7 ล้ำนบำท สงูขึน้  484.9 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 

21.7  เป็นผลมำจำก 
• ธุรกิจโรงพยำบำล มีรำยได้สงูขึน้  394.2  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.3 สำเหตหุลกัมำจำก 

• รำยได้ของโรงพยำบำล พริน้ซ์ สวุรรณภมูิ จ ำนวน 206.9 ล้ำนบำท ที่บริษัทฯ ซือ้กิจกำรเข้ำมำในชว่ง
ต้นปี 2561 จึงไมม่ีรำยได้ในปี 2560 

• รำยได้ของทัง้ 3 โรงพยำบำลที่มีอยู่เดิม (โรงพยำบำล พิษณุเวช, โรงพยำบำล ปำกน ำ้โพ และ
โรงพยำบำล สหเวช) เพิ่มขึน้รวมจ ำนวน 164.1 ล้ำนบำท จำกจ ำนวนผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในที่
เพิ่มขึน้ ถึงแม้วำ่ในปีที่ผำ่นมำบำงโรงพยำบำลมีกำรปรับปรุงอำคำรจึงท ำให้จ ำนวนคนไข้ลดลง 

• ธุรกิจพฒันำและให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ มีรำยได้สงูขึน้ 97.8 ล้ำนบำท  หรือคิดเป็นร้อย 20.5 สำเหตหุลกัมำ
จำก 

ต้นทนุกำรขำยและให้บริกำร 451.3 453.3 (2.0) (0.4) 
ก าไรขัน้ต้น 694.1 510.1 184.0 36.1 
รำยได้อ่ืน 133.8 166.5 (32.7) (19.7) 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 823.4 814.8 8.6 1.1 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 126.1 69.1 57.0 82.4 
ขาดทุนส าหรับปี (152.6) (371.6) 219.0 58.9 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (148.9) (362.4) 213.5 58.9 

หน่วย : ล้านบาท พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 เปล่ียนแปลง 

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ ร้อยละ 

ธุรกิจโรงพยำบำล 2,084.6 76.6 1,690.4 75.5 23.3 
ธุรกิจพฒันำและให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 574.2 21.1 476.4 21.3 20.5 
ธุรกิจอ่ืน ๆ  63.9 2.3 71.0 3.2 (10.0) 
รวม 2,722.7 100.0 2,237.8 100.0 21.7 
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• โครงกำรซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เพิ่มขึน้จ ำนวน 79.4  ล้ำนบำท จำกอัตรำกำรเข้ำพัก 
(Occupancy Rate) ที่สงูขึน้จำกร้อยละ 82.0  ในปี 2560 เป็นร้อยละ 86.0 ในปี 2561 และรำยได้
เฉลีย่ตอ่ห้อง (ADR) สงูขึน้จำก 2,447 บำท เป็น 2,546 บำท โดยในปีที่ผำ่นมำเป็นปีแรกที่มีกำรเปิด
ด ำเนินงำนครบทกุอำคำรเต็มปี 

• อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ธุรกิจให้เช่ำอำคำรส ำนกังำนมีรำยได้สงูขึน้จ ำนวน 13.5 ล้ำนบำท 
จำกอตัรำกำรกำรให้เช่ำพืน้ที่ทีใ่กล้เคียงกบัปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2561 เท่ำกบัร้อยละ 87.9 และในปี 2560 
เท่ำกบั 88.1) แต่ค่ำเช่ำต่อตำรำงเมตร (ARR) เพิ่มขึน้จำก 553 บำท เป็น 572 บำท โดยลกูค้ำใหม่
ทีม่ำเช่ำใหมอ่ตัรำคำ่เช่ำเฉลีย่เกิน 600 บำทตอ่ตำรำงเมตร 

• ในขณะท่ีโครงกำรแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ มีรำยได้ต ่ำกวำ่ปีที่
ผำ่นมำเลก็น้อย (ปี 2561 มีรำยได้จ ำนวน 228.6 ล้ำนบำท ในขณะท่ีปี 2560 มีรำยได้จ ำนวน 230.1 
ล้ำนบำท) เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกจ ำนวนนกัท่องเที่ยวจีนที่ลดลงในช่วงกลำงปี แตใ่นไตรมำส
ที่ 4 ปี 2561 บริษัทมีรำยได้สงูขึน้กวำ่ไตรมำสเดียวกนัของปีที่ผำ่นมำ  

 
 

รายได้อื่น : ต ่ำกวำ่ปี 2560 จ ำนวน 32.7 ล้ำนบำท จำกรำยได้ดอกเบีย้รับจ ำนวน 10.1 ล้ำนบำท และในปี 2560 มีก ำไรจำก
กำรจ ำหนำ่ยอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุจ ำนวน 104.4 ล้ำนบำท ในขณะท่ีปี 2561 มีก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกวำ่
มลูคำ่ยตุิธรรมจ ำนวน 82.5 ล้ำนบำท 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : สงูกวำ่ปี 2560 จ ำนวน 8.6 ล้ำนบำท จำก 
• คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึน้จ ำนวน 14.9 ล้ำนบำท เกิดจำกคำ่ใช้จำ่ยของโรงพยำบำล พริน้ซ์ สวุรรณภมูิที่เพิ่ม

เข้ำมำในปี 2018 จ ำนวน 5.9 ล้ำนบำท และคำ่ใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ของบริษัทยอ่ยอื่น ๆ  
• คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงจ ำนวน 14.6 ล้ำนบำท เกิดจำกในปี 2560 มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรโอน และภำษีธุรกิจ

เฉพำะจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนของบริษัทย่อยจ ำนวน 96.7 ล้ำนบำท ในขณะที่มี
คำ่ใช้จ่ำยของโรงพยำบำล พริน้ซ์ สวุรรณภมูิที่เพิ่มเข้ำมำในปี 2018 จ ำนวน 56.6 ล้ำนบำท 

• คำ่ใช้จ่ำยอื่นเพิ่มขึน้จ ำนวน 8.3 ล้ำนบำท จำกคำ่ใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ของธุรกิจโรงพยำบำล 
 
ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) :  

 

หน่วย : ล้านบาท  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560    
 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

เปล่ียนแปลง 
ร้อยละ 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

426.0 257.5 168.5 65.5 

ดอกเบีย้จ่ำย 126.1 69.1 57.0 82.4 
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 421.5 395.7 25.9 6.5 
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (121.6) (207.3) 85.7 41.3 

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 31.0 164.3 (133.3) (81.1) 
ขาดทุนส าหรับปี (152.6) (371.6) 219.0 58.9 

อัตราก าไร EBITDA 15.7% 11.5%   



244 245
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ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหนำ่ย (EBITDA) จ ำนวน 
426.0 ล้ำนบำท ซึ่งสงูกว่ำปีท่ีผ่ำนมำจ ำนวน 168.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 65.5 โดยมีอตัรำก ำไร EBITDA เพิ่มขึน้จำกปี 
2560 ร้อยละ 4.2 จำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้ของบริษัทฯ ที่สงูขึน้กวำ่กำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุ ในขณะท่ีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ลดลง  
 

ขาดทุนส าหรับปี : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขำดทุนในปี 2561 จ ำนวน 152.6 ล้ำนบำท ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับผล
ประกอบกำรปี 2560 ที่มีผลขำดทนุจ ำนวน 371.6 ล้ำนบำทแล้ว จะเห็นได้วำ่มีผลประกอบกำรท่ีดีมำกจำกขำดทนุส ำหรับปีที่
ลดลงจำกปีก่อนมำกกวำ่ร้อยละ 50 เป็นผลมำจำกรำยได้ที่เพิ่มขึน้ ก ำไรขัน้ต้นท่ีสงูขึน้ ในขณะท่ีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร และ
คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง  
 

ฐานะการเงนิ  
   

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,318.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,230.0 ล้ำนบำท 
เมื่อเทียบกบัสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  เป็นผลมำจำก 

• ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ของโรงพยำบำล พริน้ซ์ สวุรรณภมูิ ที่เพิ่มเข้ำมำจำกกำรซือ้กิจกำรจ ำนวน 1,347.0 
ล้ำนบำท 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 145.1 ล้ำนบำท สอดคล้องกับ
รำยได้ที่เติบโตเพิ่มขึน้ 

• ในขณะท่ีเงินลงทนุระยะสัน้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยลดลงรวมจ ำนวน 641.9 ล้ำนบำท  
 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่  31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 5,476.5  ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,312.4 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกบัหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  สำเหตมุำจำก 

• เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินที่เพิ่มขึน้ 2,007.6 ล้ำนบำทของบริษัทฯ  
• หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 81.3 ล้ำนบำท ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
• ในขณะท่ีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นลดลง 907.4 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยเจ้ำหนีค้ำ่หุ้นสว่นท่ีเหลอื 
 

สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 168.7 ล้ำนบำท จำกผลประกอบกำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่เกิดขึน้ในปี  
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 0.68 เท่ำ สงูขึน้จำกวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่อยู่ที่ 0.50 จำกเงินกู้ ยืมจำก

สถำบนักำรเงินที่สงูขึน้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพื่อขยำยธุรกิจโรงพยำบำล 
 

 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

เปล่ียนแปลง 
ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 14,318.1 13,088.2 1,230.0 9.4 
หนีส้ินรวม 5,476.5 4,164.1 1,312.4 31.5 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 8,077.6 8,246.3 (168.7) (2.0) 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.68 0.50   
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สภาพคล่อง  
 

 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 15.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำกกำรจ่ำย
ดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 2,001.3 ล้ำนบำท จำกเงินสดจ่ำยซือ้บริษัทย่อย 
1,000.0 ล้ำนบำท และเงินสดจ่ำยเพื่อกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดจ ำนวน 900.0 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินสดสทุธิได้มำจำก
กิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 2,057.3 ล้ำนบำท จำกเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 2,189.2 ล้ำนบำท  
  

 อตัรำสภำพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ลดลงเป็น 0.31 เทำ่จำก 0.62 เทำ่ในปี 2560 จำกหนีส้นิรวมที่เพิม่ขึน้ 
และอตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็วลดลงเป็น 0.25 เทำ่จำก 0.55 เทำ่ในปี 2560 

 
 
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

                ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
      ลงลำยมือช่ือ___________________________________    
                                                                       (นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วทิยะ)                    
                                    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรงำนบญัชีสว่นกลำง 
 

หน่วย : ล้านบาท         พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 15.4 112.3 
เงนิสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (2,001.3) 97.8 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 2,057.3 (113.8) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 71.4 96.3 

      31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.31 0.62 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.25 0.55 
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สภาพคล่อง  
 

 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 15.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำกกำรจ่ำย
ดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 2,001.3 ล้ำนบำท จำกเงินสดจ่ำยซือ้บริษัทย่อย 
1,000.0 ล้ำนบำท และเงินสดจ่ำยเพื่อกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดจ ำนวน 900.0 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินสดสทุธิได้มำจำก
กิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 2,057.3 ล้ำนบำท จำกเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 2,189.2 ล้ำนบำท  
  

 อตัรำสภำพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ลดลงเป็น 0.31 เทำ่จำก 0.62 เทำ่ในปี 2560 จำกหนีส้นิรวมที่เพิม่ขึน้ 
และอตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็วลดลงเป็น 0.25 เทำ่จำก 0.55 เทำ่ในปี 2560 

 
 
จงึเรียนมำเพื่อทรำบ 

                ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
      ลงลำยมือช่ือ___________________________________    
                                                                       (นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วทิยะ)                    
                                    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรงำนบญัชีสว่นกลำง 
 

หน่วย : ล้านบาท         พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 15.4 112.3 
เงนิสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (2,001.3) 97.8 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 2,057.3 (113.8) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 71.4 96.3 

      31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.31 0.62 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.25 0.55 
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สภาพคล่อง  
 

 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 15.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำกกำรจ่ำย
ดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 2,001.3 ล้ำนบำท จำกเงินสดจ่ำยซือ้บริษัทย่อย 
1,000.0 ล้ำนบำท และเงินสดจ่ำยเพื่อกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดจ ำนวน 900.0 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินสดสทุธิได้มำจำก
กิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 2,057.3 ล้ำนบำท จำกเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 2,189.2 ล้ำนบำท  
  

 อตัรำสภำพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ลดลงเป็น 0.31 เทำ่จำก 0.62 เทำ่ในปี 2560 จำกหนีส้นิรวมที่เพิม่ขึน้ 
และอตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็วลดลงเป็น 0.25 เทำ่จำก 0.55 เทำ่ในปี 2560 

 
 
จงึเรียนมำเพื่อทรำบ 

                ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
      ลงลำยมือช่ือ___________________________________    
                                                                       (นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วทิยะ)                    
                                    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรงำนบญัชีสว่นกลำง 
 

หน่วย : ล้านบาท         พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 15.4 112.3 
เงนิสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (2,001.3) 97.8 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 2,057.3 (113.8) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 71.4 96.3 

      31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.31 0.62 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.25 0.55 
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แฟมประกวดสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานการสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน

ประจำป พศ. 2561

สถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 
(ปที่ 8 ติดตอกัน) จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานที่ดีเดนที่เอื้อตอคนพิการ ประจำป 2561 
(ระดับประเทศ)จากกรมสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
Zero accident Campaign 2018 

ระดับเงินจาก สถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

Thailand Corporate Governance 
Award 2018 จากกรมพัฒนาธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน�

จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

รางวัลเมืองไทยประกันชีวิต
hospital award 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
 ดานริเริ่มเปดรับนวัตกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

รางวัลเกียรติบัตร สถานประกอบกิจการ
ตนแบบดีเดนดานความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

ในการนำเสนอ เรื่อง Phlebitis 
ดานนวัตกรรมและ R2R

สาธารณรัฐฟลิปปนส  เขาศึกษาดูงานในคลินิกและ
ศูนยบริการตางๆของโรงพยาบาลพิษณุเวช

กิจกรรม CSR รวมกับกองบิน 46 
ณ บานตระแบกงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 685,000 บาทจำนวน 215ทุน

กิจกรรมจิตอาสา ตนกลาแหงความดี ป 2

พิธีลงนามMOUโครงการสงเสริมมาตรการองคกรเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
รวมกับ ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกสนับสนุนกระเปายาใหแก Fitness ตางๆ 

รพ.พิษณุเวช เขามอบทุนการศึกษา ใหกับนิสิต
แพทยจำนวนเงิน 60,000 บาทตอปการศึกษา

สนับสนุนวันเด็กหนวยงานภายนอก
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เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของใหกับนักเรียน
โรงเรียนบางเกา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Run to Give กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล 
เพื่อนำรายไดจากการขายเสื้อบริจาคใหกับโรงพยาบาลศิริราชสรางตึกผูปวยใหม

มอบโอกาสใหมในการมองเห็น สำหรับ30 ดวงตา
โครงการผาตัดตอกระจกใหกับผูยากไร

โครงการบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
ดูแลผูปวยติดเตียงและพิการรวมกับผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค

เรียนเชิญนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยปญญาภิวัฒนศึกษา
ดูงานของโรงแรมและแขงขันทำน้ำผลไม
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รอตเน็ซเสนเิซสิบกอกงาบราคาอ 32 น้ัช
อืนหเนัตงอลคงวขแ 36 ทวมขุสนนถ 92
01101 ฯพทเงุรก านฒัวตขเ
3-1712-417-20 : ทพัศรทโ

โทรสาร : 02-714-2185
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