


บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

 
 

  สารบญั 
 
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ .................................................................................................................................... 1 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ .................................................................................................................................. 1 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ ...................................................................................................................................................... 10 

3.  ปัจจัยความเส่ียง ...................................................................................................................................................................... 36 

4.  สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ........................................................................................................................................ 41 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย ............................................................................................................................................................ 46 

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน ............................................................................................................................................. 47 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ .................................................................................................... 52 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ................................................................................................................................................. 52 

8.  โครงสร้างการจัดการ ............................................................................................................................................................... 53 

9.  การก ากับดูแลกิจการ.............................................................................................................................................................. 67 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ............................................................................................................................ 94 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ...................................................................................................................... 98 

12.  รายการระหว่างกัน .............................................................................................................................................................. 102 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน .................................................................................................... 106 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ .................................................................................................................................................. 106 

14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ....................................................................................................................... 114 

ส่วนที่ 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล ...................................................................................................... 121 

เอกสารแนบ ....................................................................................................................................................... 124 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท ................................................................................................. 124 

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ..................................... 139 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ......... 143 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน ................................................................................................ 144 

เอกสารแนบ 5  อื่นๆ .................................................................................................................................................................. 145 

 
 



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

สว่นท่ี 1 หน้ำ 1 
 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
  

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทในนำม  “บริษัท เมโทรสตำร์         
พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด”  ในปี พ.ศ. 2543  เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัย  ต่อมำในปี 2548      
บริษัทฯ ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีกำรเปลีย่นแปลงผู้ ถือหุ้นและเปลี่ยนช่ือ
เป็น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)   

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด (เดิมช่ือบริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย 
จ ำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนโดยมีเครือข่ำยโรงพยำบำล 4 โรง ใน  3 จังหวัดทำงภำคเหนือ ในปี 2561     
บริษัทฯ ได้ลงทุนซือ้กิจกำรโรงพยำบำลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภูมิ (เดิมช่ือโรงพยำบำลปิยะมินทร์)   
เป็นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ในจงัหวดัสมทุรปรำกำร  ซึ่งช่วยขยำยเครือข่ำยกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุม่บริษัทฯ 
ให้ครอบคลมุมำกขึน้โดยเฉพำะในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

ภำยหลงัจำกกำรซือ้กิจกำรดงักล่ำว บริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริหำร
จัดกำรโรงพยำบำลเอกชน และได้ย้ำยหมวดธุรกิจจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกหมวดพัฒนำ
อสงัหำริมทรัพย์เป็นหมวดธุรกิจทำงกำรแพทย์ อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริหำรจดักำร
โรงพยำบำลควบคูไ่ปกบัธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ประเภทท่ีอยูอ่ำศยัในระดบัแนวหน้ำเพื่อเช่ำในท ำเลที่อยูย่ำ่นศนูย์กลำง
ธุรกิจ และธุรกิจกำรบริหำรอำคำรส ำนกังำนแบบครบวงจร  โดยทีมงำนมืออำชีพ อยำ่งโปร่งใส ยตุิธรรม ทัง้ในด้ำนกำรบริหำร
จดักำรโรงพยำบำลเอกชน กำรดแูลสขุภำพ กำรบริหำรอำคำร บริกำรงำนขำย บริกำรงำนจดัซือ้ บริกำรงำนบญัชี อีกทัง้ยงั
เป็นผู้ ให้บริกำรบริหำรจัดกำรอำคำรส ำนกังำนแบบครบวงจร นอกจำกนี ย้งัมีธุรกิจให้บริกำรระบบสำรสนเทศ และ ธุรกิจ
บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงกำรลงทนุอีกด้วย  

 
ปัจจบุนักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสำมำรถจ ำแนกได้ 4 ประเภท ดงันี ้
1. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบนับริษัทฯ มีโรงพยำบำลใน

เครือ 8 แห่งใน 7 จังหวัดของประเทศไทยได้แก่  โรงพยำบำลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ ในจังหวัดสมุทรปรำกำร 
โรงพยำบำลพิษณเุวช ในจงัหวดัพิษณโุลก โรงพยำบำลสหเวช ในจงัหวดัพิจิตร โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ และ 
โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ 2 ในจังหวดันครสวรรค์ และ อีกทัง้ยงัมี โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในจังหวดั
อุตรดิตถ์ ที่จะเปิดด ำเนินกำรได้ในไตรมำสแรกของปี  2562 โรงพยำบำลพรินซ์ อุทยัธำนี ที่อยู่ระหว่ำงกำร
ปรับปรุง คำดวำ่จะแล้วเสร็จในไตรมำส 3 ปี 2562  นอกจำกนีย้งัมีโรงพยำบำลศิริเวช ล ำพนู ในจงัหวดัล ำพนู
ที่บริษัทฯ รับโอนกิจกำรเสร็จสิน้ในเดือนมีนำคม 2562 และเปิดด ำเนินกำรตอ่เนื่องตอ่ไปภำยหลงัจำกกำรรับ
โอนกิจกำร 

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ อำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ 
3. ธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศ ได้แก่ กำรวำงระบบโปรแกรมส ำเร็จรูปที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำร

ข้อมลูส ำหรับธุรกิจโรงพยำบำล  บริหำรจดักำรทรัพยำกรขององค์กร และกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ 
4. ธุรกิจบริการให้ค าปรึกษาการลงทุน โดยให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำธุรกิจซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งพกักำรด ำเนิน

กิจกำร 
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1.1 วิสัยทัศน์ 

พริน้ซิเพิล แคปิตอล จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นกำรขยำยกิจกำรในธุรกิจด้ำนสขุภำพ และจะเป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำร
บริหำรธุรกิจโรงพยำบำลที่ได้รับกำรยอมรับในกำรน ำเทคโนโลยีมำยกระดบัคณุภำพกำรให้บริกำรและกำรเพิ่มประสทิธิภำพ 
รวมถึงจะใช้ประโยชน์จำกอสงัหำริมทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือครองอยูอ่ยำ่งเตม็ที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีทัง้หมด 

1.2  พันธกิจ 

▪ จะให้บริกำรบริหำรธุรกิจโรงพยำบำลและบริกำรส่วนงำนสนบัสนุนอย่ำงมืออำชีพ ต่อโรงพยำบำลในเครือและ

โรงพยำบำลพนัธมิตรที่ได้รับโอกำสเข้ำไปบริหำรงำนให้ 

▪ จะมุ่งมัน่ในกำรบริหำรโรงพยำบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยตำม

ที่ตัง้ไว้ทัง้ผลประกอบกำรด้ำนกำรเงิน คณุภำพกำรให้บริกำร และ ควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำร 

▪ จะเสริมควำมแข็งแกร่งของเครือโรงพยำบำลด้วยกำรสร้ำงพนัธมิตร และ/หรือ กำรเข้ำซือ้กิจกำรเพื่อร่วมกนัพฒันำ

ศกัยภำพและผลประกอบกำรให้ดียิ่งขึน้ 

▪ จะแสวงหำโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกบัด้ำนสขุภำพใหม่ๆ  เพื่อตอ่ยอดธุรกิจ โดยเป็นได้ทัง้กำรใช้อสงัหำริมทรัพย์เดิมที่มี

อยูใ่ห้เกิดประโยชน์ และลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์แหง่ใหมท่ี่สอดคล้องกบัควำมเป็นไปได้ของโครงกำร  

▪ จะเป็นสว่นหนึง่ในกำรขบัเคลื่อนและยกระดบักำรดแูลสขุภำพในชมุชน เพื่อให้เกิดสงัคมที่แขง็แรงอยำ่งยัง่ยืน 

▪ จะทุ่มเทในกำรพฒันำบุคลำกรในเครืออย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมศกัยภำพทำงด้ำนเทคโนโลยีและทกัษะใหม่ๆ ให้

รองรับกบักำรขยำยตวัอยำ่งรวดเร็วขององค์กร  

▪ มุง่มัน่ให้บริกำร วิเครำะห์ ออกแบบ ติดตัง้ระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำ
ด้วยทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญ เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุธุรกิจด้ำนกำรแพทย์ ซึง่เป็นธุรกิจหลกั 

▪ มุ่งมัน่พฒันำควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรของโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ที่มีอยูเ่พื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่
ลกูค้ำที่เข้ำพกัทัง้ชำวไทยและตำ่งประเทศ 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัมีดงันี ้

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึน้ 
2562 − ในวนัท่ี 1 มีนำคม 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพนู จ ำกดั เข้ำท ำกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมด 

(Entire Business Transfer – EBT)  ของโรงพยำบำลศิริเวชล ำพนู เสร็จสิน้ 

− ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรอนมุตัิจำกตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในกำรปรับย้ำยกลุ่มอุตสำหกรรมอสงัหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง หมวด
ธุรกิจพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์ไปยังอุตสำหกรรมบริกำร ในหมวดธุรกิจกำรแพทย์ (Health Care 
Services) 

2561 
 

− ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 บริษัทฯ ผำ่นกำรรับรองมำตรฐำนระบบคณุภำพ ISO 9001:2015 
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึน้ 

− ในเดือนตุลำคม 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตัง้
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 200 ล้ำนบำท โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมติให้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพนู 
จ ำกดั เข้ำท ำกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer – EBT)  ของโรงพยำบำลศิริเวช
ล ำพูน ในจังหวดัล ำพูน ประกอบด้วยที่ดิน 2 แปลงเนือ้ที่ 11-0-65 ไร่  พร้อมอำคำรโรงพยำบำล 
อำคำรสนับสนุน 9 หลังและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำร
โรงพยำบำลจ ำนวน 59 เตียง เงินลงทนุทัง้สิน้ 120 ล้ำนบำท 

− ในวนัที่ 7 มิถุนำยน 2561บริษัทฯ ผ่ำนกำรรับรอง Anti Corruption จำก โครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภำคเอกชนไทย ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC)  

− ในเดือนพฤษภำคม 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 50 ล้ำนบำท โดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ ำกัด ได้ซือ้โรงพยำบำลที่หยุด
ประกอบกิจกำรซึง่เป็นหนี ้NPA จำกสถำบนักำรเงินท ำให้ได้มำซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้อมสิ่งปลกู
สร้ำง (อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงอำคำร) รวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ ต ำบลบำงพระครู อ ำเภอ
นครหลวง จงัหวดัอทุยัธำนีโดยบริษัทฯ ปรับปรุงอำคำรเดิมให้เป็นโรงพยำบำลขนำด 59 เตียง มลูคำ่
กำรลงทนุ 160 ล้ำนบำท 

− ในเดือนมีนำคม 2561 บริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้
บริษัทย่อยขึน้ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ำกดั และบริษัท อดุร บิสสิเนส      
ดีสทริคท์ จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์โดยมีทุนจดทะเบียน  121 ล้ำนบำท และ 
129 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

− ในวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2561  บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือ “โรงพยำบำลปิยะมินทร์” เป็น “โรงพยำบำล 
พริน้ซ์ สวุรรณภมูิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึง่บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้และรับโอนกิจกำร
สถำนพยำบำลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกำนยัเซชัน่ จ ำกดั (“THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ช่ือ “โรงพยำบำลปิยะมินทร์” ซึ่งตัง้อยู่ในจังหวัด
สมทุรปรำกำร และคลนิิกเวชกรรม ปิยะมินทร์อีก 3 แหง่ในกรุงเทพมหำนคร  โดยบริษัทฯ จะรับโอน
มำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำลของ THM รวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ิน ใบอนุญำตต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำร
ประกอบกิจกำรของสถำนพยำบำล  พนักงำนทัง้หมดที่ประสงค์จะท ำงำนกับบริษัทฯ ต่อไป 
ตลอดจนสิทธิ หน้ำที่และภำระผกูพนัตำมสญัญำที่ THM มีอยู่ ณ วนัโอนกิจกำร ภำยใต้ข้อก ำหนด
และเง่ือนไขของสญัญำโอนกิจกำรระหว่ำงบริษัทฯ กบั THM โดยบริษัทฯ จะช ำระค่ำตอบแทนกำร
โอนกิจกำรข้ำงต้นให้แก่ THM เป็นเงิน 900 ล้ำนบำท  เมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตำมที่ก ำหนดใน
สญัญำโอนกิจกำรส ำเร็จ กำรได้มำซึง่กิจกำรของ THM ในครัง้นีจ้ะช่วยขยำยเครือข่ำยกำรประกอบ
ธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลมุมำกขึน้โดยเฉพำะในพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล จำกเดิมที่โรงพยำบำลในกลุม่บริษัทฯ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีตำ่งจงัหวดั ซึง่จะก่อให้เกิดเป็น Hub 
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และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยำบำลซึง่จะช่วยเสริมสร้ำงกำรเติบโตและเพิ่มศกัยภำพในกำร
แขง่ขนั กำรรับโอนกิจกำรจำก THM ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ    

− ในวนัท่ี 25 มกรำคม 2561บริษัท อลอินัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกดั ได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท พริน้ซิเพิล 
เฮลท์แคร์ จ ำกดั  

2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 บริษัทฯ เข้ำซือ้กิจกำรของกลุ่มบริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกดั 
(“AMA”) โดยกำรซือ้หุ้นใน AMA จ ำนวนทัง้สิน้ 268,374,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อย
ละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของ AMA จำกผู้ ถือเดิม อนัได้แก่ นำงสำว
สำธิตำ วิทยำกร   (“คณุสำธิตำ”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลมิิเต็ด (“แวนเทจ พ้อยท์”) และนำย
ศิริชัย  โตวิริยะเวช (“คุณศิริชัย”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ในรำคำหุ้นละประมำณ 
7.4523 บำท คิดเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทฯ ได้มำซึ่งบริษัท
ย่อยที่ AMA ถือหุ้นทำงตรงหรือทำงอ้อมจ ำนวน 6 บริษัท อันประกอบด้วย (1) บริษัท พิษณุเวช 
จ ำกัด (2) บริษัทโรงพยำบำลปำกน ำ้ โพ จ ำกัด (3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ำกัด (4) บริษัท 
โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ำกดั (5) บริษัท พิษณเุวชพฒันำ จ ำกดั และ (6) บริษัท พี.เอ็น.พี 
ฮอส ปิทอล จ ำกัด (รวมเรียกบริษัทตำม (1) – (6) ว่ำ “บริษัทย่อย” และกิจกำรของบริษัทย่อย 
ทัง้หมดด้วย โดยบริษัทฯ จะช ำระคำ่หุ้นข้ำงต้นให้แก่คณุสำธิตำ แวนเทจ พ้อยท์ และ คณุศิริชยั ด้วย
เงินสด โดยจะช ำระจ ำนวนกึ่งหนึ่งในวนัที่ซือ้ขำยหุ้น และจะช ำระในสว่นที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภำยใน
ระยะเวลำไมเ่กิน 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้น ทัง้นีห้ำกบริษัทฯ ช ำระรำคำซือ้ขำยหุ้น  
ในส่วนที่เหลือดังกล่ำวให้แก่คุณสำธิตำ แวนเทจ พ้อยท์ หรือ คุณศิริชัย ภำยหลังวันที่สิน้สุด
ระยะเวลำครบ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้น บริษัทฯ จะต้องช ำระดอกเบีย้เป็นรำยเดือน
ให้แก่คุณสำธิตำ แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ คุณศิริชัย ส ำหรับรำคำซือ้ขำยในส่วนที่ผู้ ซือ้ยงัไม่ได้
ช ำระในอัตรำเท่ำกับดอกเบีย้เงินกู้ ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ประเภท MLR ลบ 2 
เปอร์เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วนัท่ีถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำครบ 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีท ำสญัญำซือ้ขำย
หุ้น (“วนัเร่ิมต้นดอกเบีย้”) โดยเร่ิมค ำนวณตัง้แตว่นัเร่ิมต้นดอกเบีย้จนถึงวนัท่ีบริษัทฯ ช ำระรำคำซือ้
ขำยครบถ้วน (โดยไมม่ีกำรคิดดอกเบีย้ทบต้น)  

− ในเดือนพฤษภำคม 2560 บริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (“บริษัทยอ่ย”  
หรือ “ผู้จะขำย”)   ท ำกำรขำยที่ดินโฉนดเลขที่ 3582 และ 3962 รวม 2 แปลงเนือ้ที่รวม 2 ไร่ 2 งำน 
34.3 ตำรำงวำพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงประเภทอำคำรสงู 34 ชัน้ และที่จอดรถ ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดิน 2 แปลง
ดงักล่ำวพร้อมใบอนุญำตก่อสร้ำงเลขที่ 42/2559 ให้กับ Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd.  
(“ผู้จะซือ้”) ในมลูค่ำ 2,400 ล้ำนบำท และภำษีตลอดจนค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักำรโอนที่ดินและ
สิ่งปลกูสร้ำงอีกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท รวมรำคำตำมสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง
และใบอนญุำต เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน 2,500 ล้ำนบำท โดยผู้จะซือ้ตกลงให้ บริษัท คำร์ลตนั โฮเทล 
แบงคอก จ ำกัด (“ผู้ รับโอน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของผู้จะซือ้รับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงรวมถึง
ใบอนญุำตก่อสร้ำงข้ำงต้น 
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− บริษัทฯ ท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ เพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำล   

2559 − บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วจำกกำรแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 
จ ำนวน  442,172,887 หุ้ น เป็นจ ำนวนเงิน 442,172,887  บำท ท ำให้ทุนที่ช ำระแล้วเป็นจ ำนวน 
1,400,149,087 บำท 

− บริษัทฯ ได้เข้ำท ำรำยกำรซือ้หุ้นสำมญัและหุ้นบริุมสิทธิรวมร้อยละ 99.99 ของบริษัท วี บริลเลี่ยน
กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบ
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์จ ำนวน 4 บริษัทได้แก่ (1) บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ำกดั (2) บริษัท วี 
เรสซิเดนซ์ จ ำกดั (3) บริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกดั และ (4) บริษัท วี 33 จ ำกดั จำกนำงสำวสำธิตำ 
วิทยำกร และบริษัท พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึ่งกำรลงทุนดงักล่ำวจะท ำให้กิจกำร
ได้มำซึ่งกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอำคำรเพ่ิมขึน้ 9 แห่ง โดยแบ่งเป็นโครงกำรที่ตัง้อยู่ในท ำเลใจกลำง
กรุงเทพมหำนครรวม 4 โครงกำร และที่ดินในต่ำงจงัหวดั 5 แห่ง มลูค่ำกิจกำรรวม 5,791.13 ล้ำน
บำท โดยบริษัทฯ ได้ท ำกำรออกหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 1,839,938,433 หุ้ น ให้แก่ นำงสำว      
สำธิตำ วิทยำกร และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี และออกตัว๋สญัญำใช้เงินมูลค่ำรวม
ทัง้สิน้  510,509,850 บำท ให้แก่คุณสำธิตำ เพื่อเป็นค่ำตอบแทนส ำหรับกำรเข้ำซือ้กิจกำรของ
บริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั ท ำให้ทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 3,240,683,433 บำท  

2558 
 
 
 
 
 
 

− บริษัทฯ ผำ่นกำรรับรองมำตรฐำนระบบคณุภำพ ISO 9001:2008 

− จดัตัง้บริษัทยอ่ยคือ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน จ ำนวน 300 ล้ำน
บำท และเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 75 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์โดยท ำงำน
ร่วมกบัภำครัฐในกำรด ำเนินโครงกำร Public Private Partnership (PPP) โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นกำร
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

− บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วจำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 
จ ำนวน 10,251,700 หุ้ น เป็นจ ำนวนเงิน  10,251,700 บำท ท ำให้ทุนที่ช ำระแล้วเป็นจ ำนวน 
957,976,200 บำท 

2557 − บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วจำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ  
จ ำนวน  13,924,500 หุ้ น เป็นจ ำนวนเงิน  13,924,500 บำท ท ำให้ทุนที่ช ำระแล้วเป็นจ ำนวน 
947,724,500 บำท 

− บริษัทฯ ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต 
(Collective Action Coalition Against Corruption) 

− เร่ิมโครงกำรระบบบริหำรคณุภำพ ISO 9001:2008 เพื่อขอกำรรับรองในปี 2558 
2546-2556 − บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำรส ำคัญหลำยแห่งได้แก่ สีลม แกรนด์เทอเรส, เซ็นต์หลุยส์       

แกรนด์เทอเรส, และโครงกำรสำทร เทอเรส ซึ่งภำยหลงัได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็ค 
คิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ  

 − บริษัทฯ ทยอยเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 5,000,000 บำท มำเป็น 610,000,000 บำท 
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึน้ 
 − มีกำรเปลีย่นแปลงผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นดร. สำธิต วิทยำกร และ ได้ท ำกำรเปลีย่นช่ือบริษัทฯ เป็นบริษัท 

พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และเปลีย่นช่ือยอ่หลกัทรัพย์เป็น “PRINC" 

− จดัตัง้บริษัทยอ่ยคือ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99   ของทนุ
จดทะเบียน 10 ล้ำนบำท เพื่อท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจกับบริษัทสนบัสนุน และขยำยกำร
ลงทนุของบริษัทฯ 

− ขยำยกำรให้บริกำรบริหำรทรัพย์สนิแบบครบวงจรให้อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมยั 

− เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,400,700,000 บำท โดยเป็นทุนที่ช ำระแล้ว 933,800,000 บำท และหุ้น
สำมญั อีก 466,900,000 หุ้น ที่รำคำหุ้นละ 1 บำท ออกไว้เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ (PRINC-W1) 

− เข้ำซือ้กิจกำรของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกัด ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกับกำร
ติดตัง้ระบบสำรสนเทศส ำหรับโรงพยำบำลและบริษัทต่ำงๆ โดยเป็นกำรเข้ำถือหุ้นร้อยละ 99.99 
โดยกำรซือ้กิจกำรในครัง้นีเ้ป็นกำรเพิ่มศกัยภำพและกลยุทธ์ทำงธุรกิจรวมถึงลดกำรพึ่งพำธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย์ในกำรสร้ำงรำยได้เพียงอยำ่งเดียว 

 

 
1.4  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

 
 
หมำยเหต ุ:  บริษัทฯ ได้ลดสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล ำพนู จ ำกดั ลงเหลือร้อยละ 80 เม่ือวนัที่ 1 มีนำคม 2562 
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รำยละเอียดกำรถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงันี ้
   

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
(PRINC) 
 
 
 
 
 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์และ
ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน 

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เพื่ อเช่ำ  คือ 
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ท
เม้นท์ สำทร วิสต้ำ-กรุงเทพฯ และบริหำร
จดักำรอำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 
ประกอบธุ ร กิจโรงพยำบำลเอกชน
ภำยใต้ชื่อ โรงพยำบำลพริน้ซ์  สุวรรณ
ภมิู1/ 

- 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั (PRINH) ลงทนุในบริษัทอ่ืน ลงทนุในบริษัทอ่ืน ให้บริกำร Shared 
Service แก่โรงพยำบำลในเครือ 

99.99 

บริษัท พิษณเุวช จ ำกดั2/ (PSV) โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณเุวช  
 

60.00 

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ำกดั2/ (PPCH) โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลสหเวช  
 

60.00 

บริษัท โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ำกดั2/ 
(PUTD) 

โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณเุวช
อตุรดิตถ์ 

60.00 

บริษัท พิษณเุวชพฒันำ จ ำกดั2/ (PPTN) โรงพยำบำลเอกชน ยงัไมไ่ด้ประกอบธุรกิจ 60.00 

บริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั3/ (PPNP) โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลปำกน ำ้โพ  
และโรงพยำบำลปำกน ำ้โพ 2 

90.92 

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จ ำกดั3/ (PNPH) โรงพยำบำลเอกชน ยงัไมไ่ด้ประกอบธุรกิจ 90.92 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อทุยั จ ำกดั4/ 

(PUTH) 
โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ซ์ 

อทุยัธำนี 
99.99 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล ำพนู จ ำกดั4/ 

(PLPN) 
โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลศิริเวชล ำพนู 80.00 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ำกดั 
(BCD) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ร่วมกับภำครัฐใน
กำรด ำ เ นินโครงกำร  Public Private 
Partnership (PPP) 

99.99 

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั (VB) 
 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์และ
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

ปัจจบุนัมีที่ดินเปล่ำที่จังหวดัสระบุรีและ
จังหวัดอ่ำงทอง อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 

99.99 

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ำกดั5/ (VI) ให้เชำ่อำคำรและส ำนกังำน ให้เชำ่อำคำรส ำนกังำนบำงกอกบิสซิเนส 
 เซ็นเตอร์ ซึง่ตัง้อยูบ่นถนนเอกมยั 

99.99 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 

บริษัท วี 33 จ ำกดั5/ (V33) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ปัจจุบันมีที่ดินเปล่ำที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้
ของโครงกำร 

99.99 

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จ ำกดั5/  (VR) โรงแรมและเซอร์วิส 
อพำร์ทเม้นท์ 

บริกำรที่พกัอำศยัให้เชำ่ เซอร์วิส อพำร์ท
เม้นท์ โครงกำรซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั 

99.99 

บริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกดั5/  (BG) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์และ 
ให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ 

ปัจจบุนัมีที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงในซอย
สขุมุวิท 29 ซึง่มีแผนจะขำยที่ดินดงักลำ่ว
ให้แก่นกัลงทนุที่สนใจ 

99.99 

บริษัท บ้ำนฉำง บสิสิเนส ดีสทริคท์ จ ำกดั5/ 
(BBD) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ปัจจุบันมีที่ดินเปล่ำที่จังหวัดระยองซึ่ง
อยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำร 

99.99 

บริษัท อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์ จ ำกดั5/ (UBD) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ปัจจบุนัมีที่ดินเปลำ่ที่จงัหวดัอดุรธำนี ซึง่
อยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำร 

99.99 

ธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศ 
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั (CS) ให้บริกำรติดตัง้ระบบ

สำรสนเทศ 
ให้บริกำรวำงระบบโปรแกรมส ำเร็จรูป
และดแูลรักษำระบบงำน 

99.99 

ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุน 
บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั (PI) ที่ปรึกษำ ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทนุ 

 
99.99 

หมำยเหต ุ:  1/  เดิมชื่อ บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกดั 
 2/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท พิษณเุวช จ ำกดัร้อยละ 60 
 3/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั ร้อยละ 90.92  
 4/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั  
 5/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 

  
1.5 รางวัลแห่งความภาคภมิูใจ 

• บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) ได้รับมอบใบประกำศนียบตัรผู้ ผ่ำนกระบวนกำรรับรอง และเป็น
สมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตอย่ำงสมบูรณ์จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริตเมื่อวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2561 

 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาล 

• โรงพยำบำลพิษณุเวช ได้รับกำรรับรอง JCI ในเดือนธันวำคม 2555  และได้รับกำร reaccreditation ในเดือน
ธนัวำคม 2558 และในเดือนธนัวำคม 2561 

• โรงพยำบำลพิษณเุวชได้รับรำงวลัจำกหลำยหนว่ยงำน ดงัตอ่ไปนี ้
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1. รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ระดบัประเทศ จำกกรมสวสัดิกำร กระทรวงแรงงำน ปีที่ 3 

2. รำงวลัธรรมำภิบำลดีเด่นจำกกรมสง่เสริมธุรกิจและคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ 
(ปปช.) 

3. ห้องอำหำรได้ รับกำรรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) และรำงวัลดีเลิศจำกส ำนักงำน
สำธำรณสขุจงัหวดั 

4. รำงวลัมำตรฐำนระบบ IT ขัน้ท่ี 2 จำก 3 ขัน้ จำกสมำคมเวชสำรสนเทศไทย (TMI) 2559 
5. รำงวลัชนะเลศิอนัดบั 2 ในกำรน ำเสนอเร่ือง Phlebitis ด้ำนนวตักรรมและ R2R จำกส ำนกังำนปอ้งกนัควบคมุ

โรคที่ 2  
6. รำงวลั Thailand Corporate Governance Award 2018 จำกกรมพฒันำธุรกิจ กระทรวงพำณิชย์ 
7. รำงวลัเมืองไทยประกนัชีวิต Hospital Award ชนะเลศิอนัดบั 1 ด้ำนริเร่ิมเปิดนวตักรรม 
8. รำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ด้ำนแรงงำนสมัพนัธ์และสวสัดิกำรแรงงำน (ปีที่ 8 ติดต่อกัน) จำกกรม

สวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 
9. รำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเดน่ ด้ำนกำรสง่เสริมกำรพฒันำฝีมือแรงงำนจำกสถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 
10. ประกำศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2018 ระดับเงินจำกสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย                

อำชีว อนำมยั 
11. รำงวลัสถำนีดีเด่นที่เอือ้ตอ่คนพิกำรประจ ำปี 2561 (ระดบัประเทศ) จำกกรมสง่เสริมและพฒันำคณุภำพชีวิต

คนพิกำร  

• โรงพยำบำลสหเวช ได้รับรำงวลัธรรมำภิบำลธุรกิจดีเดน่ระดบัจงัหวดัในปี 2561 
 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

• บริษัทฯ ได้รับรำงวลัพระรำชทำนผลงำนสถำปัตยกรรมดีเด่นจำกโครงกำรเซ็นต์หลยุส์  แกรนด์เทอเรส ประเภท
อำคำรพกัอำศยัรวม จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี คดัเลือกโดยสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรม
รำชูปถัมภ์  และได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณจำกคณะกรรมกำรคุ้ มครองผู้ บริโภคให้ เป็นผู้ ประกอบกำรธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย์ที่ดี ประจ ำ ปี พ.ศ. 2550 – 2551 

 

• โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ ได้รับรำงวลัที่พกัอำศยัที่ดีที่สดุ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2557 ในฐำนะโรงแรมในกรุงเทพฯ ที่ได้รับกำรจดัอนัดบัสงูสดุ โดยที่รำงวลัดงักลำ่วนี ้ได้จดัอนัดบัโรงแรมชัน้น ำเกือบ 
400 แห่ง จำกสถำนที่ยอดนิยมต่ำงๆ โดยผลกำรจัดอนัดบัขึน้อยู่กับข้อควำมแสดงควำมคิดเห็นของลกูค้ำออร์บิทซ์  และ 
ได้รับรำงวลั Trip Advisors 2014 Certificate of Excellence Award Winner และ World Travel Award 2014 

 

• โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ ได้รับรำงวลัจำกหลำยหนว่ยงำน ดงัตอ่ไปนี ้
1. รำงวลัชนะเลศิในฐำนะเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์หรูระดบัทวปีประจ ำปี 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) 
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4. รำงวัลโครงกำรกรุงเทพสะอำดและรำบร่ืนจำกกรุงเทพมหำนคร (Clean and Green Award by Bangkok 
Metropolitan Administration) 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ปัจจุบันธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลเอกชน จำกกำรที่   

บริษัทฯ มองเห็นโอกำสและกำรเติบโตอีกมำกในธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัท           
พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด (เดิมช่ือบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนโดยมี
เครือข่ำยโรงพยำบำล 4 โรง ใน  3 จังหวดัทำงภำคเหนือ ได้แก่ โรงพยำบำลสหเวช  โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ โรงพยำบำล
ปำกน ำ้โพ 2 และโรงพยำบำลพิษณเุวช    

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่เป็นผู้ ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ชัน้น ำแก่กลุ่มลกูค้ำที่มีรำยได้ระดบักลำงในประเทศไทยโดย
กำรขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลให้ครอบคลมุและเพิ่มศกัยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ด้วยกำรลงทนุสร้ำงโรงพยำบำลเองซือ้
กิจกำรโรงพยำบำลและรับจ้ำงบริหำรกิจกำรโรงพยำบำล และน ำระบบกำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงพยำบำล 
(Hospital Information Systems) มำใช้ในกำรบริหำรต้นทุนของธุรกิจโรงพยำบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในปี 2561 
บริษัทฯ ได้ลงทุนซือ้กิจกำรโรงพยำบำลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภูมิ (เดิมช่ือโรงพยำบำลปิยะมินทร์)   
เป็นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ในจงัหวดัสมทุรปรำกำร ซึ่งช่วยขยำยเครือข่ำยกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุม่บริษัทฯ 
ให้ครอบคลมุมำกขึน้โดยเฉพำะในพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จำกเดิมที่โรงพยำบำลในกลุม่บริษัทฯ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี
ต่ำงจังหวดั ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยำบำลซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงกำรเติบโตและเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรแข่งขนั จำกกำรซือ้กิจกำรดงักลำ่วสง่ผลให้รำยได้จำกธุรกิจกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์เป็นรำยได้หลกัของ
บริษัทฯ  ดงันัน้บริษัทฯ ได้ยื่นขอตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเปลีย่นกลุม่ธุรกิจอตุสำหกรรมพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ไปยงั
กลุม่ธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย์ซึง่ได้รับกำรอนมุตัิจำกตลำดหลกัทรัพย์ในเดือนกมุภำพนัธ์ 2562 นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัได้
ลงทนุสร้ำงโรงพยำบำลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยำบำลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ ในจงัหวดัอตุรดิตถ์ และซือ้โรงพยำบำลที่จงัหวดั
อทุยัธำนีซึง่เป็นหนี ้NPA จำกสถำบนักำรเงินและน ำมำปรับปรุงเป็นโรงพยำบำล พริน้ซ์ อทุยัธำนี   ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำร
ปรับปรุงให้มีควำมทนัสมยัและสำมำรถให้บริกำรรักษำในระดบัมำตรฐำนสำกล ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำร
อย่ำงเป็นทำงกำรได้ภำยในไตรมำสที่ 3 ปี 2562 เมื่อเดือนมีนำคม 2562 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจกำรของโรงพยำบำลศิริเวช
ล ำพนู ในจงัหวดัล ำพนูเสร็จสิน้ จึงท ำให้จ ำนวนโรงพยำบำลในเครือขำ่ยเพิ่มขึน้เป็น 8 โรงพยำบำลใน 7 จงัหวดั 

ส ำหรับธุรกิจพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงด ำเนินธุรกิจพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อเช่ำในรูปแบบของ
โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ และอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำแบบครบวงจร อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ หยุดขยำยธุรกิจพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำยโดยจะไม่พฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพิ่มเติมจำกปัจจุบนั ส ำหรับที่ดินรอกำรพฒันำ หำกมีโอกำสที่
เหมำะสมและเป็นประโยชน์ บริษัทฯ พร้อมที่จะขำยที่ดินรอกำรพฒันำและโครงกำรท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัแก่นกัลงทนุท่ีสนใจ เพื่อ
น ำมำเป็นแหลง่เงินทนุในกำรพฒันำธุรกิจกำรแพทย์ต่อไป เว้นแต่ที่ดินรอกำรพฒันำที่มีศกัยภำพที่จะสำมำรถพฒันำรองรับ
ธุรกิจกำรแพทย์ในอนำคต   

นอกจำกธุรกิจกำรแพทย์และธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์แล้วบริษัทฯ ยงัด ำเนินธุรกิจให้บริกำรและให้ค ำปรึกษำในกำร
ติดตัง้และวำงระบบงำนโปรแกรมส ำเร็จรูป และบ ำรุงรักษำ ดแูลระบบสำรสนเทศ และบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทนุอีก
ด้วย 
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โครงสร้างรายได้ 
ประเภทรายได้ ด าเนินการโดย 2561 2560 2559 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจโรงพยำบำล PSUV, PSV, 
PPCH, PPNP 

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

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์
ให้เชำ่ 

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 
หมำยเหต:ุ PSUV  - โรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภมิูซึง่ด ำเนินกำรโดยบมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
 PSV - โรงพยำบำลพิษณเุวช 
 PPCH - โรงพยำบำลสหเวชพิจิตร 
 PPNP - โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ และโรงพยำบำลปำกน ำ้โพ 2 
 PRINC - บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
 VB - บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ 
 VI - บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์ 
 VR - บจก. วี เรสซิเดนซ์ 
 CS - บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 
 

2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จดัแบง่ผลติภณัฑ์ออกเป็นกลุม่ตำมประเภทธุรกิจแตล่ะประเภท  ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี  ้
 

ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 
 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมด ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ช่ือ “โรงพยำบำลพริน้ซ์   
สวุรรณภูมิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมช่ือ “โรงพยำบำลปิยะมินทร์”)  ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ำซือ้และรับโอน
กิจกำรสถำนพยำบำลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกำนยัเซชั่น จ ำกัด ( “THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โรงพยำบำลเอกชน ซึ่งตัง้อยู่ที่อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร  และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีก 3 แห่งใน
กรุงเทพมหำนคร  โดยบริษัทฯ ได้รับโอนมำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำลของ  THM  รวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ิน ใบอนญุำตต่ำงๆ ที่
จ ำเป็นต่อกำรประกอบกิจกำรของสถำนพยำบำล พนกังำนทัง้หมดที่ประสงค์จะท ำงำนกับบริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ 
หน้ำที่และภำระผูกพันตำมสญัญำที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิจกำร ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของสญัญำโอนกิจกำร
ระหวำ่งบริษัทฯ กบั THM 

โรงพยำบำลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ มีขนำด 200 เตียง และมีศักยภำพรองรับผู้ ป่วยนอกได้วันละ 600 คนต่อวัน 
โรงพยำบำลเปิดให้บริกำรตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีกำรจดัตัง้คลนิิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำงดงัตอ่ไปนี ้

 

− คลนิิกอำยรุกรรม − ศลัยกรรมระบบประสำท 

− สตูินำรีเวช − ศลัยกรรมกระดกู 
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− กมุำรเวช − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 

− ศนูย์เวชศำสตร์ผู้สงูอำย ุ − ศนูย์ตอ่มไร้ทอ่ 

− ศนูย์ทำงเดินอำหำร − ศนูย์หวัใจ 

− ศนูย์มะเร็ง − ศนูย์ไตเทียม 
 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวดั 
 

บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในต่ำงจงัหวดัผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด (PRINH) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้ำลงทนุในกลุม่บริษัทที่ด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำล โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

 

1. โรงพยาบาลพิษณเุวช  
เป็นโรงพยำบำลขนำด 150 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก  เปิดให้บริกำรมำแล้วเป็นระยะเวลำ 37 ปี                  

เป็นสถำนพยำบำลขัน้ทตุิยภมูิระดบัสงู ด ำเนินงำนโดยบริษัท พิษณเุวช จ ำกดั  เปิดให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ผู้ ป่วยในและ
ผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล JCI (Joint Commission International) โดยมีกำรจดัตัง้
คลนิิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำงดงัตอ่ไปนี ้

− คลนิิกอำยรุกรรม − คลนิิกกมุำรเวช 

− คลนิิกสตูินรีเวช − คลนิิกศลัยกรรม 

− ศนูย์สขุภำพรักษ์ชีวติ − คลนิิกจิตเวช 

− คลนิิกสง่เสริมพฒันำกำรเดก็และวยัรุ่น − คลนิิกตำ 

− คลนิิก ห ูคอ จมกู − ศนูย์ทนัตกรรม 
 

นอกจำกนีย้ังมีกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรตรวจทำงรังสีวิทยำ กำรตรวจทำงหัวใจ กำรตรวจทำง
ห้องปฏิบตัิกำร และศลัยกรรม 

 
2. โรงพยาบาลสหเวช 

ด ำเนินงำนโดยบริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ำกดั เปิดให้บริกำรเมื่อวนัที่ 15 ตลุำคม 2533  เป็นโรงพยำบำลขนำด 90 
เตียง ตัง้อยู่ในจงัหวดัพิจิตร ให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชำญ
เฉพำะโรคดงัตอ่ไปนี ้

 

− ศนูย์รักษำโรคกระดกูและข้อ − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 

− ศนูย์ตรวจสขุภำพทัว่ไป − ศนูย์โรคนิ่ว ทำงเดินปัสสำวะ 

− ศนูย์ไตเทียม − ศนูย์เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 

− คลนิิกอำยรุกรรม − คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป 

− ศนูย์กำยภำพบ ำบดั − ศนูย์กมุำรเวชกรรม 

− คลนิิกสตูินรีเวช  
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3. โรงพยาบาลปากน ้าโพ   และโรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 
โรงพยำบำลทัง้ 2 แห่งตัง้อยูใ่นอ ำเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ด ำเนินงำนโดยบริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั 

(เดิมช่ือ บริษัท เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จ ำกดั) โดยแตล่ะแหง่เป็นโรงพยำบำลขนำด 100 เตียง และยงัเป็นโรงพยำบำลเอกชน
ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกสถำบนัรับรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) โดยให้บริกำรเฉพำะผู้ ป่วยที่เป็น
ลกูค้ำเงินสดและประกนัสขุภำพ เป็นสถำนพยำบำลขัน้ทตุิยภมูิระดบัสงู ให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก
ตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะโรคดงัตอ่ไปนี ้

 

4.   โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 
โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ซึง่จะด ำเนินงำนโดย บริษัท โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ำกดั เป็นโรงพยำบำล

ขนำด 60 เตียง ตัง้อยู่บนเนือ้ที่ประมำณ 28 ไร่ ถนนสำยพิษณุโลก-เด่นชยั  อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวดัอตุรดิตถ์ จะเปิด
ให้บริกำรได้ในเดือนมีนำคม 2562 ให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์
ผู้ เช่ียวชำญและคลนิิกเฉพำะทำงดงัตอ่ไปนี ้

 
5. โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน 

โรงพยำบำลศิริเวชล ำพนู ด ำเนินกำรโดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล ำพนู จ ำกดัเป็นโรงพยำบำลเอกชนขนำด 
59 เตียง ตัง้อยู่บนเนือ้ที่ประมำณ 11 ไร่  ได้รับกำรรับรองจำกส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติให้รักษำโรคต้อกระจก
และโรคข้อเขำ่เสือ่มในผู้ ป่วยสทิธิบตัรทอง นอกจำกนีย้งัให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชำญและคลนิิกเฉพำะทำงดงัตอ่ไปนี ้

− ศนูย์อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน − คลนิิกกมุำรเวชกรรม 

− คลนิิกทนัตกรรม − ศนูย์รังสวีินจิฉยั 

− คลนิิกโรคระบบทำงเดินอำหำรและตบั − คลนิิกโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

− หอผู้ ป่วยวิกฤต − คลนิิกโรคติดเชือ้ 

− คลนิิกอำยรุกรรม − ห้องปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย์ 

− คลนิิกโรคสมองและระบบประสำท − คลนิิกกระดกูและข้อ 

− แผนกกำยภำพบ ำบดั − คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป 

− ศนูย์โรคทำงเดินปัสสำวะ − คลนิิกสภุำพสตรี 

− ศนูย์ตรวจสขุภำพ − คลนิิกห ูคอ จมกู 

 

− แผนกอำยรุกรรม − แผนกศลัยกรรม 

− แผนกสตูินรีเวช − แผนกกมุำรเวช 

− แผนกออร์โธปิติกส์ − แผนกกำยภำพบ ำบดั 

− หอผู้ ป่วย − ศนูย์ฉกุเฉินและอบุตัเิหต ุ

− แผนกห้องคลอดและเนอร์สเซอร่ี − แผนกผำ่ตดั 

− แผนกปฏิบตัิกำรชนัสตูร − แผนกรังสวีินิจฉยั 

− แผนกไอซีย ู  
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• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ 
 ศกัยภำพในกำรให้บริกำรกลุม่ลกูค้ำผู้ ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจำกจ ำนวนห้องตรวจ
รักษำในขณะที่ศกัยภำพในกำรให้บริกำรผู้ ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจำกจ ำนวนเตียงที่ให้บริกำร  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 โรงพยำบำลในกลุม่บริษัทฯ มีศกัยภำพในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และมีอตัรำกำรใช้บริกำรดงันี  ้
 

 โรงพยาบาล 
พริน้ซ์  

สุวรรณภูม ิ

โรงพยาบาล 
พษิณุเวช 

โรงพยาบาล 
สหเวช 

โรงพยาบาล 
ปากน า้โพ 

โรงพยาบาล 
ศิริเวชล าพูน 

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

หมำยเหต ุ : ยงัไมมี่ข้อมลูของโรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ เน่ืองจำกโรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ มีก ำหนดเปิดด ำเนินกำรอยำ่งเป็นทำงกำร
ในเดือนมีนำคม 2562   
 

โครงการที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง 
 บริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยได้ด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรโรงพยำบำลรวมทัง้ระบบตำ่งๆ 
เช่น ระบบลฟิท์ บอ่บ ำบดัน ำ้เสยี ปรับปรุงถนน สร้ำงศนูย์อำหำร ฯลฯ ในโรงพยำบำลปำกน ำ้โพ และโรงพยำบำลปำกน ำ้โพ 2 
ให้ดีขึน้เพื่อให้มคีวำมทนัสมยัและพร้อมให้บริกำรท่ีมีคณุภำพแก่ผู้ป่วย คำดวำ่จะแล้วเสร็จในไตรมำส 4 ปี 2562 
 ในเดือนเมษำยน 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถูกจัดตัง้ขึน้ด้วยทุนจด
ทะเบียน 50 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน บริษัทดงักลำ่วได้ซือ้โรงพยำบำลเดิมที่หยดุประกอบกิจกำรซึง่
เป็นหนี ้NPA จำกสถำบนักำรเงิน   ท ำให้ได้มำซึ่งที่ดินรวม 10 แปลงพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงรวม 10 หลงัเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ 
ต ำบลบำงพระครู อ ำเภอนครหลวง จังหวดัอุทยัธำนี โดยบริษัทได้ลงทุนปรับปรุงอำคำรเดิมให้เป็นโรงพยำบำลขนำด 59 
เตียง ภำยใต้ช่ือโรงพยำบำลพริน้ซ์ อทุยัธำนี  โดยปัจจบุนัโรงพยำบำลอยูร่ะหวำ่งกำรตอ่เติมและปรับปรุงคำดวำ่จะแล้วเสร็จ
และสำมำรถเปิดให้บริกำรได้ในไตรมำส 3 ปี 2562 
 
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

 

•  ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
1.  โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ  เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ระดบั 5 

ดำว จ ำนวน 187 ห้อง ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรในกลุม่แมริออท เพื่อให้บริกำรท่ีพกัอำศยัแก่ลกูค้ำชำวตำ่งประเทศ

− ศนูย์รักษำต้อกระจก − ศนุย์ศลัยกรรมควำมงำม 

− แผนกอำยกุรรม − ศนูย์รักษำเส้นเลอืดขอด 

− ศนูย์อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน − ศนูย์ทนัตกรรม 

− ศนูย์ลดน ำ้หนกั  
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ที่เข้ำมำท ำงำนและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องกำรเช่ำที่พกัอำศยัในระยะสัน้และระยะยำว โดยมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ ครบครัน  ตัง้อยู่ในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจที่มีศกัยภำพ ถนนสีลม สำทร และยังมีนโยบำยกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ          
มีระบบรักษำควำมปลอดภยัที่มีประสทิธิภำพ  

โรงแรมแมริออท เอ็คเซค็คิวทฟี อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ 
ประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ระดบั 5 ดำวจ ำนวน 1 อำคำร 
ที่ตัง้โครงการ ซอยสำทร 3 (สวนพล)ู ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 
ห้องพัก ประเภท จ ำนวน (ห้อง) 
 1 Bedroom Suite 

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

55 
50 
58 
11 
10 

ห้องอาหาร ช่ือร้ำนและประเภทอำหำร  
 Momo Café (อำหำรไทยและอำหำรนำนำชำติ) 

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

 

2. ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  เป็นอสงัหำริมทรัพย์ของบริษัทย่อย คือ  
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ำกัด  ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้ บริหำรในกลุ่มแอสคอท ที่มีช่ือเสียงและประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรงำนโรงแรมในระดบัสำกล โครงกำรนีใ้ห้บริกำรท่ีพกัอำศยัแก่ลกูค้ำชำวตำ่งประเทศที่เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยและ
นกัทอ่งเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำทอ่งเที่ยวในประเทศไทยที่มีควำมต้องกำรเช่ำที่พกัอำศยัในระยะยำว โดยค ำนงึถึงกำรให้บริกำร
และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ ภำยในห้องพกัอำศยั  โครงกำรตัง้อยูใ่นท ำเลยำ่นธุรกิจบริเวณสขุมุวิท และ เอกมยั 

 

โครงการซัมเมอร์เซท็ เอกมัย แบงค็อก 
ประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ให้เชำ่ ระดบั 5 ดำว ภำยใต้กำรบริหำรในกลุม่แอสคอท รวม

ทัง้หมด 3 อำคำร ประกอบด้วยอำคำรโรงแรม 15 ชัน้  อำคำรอพำร์ทเม้นท์ 14 ชัน้ และอำคำร 
อพำร์ทเม้นท์ 19 ชัน้ พร้อมด้วยห้องจดัเลีย้ง 

ที่ตัง้โครงการ ซอยเอกมยั 2  ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ  กรุงเทพฯ 

ห้องพัก ประเภท จ ำนวน (ห้อง)                    
 1. Studio Executive 

2. Studio Executive Twin 
3. 1-Bedroom Classic 
4. 1-Bedroom Executive 

26                           Tower  AIM (A) 
13                                     
13                                     
13 
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โครงการซัมเมอร์เซท็ เอกมัย แบงค็อก 
5. 1-Bedroom Premier 
6. 2-Bedroom Executive 
7. 2-Bedroom Premier 
8. 1-Bedroom Deluxe 
9. 2-Bedroom Deluxe 
10. 3-Bedroom Executive 
11. 3-Bedroom Deluxe 
12. 3-Bedroom Premier 
13. Studio Standard 
14. Studio Deluxe 

39 
13 
13                           Tower  Balance (B) 
12 
13 
26 
20                            Tower Cheer (C) 
10 
  9                                      
42                                      

ห้องจดัเลีย้ง/สัมมนา มีห้องประชมุและห้องฝึกอบรม/สมัมนำ 5 ห้อง 
มูลค่าการลงทุน 2,450  ล้ำนบำท  
เร่ิมเปิดด าเนินการ ไตรมำส 4 ปี 2559  

 

• ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 
บริษัทย่อยได้แก่  บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ำกดั  เป็นผู้ ให้บริกำรพืน้ที่ส ำนกังำนให้เช่ำในอำคำรบำงกอก บิสซิเนส  

เซ็นเตอร์ แก่ลูกค้ำบริษัทขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ทัง้บริษัทสญัชำติไทยและต่ำงประเทศ โดยท ำเลที่ตัง้ของโครงกำร
ดงักลำ่วอยู่ในย่ำนเอกมยัซึ่งเป็นย่ำนธุรกิจ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสำธำรณปูโภคและกำรสื่อสำรโทรคมนำคมอย่ำง
ครบครัน 

อาคารส านักงานบางกอกบิสซเินสเซน็เตอร์ 
ที่ตัง้โครงการ ถนนเอกมยั (ซอยสขุมุวิท 63) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 
พืน้ที่โครงการ 1-3-9 ไร่ (709 ตำรำงวำ) 
พืน้ที่อาคาร 37,770.61 ตำรำงเมตร 
รายละเอียดโครงการ อำคำรส ำนกังำน 30 ชัน้พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ 
จุดเด่นของโครงการ อำคำรส ำนกังำนเกรดเอ  ย่ำนเอกมยั มีกำรตกแต่งที่ทนัสมยั  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

สว่นกลำง  ศนูย์อำหำรและห้องประชมุที่ได้มำตรฐำนจ ำนวน 7 ห้อง ห้องอบรมสมัมนำ
ขนำด 50 ที่นัง่ 1 ห้อง  มีพลำซำ่และร้ำนค้ำตำ่งๆ 

จ านวนหน่วยพืน้ที่เช่า 93 ยนูิต 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทไทยและต่ำงชำติขนำดกลำงและขนำดเล็กที่ต้องกำรพืน้ที่อำคำรส ำนกังำนใน
ยำ่นสขุมุวิท และเอกมยั ระหวำ่ง 100 – 900 ตำรำงเมตร 

 
ปัจจุบนับริษัทฯ มีที่ดินรวม 6 แปลงที่ถือโดยบริษัทในกลุม่วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้  แบ่งเป็นที่ดินเปลำ่ 5  แปลงใน

ตำ่งจงัหวดัได้แก่ เชียงใหม ่อำ่งทอง สระบรีุ  ระยอง และอดุรธำนีและที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง 1 แปลงอยูใ่นกทม.  เนื่องจำก

file:///C:/Users/Ritima.ji/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/USER/Downloads/เอกสารแนบ%202%20-%201%20การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย.doc


บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

สว่นท่ี 1 หน้ำ 17 
 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่ชดัเจนที่จะมุ่งขยำยธุรกิจกำรแพทย์และไม่ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย  บริษัทฯ จะ
พิจำรณำศกัยภำพของที่ดินเปล่ำในต่ำงจงัหวดัเป็นรำยแปลงในกำรพฒันำเป็นโรงพยำบำลแทนกำรพฒันำเป็นโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย หำกที่ดินแปลงใดไม่มีศกัยภำพในกำรพฒันำเป็นโรงพยำบำล  บริษัทฯ จะขำยคืนแก่ผู้ขำยภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด (ตำมเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำย) ส ำหรับที่ดินเปล่ำพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงในกทม. บริษัทฯ มีแผนจะ
ขำยให้แก่นกัลงทนุท่ีสนใจตอ่ไป 

 
ค) ธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 

บริษัทยอ่ยได้แก่ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้
 

1) บริการวางระบบโปรแกรมส าเร็จรูป (Software Implementation Services) 
ให้บริกำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบที่สอดคล้อง และตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยแบ่งสำยงำนตำม

รูปแบบซอฟต์แวร์ที่ให้บริกำรในปัจจบุนัได้แก่ 

• SAP Success Factor  ระบบซอฟต์แวร์  ของ เอส เอ พี (SAP)  บริษัท ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดกั 
อิน ดำต้ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมนั ที่ให้บริกำรด้ำน Human Capital Management (HCM) ซึ่งเป็นโซลชูั่นบนระบบ
คลำวด์ส ำหรับองค์กรระดับ Enterprise ท ำให้องค์กรสำมำรถบูรณำกำรงำนหลัก  (core business process) ต่ำงๆ  
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งระบบงำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ ได้แก่ Organization Management, Personal Administration, 
Time and Labour, Absence Management Global Payroll และ Training Administration ให้เป็นระบบที่สมัพนัธ์กนัและ
เช่ือมโยงกนัอย่ำง real time ท ำให้สำมำรถบริหำรจดักำรองค์กรได้อย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ รวมทัง้ลดกระบวนกำร
ท ำงำนและลดต้นทนุในกำรจดักำรอีกด้วย 

 

• SAP Enterprise Resource Planning ระบบซอฟแวร์ ของ เอส เอ พี  (SAP)เอส เอ พี  บริษัท  ซอฟแวร์ 
แอพพลิเคชั่น แอนด์ โปรดกั อิน ดำต้ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมนั ซึ่งให้บริกำรด้ำน Enterprise Resource Planning 
(ERP) ท ำให้องค์กรสำมำรถบรูณำกำรงำนหลกั (core business process) ต่ำงๆ ในบริษัททัง้หมด ได้แก่ กำรจดัซือ้จดัจ้ำง 
กำรวำงแผนกำรผลิต กำรขำยและกำรจดัจ ำหน่ำย กำรควบคมุงบประมำณ กำรควบคมุโครงกำร กำรควบคมุคณุภำพ กำร
บญัชี กำรเงิน และกำรบริหำรบคุคลเข้ำด้วยกนั ให้เป็นระบบที่สมัพนัธ์กันและเช่ือมโยงกันอย่ำง  real time ท ำให้สำมำรถ
บริหำรองค์กรได้อย่ำงเป็นระบบมีประสิทธิภำพ โดยข้อมลูสว่นกลำงของระบบทกุสว่นจะอยู่ใน สว่นกลำงสว่นเดียวกนั ไม่
เกิดควำมขดัแย้งของข้อมลูรวมทัง้ลดกระบวน กำรท ำงำนและลดต้นทนุ 

 

• SAP Business One ระบบซอฟแวร์ ของ เอส เอ พี (SAP)เอส เอ พี บริษัท ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปร
ดกั อิน ดำต้ำ โปรเซสซิ่ง (SAP) จำกเยอรมนั ซึ่งให้บริกำรด้ำน ระบบบญัชีและกำรเงินแบบครบวงจร ส ำหรับธุรกิจขนำด
กลำงและขนำดเล็ก  ท ำให้องค์กรสำมำรถบริหำรจดักำรธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ตอบสนองต่อ กำรแข่งขนัทำงธุรกิจ 
หรือกำรขยำยธุรกิจได้อยำ่งรำบร่ืน รวมทัง้ระบบข้อมลูที่ใช้ในกำรบริหำรหรือวำงแผนธุรกิจที่ถกูต้อง ทนัตอ่เวลำ  และควบคมุ
กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจได้อยำ่งรัดกมุ 

 

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

 

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

2) บริการด้านการบ ารุงรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service) 
บริกำรบ ำรุงรักษำระบบงำนและสนบัสนุนทำงเทคนิคส ำหรับระบบซอฟต์แวร์ขององค์กร โดยบุคลำกรที่มีควำม

เช่ียวชำญ ให้บริกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบตำมก ำหนดเวลำ ซึง่กำรบริกำรดงักลำ่วเป็นกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรใช้
งำนของระบบ สร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ผลงำนท่ีจะสง่มอบสำมำรถตอบสนองวตัถปุระสงค์ของลกูค้ำได้อยำ่งถกูต้องและครบถ้วน 
และลดข้อผิดพลำดของซอฟต์แวร์ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรใช้งำนในอนำคต 

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยส ำหรับธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือองค์กรที่มีควำมต้องกำรใช้บริกำรและติดตัง้ พฒันำ
ระบบซอฟต์แวร์เพื่อกำรบริหำรจดักำรองค์กรทัง้ด้ำนทรัพยำกรบคุคล กำรวำงแผนกลยทุธ์ทำงธุรกิจตำ่งๆ โดยไม่จ ำกดักลุม่
ลกูค้ำเฉพำะอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุเท่ำนัน้ รวมถึงอุตสำหกรรมอื่นๆ ซึ่งลกูค้ำส่วนใหญ่ปัจจุบนัเป็น
ธุรกิจโรงพยำบำลและกลุม่บริกำรทำงกำรแพทย์ 

 

3) บริการให้ค าปรึกษาและแนวทางในการจัดการระบบบริหารงาน 
บริกำรให้ค ำปรึกษำและวำงแผนด้ำนกำรบริหำรจดักำร ระบบบริหำรงำนโรงพยำบำล ระบบงำนทรัพยำกรบคุคล 

ระบบงำนบญัชีกำรเงิน สนิค้ำคงคลงั จดัซือ้จดัจ้ำง ระบบน ำเสนอและวิเครำะห์ข้อมลูโดยน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำ
มำเป็นตวัหลกัในกำรจดักำรตลอดจนให้ค ำแนะน ำปรึกษำในกำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรวำงระบบกำรจดักำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศผ่ำนระบบซอฟแวร์อื่นๆ บริษัทฯ มีกำรบริกำรที่ครอบคลมุในหลำกหลำยธุรกิจ เช่น อตุสำหกรรมทำงกำรแพทย์ 
อุตสำหกรรมกำรเงินกำรธนำคำร อุตสำหกรรมกำรบิน อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม เป็นต้น  อย่ำงไรก็ตำม
อตุสำหกรรมทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุยงัคงเป็นกลุม่ลกูค้ำหลกั 
 

ง) ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน 
บริษัทย่อย ได้แก่บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั เป็นผู้ ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทนุ ปัจจุบนัอยู่

ในช่วงพกักำรด ำเนินกิจกำร 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คำดว่ำจะสำมำรถขยำยตวัอย่ำงตอ่เนื่องที่ร้อยละ 4.5 เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำที่ขยำยตวั
ร้อยละ 3.9 โดยได้รับแรงขบัเคลื่อนหลกัมำจำกกำรใช้จ่ำยภำคเอกชนทัง้ด้ำนกำรบริโภคและกำรลงทนุที่มีแนวโน้ม
ขยำยตวัเร่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบักำรจ้ำงงำนที่ขยำยตวัเพิ่มขึน้ และรำยได้ครัวเรือนในภำคเกษตรกรรมที่เร่ิมขยำยตวัดีขึน้
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ตำมปริมำณผลผลิตสินค้ำเกษตรที่เพิ่มสงูขึน้ นอกจำกนีม้ำตรกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยของภำครัฐ  โดยเฉพำะโครงกำร
บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐยงัช่วยสนบัสนนุกำรจบัจ่ำยใช้สอยของประชำชน และควำมคืบหน้ำของโครงกำรลงทนุภำครัฐจำกปี
ก่อนหน้ำยงัเป็นแรงสนบัสนนุให้กำรลงทนุภำคเอกชนมีแนวโน้มขยำยตวัดีขึน้จำกปีก่อนหน้ำอีกด้วย ส ำหรับจ ำนวน
นกัท่องเที่ยวตำ่งประเทศที่เข้ำมำยงัประเทศไทยยงัคงมีแนวโน้มขยำยตวัเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำอย่ำงต่อเนื่องเช่นกนั       
ซึ่งคำดว่ำจะยงัคงสนบัสนนุให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบักำรท่องเที่ยวขยำยตวัดีตำมไปด้วย อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยตวัทำง
เศรษฐกิจของประเทศคูค้่ำที่ชะลอตวัลง และนโยบำยกีดกนัทำงกำรค้ำของสหรัฐรวมถึงกำรตอบโต้จำกประเทศต่ำงๆ คำด
ว่ำจะสง่ผลให้กำรสง่ออกสินค้ำชะลอลงเล็กน้อย 
 

ที่มำ:  รำยงำนประมำณกำรเศรษฐกิจไทยปี 2561 โดยส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรคลงั วนัที่ 29 ตลุำคม 2561 

1) ภาพรวมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
ภำพรวมอตุสำหกรรมธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย์มีกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด เนื่องจำกสงัคมเปลี่ยนแปลงมี

กำรใช้ชีวิตเร่งรีบ มีควำมเครียดเพิ่มขึน้ กำรไมอ่อกก ำลงักำย เป็นสำเหตใุห้อตัรำกำรเจ็บป่วยเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ควำมต้องกำร
บริกำรด้ำนสขุภำพเพิ่มสงูขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง  

 

ระบบสวัสดกิารสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย     
ภำครัฐได้จดัระบบสวสัดิกำรสงัคมด้ำนสขุภำพให้แก่ประชำชนทกุภำคสว่นได้เข้ำรับบริกำร โดยระบบบริกำรหลกั

ได้แก่ 

− ระบบประกันสขุภำพถ้วนหน้ำ ให้กำรดูแลด้ำนสขุภำพแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิในสวสัดิกำรสงัคมด้ำนสขุภำพอื่นๆ 
โดยเฉพำะกลุ่มคนที่มีรำยได้น้อย รู้จักกันในนำมโครงกำร 30 บำทรักษำทุกโรค เน้นกำรดูแลรักษำอำกำร
เจ็บป่วยทัว่ไปเป็นหลกั หนว่ยงำนท่ีดแูลได้แก่ ส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ 

− ระบบประกนัสงัคม  ให้กำรดแูลสขุภำพแก่แรงงำนภำคเอกชน ครอบคลมุเร่ืองกำรเจ็บป่วยทพุพลภำพ รวมถึง
กำรคลอดบตุร สงเครำะห์บตุร ชรำภำพ และกำรวำ่งงำน ระบบประกนัสงัคมดแูลโดยส ำนกังำนประกนัสงัคม 

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

แม้ว่ำประเทศไทยจะมีระบบสวสัดิกำรสงัคมที่ภำครัฐจดัให้ แต่เนื่องจำกงบประมำณด้ำนสขุภำพในกำรสนบัสนนุ
ระบบสวสัดิกำรดงักลำ่วยงัไมเ่พียงพอ นอกจำกนีป้ระเทศไทยยงัประสบปัญหำขำดแคลนบคุลำกรทำงกำรแพทย์ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งบคุลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลรัฐในต่ำงจงัหวดั ตำมรำยงำนสถิติด้ำนสขุอนำมยั   โดยองค์กำรอนำมยัโลก
พบว่ำ จ ำนวนแพทย์ต่อคนไข้ในประเทศไทยต ่ำกว่ำประเทศอื่นๆ ในเอเซีย โดยคนไข้ทุก 10,000 คน ประเทศไทยมีแพทย์
เพียง 3 คน เทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่มีแพทย์ 18.3 คน มำเลเซียมีแพทย์ 9.4 คน  ฟิลิปปินส์มี 11.5 คน  ส่งผลให้ควำม
ต้องกำรด้ำนกำรบริกำรทำงกำรแพทย์จำกโรงพยำบำลเอกชนท่ีมีคณุภำพในกำรรักษำพยำบำลเพิ่มขึน้   
 
โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 
 

• ประชากรสูงอายุที่ต้องการการดูแลและรักษาพยาบาลมีจ านวนเพิ่มขึน้มาก ในระยะยำวสงัคมผู้สงูอำย ุ(Ageing 
Society) จะเป็นปัจจยัหนนุควำมต้องกำร ใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยัและเทคโนโลยีขัน้สงูมำกขึน้ จำกสดัสว่น
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ผู้สงูอำย ุ(วยั 65 ปีขึน้ไป) ที่ยงัคงเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง โดยเฉพำะกลุม่ประชำกรอำยมุำกกวำ่ 85 ปี ท่ีจะมี จ ำนวนเพิ่มขึน้มำก 
จะมีควำมต้องกำรบริกำรด้ำนสขุภำพเพิ่มขึน้มำกอยำ่งมีนยัส ำคญั เนื่องจำกเป็นกลุม่ที่มีอตัรำของกำรเจ็บป่วยสงูและ
เป็นกลุม่ที่ไมส่ำมำรถดแูลตนเองได้ จึงต้องกำรกำรดแูลเป็นพิเศษ ทัง้นี ้จำกกำรคำดกำรณ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ (สศช.) ระบวุ่ำ จ ำนวนผู้สงูวยัอำยมุำกกวำ่   60 ปี จะเพิ่มขึน้จำก 9.1 ล้ำนคน
ในปัจจบุนัเป็น 10.3 ล้ำนคนในปี 2562 ขณะที่คำ่ใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพของผู้สงูอำยจุะเพิ่มขึน้จำก 6.3 หมื่นล้ำนบำทในปี 
2553 (2.1% ของ GDP) เป็น 22.8 หมื่นล้ำนบำท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565  

 
 แนวโน้มจ ำนวนประชำกรอำยมุำกกวำ่ 60 ปีในประเทศไทย 
  

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

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

 

• การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของเอเชีย โดยก ำหนดและด ำเนินกำรตำม
แผนพฒันำประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลำงสขุภำพนำนำชำติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668)  ไทยได้รับกำรยอมรับ
วำ่เป็นหนึง่ในประเทศศนูย์กลำงกำรทอ่งเที่ยวเชิงสขุภำพของโลก เนื่องจำกโรงพยำบำลของไทยมีควำม ก้ำวหน้ำและมี
ควำมพร้อมของศนูย์กำรแพทย์เฉพำะทำง โดยเฉพำะกำรรักษำโรคเรือ้รัง (อำทิ โรคหวัใจ กระดกู มะเร็ง เป็นต้น) รวมทัง้
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ศนูย์ดแูลและบริบำลผู้ ป่วยสงูอำย ุ นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนไทยยงัเป็นที่ยอมรับในเร่ืองคณุภำพกำรรักษำ กำร
บริกำรและค่ำรักษำพยำบำลที่ถูกกว่ำประเทศอื่นๆ และยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน JCI (Joint Commission 
International) ถึง 58 แหง่มำกกวำ่ทกุประเทศในภมูิภำคนี ้

 
จ ำนวนโรงพยำบำลที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล JCI  

 

• อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงของคนไทยมีมากขึน้   จ ำนวนผู้ ป่วยและกำรเสียชีวิตจำกโรคไม่
ติดต่อร้ำยแรง (Non-Communicable Diseases: NCD) อำทิ โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบำหวำน 
โรคปอดบวม มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในไทยและประเทศอำเซียนอื่นๆ ซึ่งในสว่นของผู้ ป่วยในประเทศไทย  มีพฤติกรรมเสี่ยง
ของกำรเกิดโรค อำทิ มีอตัรำกำรสบูบหุร่ีคอ่นข้ำงสงู อตัรำกำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีสงูถึง  6.5 ลติรตอ่คนตอ่ปี กำร
บริโภคน ำ้ตำลสงูสดุในอำเซียน เป็นต้น ท ำให้คำดวำ่ควำมต้องกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์จะเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง  

 
        จ ำนวนผู้ ป่วยในประเทศไทยแบง่ตำมอำกำรป่วย 

• สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยยังต ่ากว่าค่าเฉลี่ย จำกกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพของภำครัฐ 
และภำคเอกชน โดยสรุปข้อมลูของประเทศตำ่งๆ พบวำ่ประเทศไทยมีสดัสว่นดงักลำ่วร้อยละ 6.53 ซึง่ยงัต ่ำกวำ่คำ่เฉลีย่
ของโลกซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 6.78 โดยนโยบำยของภำครัฐในกำรสนบัสนนุให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรด้ำนสำธำรณสขุเพิ่มขึน้ 
รวมถึงกระแสกำรดแูลสขุภำพ เป็นปัจจยัส ำคญัที่จะสง่ผลให้อตัรำกำรใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนำคต 
ทัง้นีป้ระเทศไทยถือได้วำ่เป็นหนึง่ในประเทศผู้น ำด้ำนธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนสขุภำพในกลุม่อำเซียน 
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ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

• ภาวะการแข่งขันที่ รุนแรง โดยนอกเหนือจำกคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัขยำยกำรลงทนุอย่ำงต่อเนื่องแล้ว  ยงัมีกลุม่ทนุ
ขนำดใหญ่จำกธุรกิจอื่นท่ีปรับโมเดลสูธุ่รกิจโรงพยำบำล อำทิ กลุม่พฤกษำ โฮลดิง้ (โรงพยำบำลวิมตุติ คำดวำ่จะเปิดปี 
2563) กลุม่อำร์เอสย ู(RSU International Hospital ปี 2563) กลุม่อื่นๆ ได้แก่ เครือเจริญโภคภณัฑ์   (CP Group) และ
เครือไทยเจริญ คอร์ปอเรชัน่ (TCC Group) ท ำให้มีจ ำนวนโรงพยำบำลและจ ำนวนเตียงผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้มที่
ผู้ประกอบกำรโรงพยำบำลเอกชนต้องแขง่ขนัสงูขึน้ ทัง้ด้ำนรำคำ และบริกำร  รวมทัง้กำรแยง่ชิงบคุลำกรทำงกำรแพทย์ 
นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนยงัต้องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรัฐ  และโรงพยำบำลในเครือ
โรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิยมหำรำชกำรุณย์ในเครือศิริรำช และศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของ
โรงพยำบำลรำมำธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบในกำรแข่งขัน ทัง้แง่ ของช่ือเสียง เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และแพทย์
ผู้ เช่ียวชำญ 

ในระยะปำนกลำงและระยะยำว ธุรกิจโรงพยำบำลจะเผชิญกำรแขง่ขนัจำกกำรรุกเข้ำสูธุ่รกิจของทนุอำเซียนท่ี
ได้รับประโยชน์จำก AEC ซึง่สำมำรถถือครองหุ้นโรงพยำบำลในไทยได้ในสดัสว่นถงึ 70% โดยเฉพำะนกัลงทนุจำกแหลง่
ทนุประเทศสิงคโปร์และมำเลเซียที่มีประสบกำรณ์ในกำรเข้ำซือ้ธุรกิจนีใ้นตำ่งประเทศหลำยแห่ง   นอกจำกนีย้งัมีคูแ่ขง่
จำกโรงพยำบำลในตำ่งประเทศหลำยประเทศในเอเชียวำงสถำนะเป็นศนูย์กลำงกำรแพทย์หรือมีกลุม่เปำ้หมำยเดียวกบั
ไทย เช่น สิงคโปร์ มำเลเซีย อินเดีย สว่นประเทศในตะวนัออกกลำงซึง่เป็นลกูค้ำหลกัของโรงพยำบำลชัน้น ำในไทย เช่น 
กำตำร์ เปิด Medical City ขนำดใหญ่ขนำด 559 เตียง มลูค่ำ 23,000 ล้ำนบำทปลำยปี 2560 สว่นคเูวต เปิด Hospital 
Complex ขนำด 1,168 เตียง มูลค่ำ 35,000 ล้ำนบำท และรัฐบำลสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรต เปลี่ยนเง่ือนไขประกนั
สขุภำพเป็นเน้นกำรรักษำในประเทศแทนกำรออกมำใช้บริกำรตำ่งประเทศ เป็นต้น จำกสภำพกำรแขง่ขนัข้ำงต้นจะเป็น
แรงกดดันต่อผลกำรด ำเนินงำน ทำงด้ำนกำรเงินของโรงพยำบำลเอกชนให้มีอัตรำก ำไรชะลอลง อย่ำงไรก็ตำม 
โรงพยำบำลขนำดกลำงและเลก็ที่ไมม่ีเครือขำ่ยสำขำอำจมีก ำไรลดลง 

 

• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภณัฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ของภาครัฐ 
ในเดือนมกรำคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่ม ยำรักษำโรคและเวชภณัฑ์ ตลอดจนบริกำรทำงกำรแพทย์ เป็น
สนิค้ำและบริกำรควบคมุตำมพ.ร.บ.วำ่ด้วยสนิค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542  อยำ่งไรก็ตำม มำตรกำรท่ีจะน ำมำใช้ดแูล เชน่ 
กำรให้แจ้งต้นทุน กำรก ำหนดส่วนต่ำงค่ำยำและเวชภณัฑ์ รวมถึงค่ำบริกำร เป็นต้น  จะต้องหำรือกันอีกครัง้ภำยใต้
คณะอนุกรรมกำรที่จะเสนอให้จัดตัง้ขึน้โดยมีตวัแทนจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ได้แก่ กรมกำรค้ำ
ภำยใน กระทรวงสำธำรณสขุ  มลูนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สมำคมประกนัชีวิต สมำคมโรงพยำบำลเอกชน คณะกรรมกำร
สขุภำพแหง่ชำติ เพื่อจะร่วมกนัก ำหนดมำตรกำรท่ีให้เกิดควำมเป็นธรรม   

 

ที่มำ: แนวโน้มธุรกิจ/อตุสำหกรรมปี 2561 - 2563 “ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน “ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2560 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี 
 Industry Update ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2560 โดยศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐำนรำก  
 ธนำคำรออมสิน 
 https://thestandard.co/news-medicine-treatment-fee-laws/ 
 https://www.thaipost.net/main/detail/25180 
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กลยุทธ์ทางการตลาด 

1. ขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลโดยเพิ่มจ ำนวนโรงพยำบำลในเครือในหวัเมืองรอง  ด้วยกำรสร้ำงโรงพยำบำลขึน้
เองในต่ำงจงัหวดัโดยเลือกจงัหวดัที่มีศกัยภำพและยงัไม่มีโรงพยำบำลเอกชน โดย ซึ่งปัจจุบนัมีกำรลงทนุสร้ำงโรงพยำบำล
ในจงัหวดัอตุรดิตถ์และปรับปรุงโรงพยำบำลในจงัหวดัอทุยัธำนี ซึง่จะคำดวำ่จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรอยำ่งเป็นทำงกำร
ได้ภำยในปี 2562 สง่ผลให้สิน้ปีมีโรงพยำบำลในเครือ 8 โรงจำกปัจจุบนัมี 7 โรง นอกจำกกำรสร้ำงโรงพยำบำลเองบริษัทฯ   
มีนโยบำยในกำรเป็นพนัธมิตรกบัโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กในต่ำงจังหวดัที่มีอยู่แล้วโดยกำรร่วมทุน  โดยพิจำรณำ
โรงพยำบำลท่ีเก่ำแก่มีช่ือเสยีง เปิดให้บริกำรมำนำนกวำ่ 10 ปี 

2. เน้นเจำะกลุม่ลกูค้ำทีม่ีรำยได้ปำนกลำง ซึง่ถือวำ่ฐำนประชำกรกลุม่ใหญ่ของประเทศ ใช้ Focus Strategy ด้วย
กำรก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรถกูกวำ่กลุม่เชนโรงพยำบำลชัน้น ำ  

3. รับจ้ำงบริหำรธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน รัฐบำล โดยเฉพำะกลุม่โรงพยำบำลเอกชนตำ่งจงัหวดัที่เปิดมำนำนไม่
ต ่ำกว่ำ 10-25 ปีขึน้ไป เนื่องจำกผู้ก่อตัง้ไม่อยำกขำยกิจกำรและไม่อยำกหำผู้ ร่วมทุนรำยใหม่ แต่ผลประกอบกำรขำดทนุ   
โดยบริษัทฯ จะดแูลตัง้แตก่ำรบริหำรจดักำรต้นทนุ พร้อมทัง้รับประกนักำรเติบโตด้ำนรำยได้และผลก ำไร 

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

 
 ภาวะการแข่งขัน 
 โรงพยำบำลของบริษัทในเครือตัง้อยู่ในเขตจังหวดัสมุทรปรำกำรและ  6 จังหวดัในภำคเหนือได้แก่ จังหวดัพิจิตร 

พิษณโุลก นครสวรรค์ อทุยัธำนี อตุรดิตถ์และล ำพนู  โอกำสกำรเติบโตของกิจกำรโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลในจงัหวดั
ดงักลำ่วยงัมีอยูม่ำกเนื่องจำกเป็นพืน้ท่ีที่มีประชำกรอยูม่ำก เมื่อพิจำรณำทีมบคุลำกรทำงกำรแพทย์ จ ำนวนเตียงที่ให้บริกำร 
ตลอดจนช่ือเสยีงของโรงพยำบำลเอกชนของบริษัทในเครือ ถือวำ่เป็นโรงพยำบำลเอกชนชัน้น ำในพืน้ท่ี  

 โรงพยำบำลของกลุม่บริษัทฯ ประสบกบักำรแข่งขนักบัโรงพยำบำลเอกชนที่ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  โดยคู่แข่งใน
แตล่ะพืน้ท่ีได้แก่ 

โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง ที่ตัง้ 
โรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู โรงพยำบำลจฬุำรัตน์ 3 สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเซ็นทรัลปำร์ค สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลบำงนำ 5 สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเปำโลเมมโมเรียล สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเมืองสมทุรปำกน ำ้ สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลส ำโรงกำรแพทย์ สมทุรปรำกำร 
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โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง ที่ตัง้ 
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 
โรงพยำบำลพษิณเุวชอตุรดิตถ์ โรงพยำบำลอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 
โรงพยำบำลศิริเวชล ำพนู โรงพยำบำลล ำพนู ล ำพนู 
 โรงพยำบำลหริภณุชยั ล ำพนู 

 
โรงพยำบำลเอกชนของกลุม่บริษัทฯ มีจดุเดน่และข้อได้เปรียบในกำรแขง่ขนักบัคูแ่ขง่หลำยประกำร ดงันี ้
 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยำบำลที่มีท ำเลที่ตัง้ดี ใกล้สนำมบินสวุรรณภมูิ ใกล้ห้ำงเมกำบำงนำ       
มีโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ขนำดใหญ่มำเปิดใกล้โรงพยำบำลชุมชนที่อยู่อำศยัระดบักลำงและสงูรอบๆ โรงพยำบำลเป็น
จ ำนวนมำก มีโครงสร้ำงที่พร้อมจะพฒันำเป็นโรงพยำบำลระดบัตติยภมูิ (Tietiary Care) 
 โรงพยาบาลสหเวช   เป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจิตรที่เปิดด ำเนินกำรมำเป็นเวลำ 26 ปี  
โรงพยำบำลมีควำมได้เปรียบคูแ่ขง่ในหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ มีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมสำมำรถและเช่ียวชำญในแผนก
เฉพำะทำงส ำคญัมีกำรลงทุนในเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมยัครบถ้วน  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้
สำมำรถควบคมุต้นทนุกำรรักษำได้ดี  อตัรำคำ่รักษำพยำบำลอยูใ่นอตัรำที่เหมำะสมกบัรำยได้ของประชำชนท่ีเป็นกลุม่ลกูค้ำ
เปำ้หมำย นอกจำกนีม้ีโรงพยำบำลในกลุม่ที่มีศกัยภำพในกำรรักษำขัน้สงูสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรสง่ตอ่กำรรักษำเฉพำะโรค  

 โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยำบำลที่ได้รับรองมำตรฐำน JCI  มำตรฐำนคุณภำพระดบัสำกลในจังหวัด
พิษณโุลก โรงพยำบำลมีเคร่ืองมือและบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยัและมีศนูย์รังสีที่มีเทคโนโลยีชัน้สงู  นอกจำกนีผู้้บริหำร
ของโรงพยำบำล มีประสบกำรณ์บริหำรโรงพยำบำลมำกกว่ำ 40 ปี และมีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ พยำบำล และ สหสำขำ
วิชำชีพครบถ้วนในทกุสำขำ พร้อมให้บริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 ทัง้ 2 โรงพยำบำลเป็นต้นแบบของโรงพยำบำลท่ีใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อำทิ ระบบ smart system และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน HIMSS  Analytics EMRAM Stage 6 และ
เป็นโรงพยำบำลแห่งแรกของไทยที่ได้รับมำตรฐำนระดบัสงูในกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดบับริกำรดแูลผู้ ป่วย มีเครือข่ำย
โรงพยำบำลซึง่มีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมเช่ียวชำญในหลำยสำขำ   

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยำบำลใหมต่ัง้อยูใ่นอ ำเภอเมืองและเป็นโรงพยำบำลเอกชนแหง่แรกใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีมำตรฐำนคุณภำพระดับสำกล มีเคร่ืองมือและกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย มีบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ที่มีควำมเช่ียวชำญในหลำยสำขำ   

โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน เป็นโรงพยำบำลเอกชนขนำดเล็กตัง้อยูใ่นอ ำเภอเมือง มีแพทย์ผู้ เช่ียวชำญโดยเฉพำะ
อยำ่งยิ่งในกำรรักษำโรคต้อกระจกและโรคข้อเขำ่เสือ่ม ด้วยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยั 
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นอกจำกนีปั้จจบุนับริษัทฯ ได้น ำระบบ Hospital Information System (HIS) มำใช้ในกลุม่โรงพยำบำลในเครือซึง่มี
กำรปรับเปลี่ยนระบบฐำนข้อมลูทุกอย่ำงให้อยู่ในระบบคลำวด์ มีกำรเช่ือมข้อมูลประวตัิคนไข้ด้วยระบบดิจิทลั ท ำให้กำร
รักษำพยำบำลมีประสิทธิภำพมำกขึน้ สำมำรถลดต้นทุนทำงด้ำนเคร่ืองแม่ข่ำย ค่ำบ ำรุงรักษำ ดูแลเคร่ืองแม่ข่ำย และค่ำ
บคุลำกรลงอยำ่งมีนยัส ำคญั และสำมำรถรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจได้อยำ่งรวดเร็ว และรองรับกำรท ำงำนแบบเครือข่ำย 
เนื่องจำกผู้ใช้งำนระบบสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูของแต่ละโรงพยำบำลได้ทกุที่ ทกุเวลำ ตำมสทิธิที่ก ำหนด นอกจำกนีแ้ล้วระบบ 
(HIS) ยังรองรับกำรท ำงำนแบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรับกระบวนกำรงำนโรงพยำบำลตัง้แต่กำร
ลงทะเบียนผู้ ป่วยจนถึงกำรตรวจรักษำเสร็จสิน้และผู้ ป่วยกลบับ้ำน  ซึง่ปัจจบุนั พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็นเครือโรงพยำบำล
แห่งแรกที่น ำฐำนข้อมูลทุกอย่ำงเข้ำไปอยู่บนระบบคลำวด์ อีกทัง้ยังให้ควำมส ำคัญกับระบบด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร ซึ่งล่ำสดุได้ติดตัง้ระบบกำรบริหำรทุนมนุษย์ประสิทธิภำพสงู (Workday Human Capital Management : HCM) 
ซึง่เป็นเทคโลโลยีคลำวด์จำกเวิร์กเดย์ เข้ำมำเพิ่มประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำนและยกระดบัประสบกำรณ์บริกำรด้ำนสขุภำพ
แก่ผู้ รับบริกำรทัง้ในประเทศไทยและภมูิภำคอำเซียน 

 ทัง้นี ้กำรเลือกใช้ระบบ HCM นีจ้ะท ำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี
คลำวด์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทุนมนุษย์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนสู่ระบบดิจิทลั 
(Digital Transformation) ในรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ ที่สำมำรถปรับระบบกำรลงเวลำเข้ำงำนของพนกังำนให้ง่ำยขึน้ด้วย
กำรลงเวลำผำ่นแอพพลเิคชัน่ หรือกำรยื่นเอกสำรลำงำน กำรขอแลกเวร กำรแจ้งค ำสัง่งำนตำ่งๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมิน
พนกังำนล้วนสำมำรถท ำได้ผำ่นแอพพลเิคชัน่ 

 

ลักษณะลกูค้า  
 

กลุม่ลกูค้ำของโรงพยำบำลในกลุม่บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ สำมำรถจ ำแนกเป็น 2 กลุม่ดงันี ้
1. กลุ่มลกูค้ำเงินสด ได้แก่ ลกูค้ำที่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลด้วยตนเอง  กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย

ได้แก่ ประชำชนที่มีที่อยูอ่ำศยัหรือสถำนท่ีท ำงำนในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัที่ตัง้ของโรงพยำบำล   
2. กลุม่ลกูค้ำคู่สญัญำ ได้แก่ กลุม่ลกูค้ำที่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล ท่ีองค์กรต้นสงักดัได้ท ำสญัญำข้อตกลงไว้กบั

ทำงโรงพยำบำล  ซึ่งองค์กรต้นสงักัดจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำที่เกิดขึน้ หรือเป็นกลุ่มลกูค้ำที่มีกรมธรรม์
ประกนัสขุภำพโดยทำงโรงพยำบำลจะเรียกเก็บคำ่รักษำกบัองค์กรต้นสงักดั หรือบริษัทประกนั  หรือส ำนกังำนประกนัสงัคม 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย คือ กลุม่ลกูค้ำที่มีรำยได้ระดบักลำงถึงระดบัสงู ในแต่ละพืน้ที่ รวมทัง้กลุม่ลกูค้ำที่มีกรมธรรม์
ประกนัชีวิตและประกนัสขุภำพ กลุม่ลกูค้ำที่ประสบอบุตัิเหตจุรำจร และกลุม่ลกูค้ำชำวตำ่งประเทศ 

 
นโยบายด้านราคา 
 

โรงพยำบำลในกลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม สอดคล้องกบัอำกำรของโรค
และวิธีกำรรักษำ ซึ่งรำคำในกำรรักษำต่ำงๆ สำมำรถเทียบเคียงได้กบัคู่แข่งในระดบัเดียวกันในพืน้ที่ใกล้เคียง และอยู่ใน
ระดบัท่ีสำมำรถแขง่ขนัได้  โดยอิงจำกรำคำตลำดของโรงพยำบำลเทียบเคียงที่ตัง้อยูใ่นท ำเลเดียวกนัหรือใกล้เคียง 
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2) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์และโรงแรมมีควำมเก่ียวเนื่องกบัอตุสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยวเนื่องจำกลกูค้ำบำงสว่นเป็น

กลุม่นกัท่องเที่ยว ภำพรวมสถำนกำรณ์ท่องเที่ยวในปี 2561 ขยำยตวัต่อเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ทัง้จ ำนวนและค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่
ของนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติและนกัท่องเที่ยวชำวไทยที่ให้ควำมส ำคญักบักำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศมำกขึน้ โดยมี
ปัจจยัสนบัสนนุท่ีส ำคญัมำจำกเศรษฐกิจทัง้ในและตำ่งประเทศเร่ิมฟืน้ตวั รวมทัง้กำรออกมำตรกำรสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยวของ
ภำครัฐออกมำตรกำรลดหยอ่นคำ่ธรรมเนียม Visa On Arrivals ครอบคลมุ 21 ประเทศจนถึง 30  เมษำยน 2562 

สถำนกำรณ์ทอ่งเที่ยวระหวำ่งประเทศของไทย ส ำหรับปี พ.ศ. 2561 มีจ ำนวนนกัท่องเที่ยวชำวตำ่งชำติเดินทำงมำ
ทอ่งเที่ยวในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 38.28 ล้ำนคน เพิ่มขึน้ร้อย 8.5 เมื่อเทียบกบัปี พ.ศ. 2560 

 

 
    ที่มำ : กรมกำรทอ่งเที่ยว กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ 

 

ขณะที่รำยได้จำกนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติเที่ยวไทยในปี 2561 มีมลูค่ำอยู่ที่ประมำณ 2 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
9.3 จำกมลูคำ่ประมำณ 1.83 ล้ำนล้ำนบำทในปี 2560  ซึง่เป็นกำรขยำยตวัเป็นบวกเป็นปีที่ 4 ติดตอ่กนั 

 
ที่มำ : กรมกำรทอ่งเที่ยว กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ 
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แผนภมูิด้ำนลำ่งแสดงนกัทอ่งเทีย่ว10 อนัดบัสงูสดุปี 2561 จ ำแนกตำมสญัชำต ิ

 
      ที่มำ : กรมกำรทอ่งเที่ยว กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ 

 
นกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติที่เข้ำมำทอ่งเที่ยวในประเทศไทยสงูสดุ 3 ล ำดบัแรกจ ำแนกตำมสญัชำติยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง

ไปจำกปี 2560 โดยจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวสงูสดุอนัดบั 1 มำจำกจีนคิดเป็นร้อยละ 27 ของจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวทัง้หมด จ ำนวน
สงูสดุล ำดบั 2 มำจำกประเทศมำเลเซียคิดเป็นร้อยละ 11 และอนัดบั 3 คือนกัทอ่งเที่ยวจำกประเทศเกำหลคีิดเป็นร้อยละ 5 

โดยสรุป แม้ว่ำในปี 2561 จะมีเหตกุำรณ์เรือลม่ที่จงัหวดัภเูก็ต และเหตกุำรณ์ใช้ควำมรุนแรงกบันกัท่องเที่ยวจีนท่ี
สนำมบินและท ำให้นกัท่องเที่ยวจำกประเทศจีนยกเลิกกำรเดินทำงมำไทยหรือเลื่อนกำรเดินทำงมำประเทศไทยในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2561  อยำ่งไรก็ดีตลำดนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติเที่ยวไทยยงัได้รับแรงกระตุ้นจำกกำรเร่งท ำตลำดของหนว่ยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชนธุรกิจทอ่งเที่ยวและเก่ียวเนื่อง จึงท ำให้จ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวโดยรวมในปี 2561 ยงัคงเติบโตได้ดี 

 
ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ 

อุปทำนเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหำนครจะมีค่อนข้ำงจ ำกัดใน 1-3 ปีข้ำงหน้ำ เนื่องจำกมีกำรแข่งขนัที่
ค่อนข้ำงรุนแรงระหว่ำงเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และ  High-end อพำร์ทเม้นท์ในพืน้ที่ เมืองชัน้ในของ
กรุงเทพมหำนคร  แม้ว่ำจะมีชำวตำ่งชำติที่เข้ำมำท ำงำนในกรุงเทพมหำนครเพิ่มขึน้ในทกุไตรมำส แต่เนื่องจำกมีที่อยูอ่ำศยั
หลำยประเภทให้เลอืกพกัอำศยั จึงท ำให้อตัรำคำ่เช่ำและ อตัรำกำรเข้ำพกัยงัคงใกล้เคียงกบัปี 2560  

 ณ ไตรมำสที่ 4 ปี 2561 มีชำวต่ำงชำติที่ได้รับใบอนุญำตท ำงำนในกรุงเทพมหำนครอยู่ที่ประมำณ 95,033 คน 
และเพิ่มขึน้ต่อเนื่องในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ แต่ชำวต่ำงชำติไมไ่ด้เลือกพกัอำศยัในเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ เนื่องจำกมีคอนโด
หรูหรำและอพำร์ทเม้นท์ตลอดแนวรถไฟฟ้ำบีทีเอส อีกทัง้ค่ำเข่ำก็ต ่ำกว่ำเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ในพืน้ที่ใกล้เคียงประมำณ   
ร้อยละ 10 ในท ำเลเดียวกนั 

ณ ไตรมำสที ่4 ปี 2561 มีเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ 56 ยนูิตที่แล้วเสร็จ สง่ผลให้มีจ ำนวน เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ทัง้หมด  
20,372 ยนูิต และยงัมีอีกกว่ำ 4,689 ยนูิต ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2562-2564  อตัรำกำรเช่ำ
เฉลี่ยเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในทกุท ำเลของกรุงเทพมหำนครมำกกว่ำ 74% และบำงโครงกำรมีกำรอตัรำกำรเช่ำสงูเกิน 90% 
ในบำงท ำเลพืน้ที่ศนูย์กลำงธุรกิจและพืน้ที่ตำมแนวถนนสขุมุวิทยงัคนเป็นท ำเลยอดนิยมที่สดุส ำหรับชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำ
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ท ำงำนในกรุงเทพมหำนคร อตัรำกำรเช่ำเฉลี่ยจึงอยู่ที่ประมำณ 80% เนื่องจำกมีควำมสะดวกในกำรเดินทำงด้วยรถไฟฟ้ำ
BTS รวมไปถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกมำยอตัรำกำรเช่ำเฉลี่ยของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหำนครใน
ปี2561 มีแนวโน้มเติบโตขึน้มำกกวำ่ปี 2560 เพรำะลกูค้ำสว่นใหญ่เป็นชำวตำ่งชำติที่เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยที่ต้องกำร
พกัอำศยัเป็นสญัญำระยะยำว  ส ำหรับอตัรำคำ่เช่ำตอ่เดือนเฉลีย่ในทกุท ำเลในไตรมำส 4 ปี 2561 ใกล้เคียงกบัไตรมำสก่อน 
อยู่ที่ 840 บำท/ตำรำงเมตรต่อเดือน ยกเว้นทำงตอนใต้ของกทม.และย่ำนพระรำม 3 ที่มีค่ำเช่ำเฉลี่ย 640 บำท/ตำรำงเมตร
ตอ่เดือน  โดยพืน้ท่ีที่มีอตัรำคำ่เช่ำสงูสดุคือยำ่นศนูย์กลำงธุรกิจ (CBD) และลมุพินีที่มีคำ่เช่ำเฉลี่ยเกิน 1,200 บำทตอ่ตำรำง
เมตรตอ่เดือน แม้วำ่ตลำดเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมีสญัญำณกำรเตบิโตเพียงเลก็น้อยในชว่ง  2-3 ปีที่ผำ่นมำ แตย่งัมี
ปัจจยัสนบัสนนุให้ตลำดมีกำรเติบโตในอนำคตได้แก่ กำรลงทนุจำกตำ่งประเทศที่เพิ่มขึน้ กำรเมืองที่มีเสถียรภำพในช่วง 3-4   
ปีที่ผำ่นมำ 

 

ที่มำ :  บทวิเครำะห์ตลำดเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ประจ ำไตรมำส 4/2561 โดยบริษัท คอลลิเออร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

ภาวะการแข่งขนั 
 

กำรแข่งขันในธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์อยู่ในระดบัที่ค่อนข้ำงสูงนอกจำกกำรที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบกำร
กิจกำรเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์แล้วยงัต้องแข่งขนัในตลำดเดียวกบัผู้ประกอบกำรกิจกำรโรงแรมด้วย  เนื่องจำกเซอร์วิสอพำร์ท
เม้นท์สว่นใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้บริกำรห้องพกัในระยะสัน้ด้วย ซึง่ผู้ประกอบกิจกำรหลำยแหง่มีอตัรำคำ่ห้องพกัเฉลีย่ต่อคืนใน
ระดบัที่ใกล้เคียงกันจ ำนวนโรงแรมที่เปิดให้บริกำรใหม่ในระดบั 3-4 ดำวขึน้ไปก็มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ นอกจำกนีท้ำงสมำคม
โรงแรมไทย ยงัพยำยำมกดดนัให้ภำครัฐมีข้อก ำหนดให้เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ต้องมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมด้วย    
อีกปัจจยัหนึ่งคือกำรที่คอนโดมิเนียมระดบัหรูหลำยแห่งมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรบำงสว่นมำเป็นลกัษณะของ
เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์เช่นกนั โดยมีอตัรำค่ำเช่ำที่อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ ทัง้สองปัจจยัที่กลำ่วมำท ำให้กำรปรับอตัรำค่ำห้องพกั
ของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์เป็นไปได้ยำกยิ่งขึน้ 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ดงันี ้
1. ให้บริกำรท่ีคุ้มคำ่เหมำะสมกบัรำคำขำย  สร้ำงควำมประทบัใจในกำรบริกำรให้กบัลกูค้ำเพื่อให้ลกูค้ำกลบัมำ

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

1. ชำวตำ่งชำติทีเ่ข้ำมำท ำงำนในประเทศไทย 
2. นกัทอ่งเที่ยว 
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นโยบายด้านราคา 
 

กำรก ำหนดรำคำห้องพกัในธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร  ได้แก่ ฤดูกำล 
รำคำตลำดของคู่แข่งในระดบัเดียวกัน  ต้นทุนกำรด ำเนินงำนของโรงแรม  เนื่องจำกฐำนลกูค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ      
นกัธุรกิจชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่พกัอำศยัเป็นระยะเวลำนำน    ดงันัน้ปัจจยัเร่ืองฤดกูำลจะไมม่ีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
มำกนกั   

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกำรใช้ชอ่งทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยหลำยรูปแบบ ดงันี ้

• กำรจ ำหน่ำยตรงผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยของบริษัทฯ  โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยจะเสนอรำคำสินค้ำให้แก่ลกูค้ำ
โดยตรงโดยมุง่เน้นรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ำ 

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

• กำรจ ำหน่ำยผ่ำนระบบส ำรองห้องพักผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต  โดยสำมำรถส ำรองห้องพักผ่ำนเว็บไซต์ของ
กลุ่มแมริออทคือ  www.marriott.com  ซึ่งกำรจองผ่ำนเว็บไซต์สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำชำว
ตำ่งประเทศที่ต้องกำรเข้ำพกัท ำให้ช่องทำงนีไ้ด้รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึน้ 
 

3) ภาพรวมธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 
ณ สิน้ปี 2561 พืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนในกรุงเทพมหำนครมีจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 8.70 ล้ำนตำรำงเมตร โดยมีประมำณ 

262,000 ตำรำงเมตร ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและจะแล้วเสร็จในปี 2562 นอกจำกนีม้ี 1 ล้ำนตำรำงเมตรที่อยูร่ะหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปีอีก 4-5 ปีข้ำงหน้ำ ควำมต้องกำรใช้พืน้ที่ส ำนกังำนในกทม. มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องอยู่
ในช่วง 200,000 - 250,000 ตำรำงเมตรต่อปี ปัจจยัหนนุจำกกำรสง่เสริมกำรลงทนุตำมโครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกิจภำค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) และนโยบำยประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นดิจิตอลฮบัในภมูิภำค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นโยบำยดงักลำ่วดงึดดูกำรลงทนุจำกบริษัทตำ่งชำติขนำดใหญ่และธุรกิจสตำร์ทอพัในประเทศไทย
สง่ผลให้ควำมต้องกำรใช้พืน้ที่อำคำรส ำนกังำนในกรุงเทพฯ เพิ่มขึน้    อปุทำนในอนำคตของอำคำรส ำนกังำนในกรุงเทพฯ มี
ดงันี ้

อาคารส านักงาน พืน้ที่เช่า  
(ตารางเมตร) 

สร้างเสร็จ 

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

สำมยำ่น มิตรทำวน์ 45,000 2562 
เดอะ พำร์ค 71,000 2562 

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

พญำไท คอมเพล็กซ์ 100,000 2563 
โพเอ็ม ทำวเวอร์ 25,000 2564 
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อาคารส านักงาน พืน้ที่เช่า  
(ตารางเมตร) 

สร้างเสร็จ 

เพลินจิต เอ็มบำสซี 60,000 2564 
โครนอส สำทร 22,481 2564 
วนั แบ็งค็อค 225,000 2565 

เดอะ ฟอเรสเทีย 100,000 2565 
ศรีบญุเรือง 56,500 2565 

ซปุเปอร์ ทำวเวอร์ 94,000 2566 
ชวูิทย์ กำร์เด้น 20,000 2566 
ดสุิตธำนี 20,000 2567 

รวมพืน้ที่อาคารแล้วเสร็จในปี 2563-2567 765,166  
ที่มำ : รำยงำนภำวะตลำดอำคำรส ำนกังำนประจ ำไตรมำสที่ 4 ปี 2561 โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ ำกดั 
 

 กำรครอบครองพืน้ที่อำคำรส ำนักงำนใหม่ในปี 2561 ประมำณ 200,000 ตำรำงเมตร และคำดว่ำอัตรำกำร
ครอบครองพืน้ที่อำคำรส ำนกังำนใหม่จะเพิ่มขึน้มำกกวำ่ร้อยละ 5 ในปี 2562  พืน้ที่อำคำรส ำนกังำนยงัคงมีจ ำกดัในช่วงปี 
2562-2563  อย่ำงไรก็ตำมกำรเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนกำรครอบครองพืน้ที่อำคำร
ส ำนกังำน 

 ในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ ค่ำเช่ำยงัคงปรับรำคำเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องอำจจะเติบโตในอตัรำที่น้อยกว่ำช่วง 1-2 ปีที่
ผ่ำนมำ ซึ่งค่ำเช่ำโดยเฉลี่ยส ำหรับอำคำรส ำนกังำนเกรดเอ ในพืน้ที่ศนูย์กลำงธุรกิจอยู่ที่ 970 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
ใกล้เคียงกบัไตรมำสก่อน โดยอตัรำค่ำเช่ำเฉลี่ยสงูสดุอยู่ที่ 1,120 บำท/ตำรำงเมตรต่อเดือนในพืน้ที่ถนนวิทยุ อตัรำค่ำเช่ำ
ต ่ำสดุนอกพืน้ที่ใจกลำงธุรกิจอยู่ในพืน้ที่บำงนำ คือ 532 บำท/ตำรำงเมตรต่อเดือน อย่ำงไรก็ตำม อำคำรส ำนกังำนเกรด เอ 
ในพืน้ที่ศนูย์กลำงธุรกิจไมส่ำมำรถปรับเพิ่มขึน้ได้มำกกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อรักษำผู้ เช่ำรำยเดิม โดยเฉพำะผู้ เช่ำที่เช่ำพืน้ท่ี
ขนำดใหญ่ 

 

ที่มำ: รำยงำนสถำนกำรณ์ตลำดอำคำรส ำนกังำนประจ ำไตรมำส 4 ปี 2561 โดยบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัแ่นล จ ำกดั  
 ภำพรวมตลำดอำคำรส ำนกังำนในไตรมำส 4  ปี 2561 โดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ ำกดั 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

• ท ำเลที่ตัง้ของอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำของบริษัทฯ อยูใ่นยำ่นธุรกิจ  เดินทำงสะดวก 

• บริษัทฯ มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัที่ได้มำตรฐำน อีกทัง้มีทีมช่ำงที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญใน
กำรควบคมุดแูลอำคำรและระบบงำนตำ่งๆ ภำยในอำคำร  

• บริษัทฯ มีทีมงำนท่ีเป็นมืออำชีพซึง่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ 
 
ลูกค้าเป้าหมาย 
 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ บริษัทไทยและต่ำงชำติขนำดกลำงและบริษัทขนำดใหญ่ที่ต้องกำรใช้พืน้ที่อำคำร
ส ำนกังำนในยำ่นสขุมุวิท เอกมยั 
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นโยบายด้านราคา 
 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำให้เหมำะสมและอยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถแขง่ขนัได้  
 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยโดยกำรขำยผ่ำนตวัแทน  เนื่องจำกตวัแทนมีเครือข่ำยและฐำน
ลกูค้ำ นอกจำกกำรขำยผำ่นตวัแทนแล้วลกูค้ำสำมำรถติดตอ่เช่ำพืน้ท่ีโดยตรงกบัพนกังำนขำยในพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนได้  

 
4) ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

กำรเติบโตของอุตสำกรรมซอฟต์แวร์ มีควำมสมัพนัธ์กับกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจและสดัส่วนกำรใช้จ่ำยด้ำน
สำรสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคธุรกิจบริกำรที่มีกำรใช้ระบบไอทีในสดัส่วนที่สงู เช่น ธุรกิจกำรเงิน 
ประกนัภยั กำรแพทย์และสำธำรณสขุ ค้ำปลกี ฯลฯ ส ำนกังำนสง่เสริมอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ 
ซิป้ำ เปิดเผยว่ำ มูลค่ำตลำดซอฟต์แวร์ และบริกำรซอฟต์แวร์ ปี 2560 มีมูลค่ำกำรบริโภคซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ 
78,818 ล้ำนบำท โดยคำดกำรณ์วำ่ปี 2561 และปี 2562 ตลำดกำรบริโภคซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ จะเติบโต 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 
 อย่ำงไรก็ดีจำกกำรส ำรวจตลำดซอฟแวร์พบว่ำพฤติกรรมกำรใช้ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปมีกำรเปลี่ยนแปลงไปสูก่ำรใช้ 

SaaS (Software as a Service) มำกขึน้ และ  Cloud Technology ได้เข้ำมำเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ท ำให้แนวโน้มกำรย้ำย
ไปสูก่ำรใช้บริกำรซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีคลำวด์แทนกำรติดตัง้ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มำกขึน้ 

 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
 

แนวโน้มและทิศทำงของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่จะมำแรงในอนำคต ที่ Gartner บริษัทวิจยัด้ำนเทคโนโลยีได้
กลำ่วถึงจะมี 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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9. Digital Ethnics and Privacy 
10. Quantum Computing 

 

ที่มำ : https://www.techtalkthai.com/gartner-10-technology-trends-for-2019/  
 

จำกแนวโน้มและทิศทำงของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศดงักล่ำวที่จะมำแรงในอนำคต รวมถึงกำรขยำยตวัของ
เศรษฐกิจดิจิทลัในประเทศไทย จะสำมำรถเป็นแรงผลกัดนัอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้สำมำรถขยำยตวัและเพิ่มมูลค่ำ
ตลำดซอฟต์แวร์ให้ได้มำกขึน้  

 
ภาวะการแข่งขนั 
 

บริษัทฯ ด ำเนินกำรในลกัษณะงำนโครงกำร โดยมุ่งเน้นไปท่ีกำรวำงระบบซอฟต์แวร์กลุม่ประยกุต์ใช้ในองค์กร และ
ให้กำรสนับสนุนผู้ ใช้งำนแบบต่อเนื่อง บริษัทฯ มีควำมเช่ียวชำญในกำรติดตัง้ และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำน
โรงพยำบำล (Hospital Information System) ระบบงำนบญัชี กำรเงิน สนิค้ำคงคลงั และจดัซือ้จดัจ้ำง (Oracle PeopleSoft 
Enterprise Financial & Supply Chain Management) ระบบงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Oracle PeopleSoft 
Enterprise Human Capital Management) และระบบวิเครำะห์ข้อมลู (QlikView Business Intelligence) รวมถึงสำมำรถ
ให้บริกำรติดตัง้และพฒันำระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในสว่นของธุรกิจโรงพยำบำล  

ในสว่นของกำรให้บริกำรติดตัง้และพฒันำระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในสว่นของธุรกิจโรงพยำบำล  ภำวะกำร
แข่งขนัในตลำดกบัผู้ ให้บริกำรติดตัง้และพฒันำระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรจะมีไม่มำกนกั รวมถึงธุรกิจโรงพยำบำลสว่น
ใหญ่มีควำมต้องกำรที่จะปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้จึงมีโอกำสในกำรขยำย
ตลำดในธุรกิจสว่นนีส้งูมำก  

ในสว่นของกำรให้บริกำรติดตัง้และพฒันำระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในสว่นของธุรกิจทัว่ไป ภำวะกำรแขง่ขนัใน
ตลำดจะเร่ิมสงูมำกขึน้ แตจ่ ำนวนคูแ่ขง่ในระดบัเดียวกนัยงัมไีมม่ำกนกั และควำมต้องกำรในท้องตลำดในสว่นของกำรตดิตัง้
ระบบซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูประบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ยงัมีเพิ่มขึน้ เนื่องจำกแต่ละบริษัทมีควำมต้องกำรที่จะพฒันำ
ระบบงำนสำรสนเทศของตนเองให้รองรับกบักำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) อย่ำงไรก็ดีกำรเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2559 นอกจำกจะส่งผลให้เกิดกำรไหลเข้ำของเงินทุนปริมำณมหำศำลจำกต่ำงชำติแล้ว      
ยงัอำจเกิดภำวะกำรแข่งขนัที่สงูขึน้ในระดบัภูมิภำค ดงันัน้ ในระยะต่อไป แนวโน้มกำรควบรวมกิจกำรในธุรกิจเทคโนโลยี
สำรสนเทศอำจเกิดเพิ่มขึน้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงกำรเติบโตอยำ่งก้ำวกระโดดและมีศกัยภำพในกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ 

สภำวกำรณ์แข่งขนัในสว่นของสถำบนักำรศึกษำระดบัอดุมศึกษำของรัฐค่อนข้ำงสงู  และมีกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยีในปัจจุบนัเป็นอย่ำงมำกทัง้ในเร่ือง Big Data, Internet of Things (IoT),  AI และ Machine Learning ก ำลงัเป็น
แนวโน้มที่ส ำคัญในกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมกำรศึกษำ  เนื่องจำกจ ำนวนนักศึกษำมีแนวโน้มที่ลดลง ดังนัน้แต่ละ
มหำวิทยำลยัมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งจะต้องปรับตวัเพื่อรองรับกำรแข่งขนัที่สงูขึน้ต่อไปในอนำคต  โดยต้องมีระบบงำนที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อรองรับกำรท ำงำนที่ถกูต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน และระบบ SAP ก็เป็นระบบที่มหำวิทยำลยัขนำดใหญ่
ของรัฐบำลได้น ำไปใช้งำนแล้วเกิดประสิทธิภำพอย่ำงมำกในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร ตัวอย่ำงเช่น จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั  มหำวิทยำลยัมหิดล เป็นต้น ดงันัน้ โอกำสทำงกำรตลำดของกลุม่ธุรกิจนีม้ีอีกมำก 
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กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

1. มีผู้บริหำรและทีมบคุลำกรที่มีประสบกำรณ์ตรงในฐำนะผู้ออกแบบ วำงแผนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในธุรกิจ
ให้บริกำรซอฟต์แวร์ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งซอฟต์แวร์ด้ำนกำรบริหำรโรงพยำบำลและอื่นๆ 

2. ซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยเป็นซอฟแวร์ที่มำจำกบริษัทผู้ผลติที่มีคณุภำพและมช่ืีอเสยีง ระดบัโลก 
โดยซอฟต์แวร์บำงตวั เช่น HealthObject หรือ HO บริษัทฯ เป็นผู้วำงระบบแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย และเพียงไมก่ี่เจ้ำ
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ท ำให้บริษัทฯ ได้เปรียบคู่แข่งขันในกำรให้บริกำรด้ำนนี ้(ระบบบริหำรจัดกำรงำน
โรงพยำบำลทัง้ Front Office และ Back Office) 

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

4. มุง่เน้นกำรท ำงำนท่ีเป็นมืออำชีพและมีควำมเป็นเลศิทำงด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจดักำรโดยทำงบริษัทฯ จะ
ท ำกำรพฒันำบคุลำกรอย่ำงต่อเนื่องให้ทนักบัเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้
ทีมงำนมีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรให้บริกำรได้อยำ่งมีประสทิธิภำพและรวดเร็ว อีกทัง้สำมำรถวิเครำะห์ ออกแบบ 
และท ำให้ระบบท่ีมีควำมซบัซ้อนกลำยเป็นระบบที่ง่ำยต่อกำรใช้งำน 

5. สร้ำงพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partnership) ทำงบริษัทฯ มุ่งเน้นในกำรท ำธุรกิจในรูปแบบพนัธมิตรทำง
ธุรกิจกบัคูค้่ำไมว่ำ่จะเป็นในสว่นของผู้ผลิต ผู้แทนจ ำหน่ำย ลกูค้ำ หรือผู้ประกอบกำรที่ท ำธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั เพื่อเอือ้
ประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จร่วมกนั (Win-Win Situation) 

 
ลูกค้าเป้าหมาย 
 

กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยของบริษัทฯ คือองค์กรที่มีควำมต้องกำรพฒันำระบบสำรสนเทศและกำรจดักำรภำยในให้เป็น
ระบบและสอดคล้องกบัควำมเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบนั  ซึ่งเวลำและกำรตดัสินใจทำงธุรกิจเป็นสิ่งส ำคญั ทัง้นี ้
ระบบซอฟแวร์เพื่อกำรบริหำรจดักำรงำนโรงพยำบำล งำนกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรบคุคลรวมไปถึงระบบกำรวิเครำะห์
ข้อมูลทำงธุรกิจ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรดังกล่ำวได้อย่ำงครบถ้วน  นอกจำกนีย้ังมีกลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรรับ
ค ำปรึกษำเพื่อให้เข้ำใจถึงรูปแบบกำรท ำงำนในปัจจุบนั  โดยลกูค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจกำรแพทย์ กำรเงิน 
รวมทัง้ภำคกำรผลิตในอตุสำหกรรมต่ำงๆ บริษัทฯ คำดว่ำ ควำมต้องกำรใช้ระบบซอฟต์แวร์จะเพิ่มมำกขึน้ โดยเฉพำะกำร
จดักำรระบบทรัพยำกรบคุคลและระบบกำรเงินซึง่เป็นหวัใจส ำคญัของทกุอตุสำหกรรม  

ในส่วนของระบบ SAP กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยคือ มหำวิทยำลยัของรัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มลกูค้ำอุตสำหกรรม
ตำ่งๆ เช่น อตุสำหกรรมผลติสนิค้ำอปุโภค บริโภค และอตุสำหกรรมอื่นๆ 

ส่วนของระบบ Hospital Information System (HIS) กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือ ธุรกิจเฮลท์แคร์ เช่น คลินิค 
โรงพยำบำลทัง้ของรัฐและเอกชน ศนูย์กำรแพทย์ 
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นโยบายด้านราคา 
 

เนื่องจำกซอฟต์แวร์ที่ทำงบริษัทฯ ให้บริกำรติดตัง้พฒันำเป็นซอฟแวร์ที่เป็นที่ยอมรับกนัในตลำดในประเทศไทย
และตลำดแถบ AEC และมีต้นทนุรำคำไมส่งูมำกนกัเมื่อเทียบกบัซอฟต์แวร์คูแ่ขง่ในระดบัเดยีวกนั ทำงบริษัทฯ ได้ใช้นโยบำย
กำรตัง้รำคำโดยยึดควำมต้องกำรของตลำดและกำรแข่งขันเป็นเกณฑ์ ทัง้นีข้ึน้กับปัจจัยภำยนอกอื่นๆ ด้วย เช่น อุปสงค์ 
(demand) สภำพกำรแขง่ขนั สภำพเศรษฐกิจปัจจบุนัและงบประมำณของลกูค้ำ 

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยหลกัผ่ำนตวัแทนฝ่ำยกำรตลำดของบริษัทฯ  เป็นกำรน ำเสนอตวัซอฟแวร์ ต่ำงๆ แก่องค์กร
ตำ่งๆ ที่สนใจโดยตรง  อีกช่องทำงหนึง่คือกำรได้รับกำรแนะน ำจำกลกูค้ำปัจจบุนั 

 
2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน  
 

• การจัดหายาและเวชภณัฑ์ 
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจดัซือ้ยำและเวชภณัฑ์จำกผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำยในประเทศหลำยรำยเพื่อป้องกนัควำม

เสี่ยงจำกกำรขำดแคลนยำและเวชภณัฑ์  บริษัทฯ วำงแผนจะน ำระบบจดัซือ้กลำง ส ำหรับโรงพยำบำลทกุแห่งในเครือ โดย
ฝ่ำยจดัซือ้จะรวบรวมค ำสัง่ซือ้จำกทกุโรงพยำบำลในกลุม่และสัง่ซือ้จำกผู้จดัจ ำหนำ่ยเป็นครำวๆ ไป   

 

• เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรจดัซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เนื่องจำกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรรักษำพยำบำลผู้ ป่วย  ดงันัน้บริษัทฯ จะพิจำรณำคดัเลอืกและสัง่ซือ้อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่มี
คณุภำพ ได้มำตรฐำน มีควำมทนัสมยัและมีประสิทธิภำพจำกผู้ผลิตหรือผู้แทนจ ำหน่ำยในประเทศที่เช่ือถือได้ และมีบริกำร
หลงักำรขำยที่ดี 
 

• บุคลากรทางการแพทย์ 
เนื่องจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์อันได้แก่ แพทย์ พยำบำล ผู้ ช่วยพยำบำล มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจ

โรงพยำบำล บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจดัหำแพทย์ผู้ เชียวชำญในแตล่ะโรค เพื่อสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ ป่วยได้อยำ่งมีคณุภำพ  
โดยมีกำรคดัเลอืกแพทย์ที่ควำมสำมำรถจำกมหำวิทยำลยัแพทย์และวิทยำลยัพยำบำลท่ีมีช่ือเสยีง  นอกจำกนีย้งัจดัให้มีกำร
อบรมส ำหรับแพทย์และพยำบำลเพื่อพฒันำควำมรู้และวิทยำกำรทำงกำรแพทย์ให้กบับคุคลที่เก่ียวข้องอยำ่งตอ่เนื่อง 

 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 
 

 เพื่อเป็นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร ส ำหรับลกูค้ำระดบับน บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำกำรจดักำรกบักลุม่แมริออท
ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมระดบันำนำชำติที่มีช่ือเสียงเพื่อว่ำจ้ำงให้บริหำรงำนอำคำรที่พกัอำศยัของบริษัทฯ โรงแรมแมริออท       
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ  นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ได้ท ำสญัญำกำรจดักำรกบักลุม่แอสคอทซึ่งเป็น
กลุม่โรงแรมที่มีช่ือเสยีงในระดบัสำกลเพื่อวำ่จ้ำงให้บริหำรอำคำรท่ีพกัอำศยัในโครงกำรซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั 
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ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำ พฒันำ และให้บริกำรซอฟต์แวร์ ต้องมีกำรคดัเลือกและจดัหำผลิตภณัฑ์หรือสินค้ำที่มี
คณุภำพจำกผู้ผลติที่บริษัทฯ ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ย โดยบคุลำกรของบริษัทฯ จะต้องมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ
และมีควำมมัน่ใจในคณุภำพของซอฟต์แวร์ตำ่งๆ โดยรำยช่ือผู้ผลติสนิค้ำหรือผู้ให้บริกำรท่ีเป็นคูค้่ำหลกัในปี 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 โปรเซสซิง่ (SAP) จำกเยอรมนั ผู้ผลติและจ ำหนำ่ยซอฟแวร์ 
SAP 

 
2.4 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 
 

-ไมม่ี- 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

3.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

3.1.1  ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 
แม้ว่ำธุรกิจโรงพยำบำลจะมีแนวโน้มกำรเติบโตที่ดี แต่ก็มีกำรแขง่ขนัที่รุนแรงทัง้กำรแข่งขนักบัสถำนพยำบำลของ

รัฐที่ปรับตวัโดยเปิดให้บริกำรโรงพยำบำลมำตรฐำนเดียวกับโรงพยำบำลเอกชน   หรือกำรแข่งขนักับผู้ประกอบกำรจำก
ต่ำงประเทศจำกนโยบำยเปิดเสรีทำงกำรแพทย์ ซึ่งผู้ประกอบกำรจำกตำ่งประเทศมีควำมได้เปรียบในเร่ืองของเทคโนโลยีที่
ทันสมัยกว่ำ หรือขนำดของกลุ่มโรงพยำบำลเครือข่ำยมีขนำดใหญ่กว่ำ  และภำพลักษณ์ควำมเป็นโรงพยำบำลระดับ
นำนำชำติ 

โรงพยำบำลเอกชนของไทยจะยงัคงเผชิญกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรง ทัง้จำกกำรขยำยกำรลงทนุของธุรกิจโรงพยำบำลใน
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่ำนมำ ท ำให้มีจ ำนวนโรงพยำบำลและจ ำนวนเตียงผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบกำร
โรงพยำบำลเอกชนต้องแขง่ขนัสงูขึน้ ทัง้ด้ำนรำคำ กำรมีแพคเกจและกำรออกโปรแกรมรักษำพยำบำลเฉพำะ รวมทัง้กำรแยง่
ชิงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนยงัต้องแข่งขนักับกลุ่มคลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรัฐและ
โรงพยำบำลในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิยมหำรำชกำรุณย์ในเครือศิริรำช และศนูย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตน์ของโรงพยำบำลรำมำธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบในกำรแข่งขัน ทัง้ด้ำนช่ือเสียง เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และแพทย์
ผู้ เช่ียวชำญ จำกสภำพกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรงอำจจะมีปัจจยัส ำคญัตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลเอกชนได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มุ่งเน้นในกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลูกค้ำที่มีรำยได้ระดับปำนกลำง  ที่ต้องกำรรับบริกำร
รักษำพยำบำลในโรงพยำบำลเอกชนท่ีมมีำตรฐำนสำกล  โดยคำ่รักษำพยำบำลของกลุม่โรงพยำบำลในเครือพริน้ซิเพิล เฮลท์
แคร์จะต ่ำกว่ำของโรงพยำบำลระดับ Top Tier ด้วยกำรบริหำรงำนโดยใช้ระบบ Hospital Information Systems ที่ช่วย
จดักำรบริหำรต้นทนุให้ต ่ำลง และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

 
การลงทุนปรับปรุงโรงพยาบาลพร้ินซ์ สุวรรณภมิูและโรงพยาบาลสหเวช ในปี 2561 - 2563 จะต้องใช้เวลา

สร้างผลการด าเนินงานให้คุ้มค่าต่อการลงทุน 
ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยวำงแผนลงทุนปรับปรุงโรงพยำบำล 2 แห่งคือโรงพยำบำล พริน้ซ์  

สวุรรณภมูิและโรงพยำบำลสหเวช โดยลงทนุปรับปรุงอำคำรโรงพยำบำล ห้องพกัผู้ ป่วย และเคร่ืองมืออปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
เพื่อท ำให้โรงพยำบำลมีควำมทนัสมยัและยกระดบัคณุภำพกำรรักษำพยำบำลในกำรรักษำโรคเฉพำะทำงด้วยอปุกรณ์ทำง
กำรแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีระดบัสงู  ด้วยงบลงทนุประมำณ 900 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม  กำรเติบโตของรำยได้และผลก ำไร
ของโรงพยำบำลทัง้ 2 แหง่ จึงขึน้อยูก่บัภำวะเศรษกิจ ควำมส ำเร็จในกำรท ำกำรตลำด กำรแขง่ขนั คณุภำพแพทย์และจ ำนวน
แพทย์ที่เพียงพอ คณุภำพในกำรให้บริกำร เพื่อดึงดดูให้ผู้ ป่วยมำใช้บริกำร รวมถึงกำรบริหำรต้นทนุให้มีประสิทธิภำพ อำจ
ต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงผลก ำไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุตำมที่ประมำณกำรไว้ 

 
ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล 
ในปี 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทัย จ ำกัด (PUTH)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มพริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ 

(PRINH) เข้ำลงทนุซือ้โรงพยำบำลที่หยดุด ำเนินธุรกิจ และเป็น NPA  ของสถำบนักำรเงิน ท ำให้ได้มำซึง่ที่ดินเนือ้ที่ประมำณ 
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12 ไร่พร้อมสิ่งปลกูสร้ำงที่ยงัสร้ำงไมแ่ล้วเสร็จในจงัหวดัอทุยัธำนี  และน ำมำพฒันำปรับปรุงเป็นโรงพยำบำลพริน้ซ์อทุยัธำนี  
ให้บริกำรในระดบัทตุิยภมูิ รองรับผู้ รับบริกำรได้ 59 เตียง ตัง้อยู่ในอ ำเภอนครหลวง จงัหวัดอทุยัธำนี จงัหวดัอทุยัธำนีนัน้อยู่
ไม่ไกลจำกจังหวดันครสวรรค์ สำมำรถส่งต่อผู้ รับบริกำรมำที่โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จังหวดันครสวรรค์ ท ำให้สำมำรถใช้
ทรัพยำกรร่วมกันได้ เช่น ในกรณีมีเคสหนกัๆ เกินศักยภำพของโรงพยำบำลพริน้ซ์อุทยัธำนี ก็จะน ำส่งไปที่โรงพยำบำล
ปำกน ำ้โพ เพื่อท่ีจะได้รับกำรรักษำขัน้สงูตอ่ไป ท ำให้ผู้ ป่วยไมต้่องเดินทำงไกล  

ดงันัน้ บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรปรับปรุงโรงพยำบำล เช่น กำรก่อสร้ำงลำ่ช้ำกว่ำแผนที่วำงไว้ ต้นทนุกำร
ก่อสร้ำงสงูกว่ำที่ประมำณกำร หรือเกิดเหตกุำรณ์อื่นใดที่สง่ผลให้กำรก่อสร้ำงหยดุชะงกัและอำจเกิดควำมเสียหำย รวมถึง
ผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้  อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับในส่วนกำรก่อสร้ำงนัน้ บริษัทฯ จะ
ว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ จ้ำงบริษัทที่ปรึกษำเพื่อควบคมุงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้  รวมถึงจะมีกำร
ก ำหนดเง่ือนไขในสญัญำวำ่จ้ำงผู้ รับเหมำหลกั โดยก ำหนดค่ำปรับกำรท ำงำนลำ่ช้ำ ซึ่งทำง PUTH จะสำมำรถเรียกเก็บจำก
ผู้ รับเหมำหลกัได้ในกรณีที่กำรก่อสร้ำงไมไ่ด้แล้วเสร็จตำมสญัญำที่ตกลงกนัไว้ 

 
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยำบำล และผู้ เช่ียวชำญในสำขำต่ำงๆ มีส่วนส ำคญัมำกต่อกำรประกอบ

ธุรกิจโรงพยำบำล ธุรกิจโรงพยำบำลจะต้องพึ่งพำบคุลำกรทำงกำรแพทย์ในสำขำต่ำงๆ ซึ่งปัจจุบนัผลิตได้ในจ ำนวนจ ำกดั 
และแพทย์ที่มีช่ือเสยีงสว่นใหญ่ประจ ำอยูท่ี่โรงพยำบำลของรัฐ ท ำให้ต้องใช้คำ่จ้ำงที่สงูในกำรดงึตวัมำเป็นแพทย์ประจ ำหรือ
ชั่วครำว มีโอกำสจะเกิดกำรแย่งตัวบุคลำกรทำงกำรแพทย์มำกขึน้ นอกจำกนี ้จำกกำรขยำยตวัของธุรกิจโรงพยำบำล        
กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสูส่งัคมประชำกรสงูอำย ุ(Aging Society) โรงพยำบำลต่ำงๆ ต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ
กำรขยำยตวัในอนำคต ท ำให้เกิดควำมต้องกำรบคุลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีคณุภำพ และประสบกำรณ์เข้ำร่วมงำนในองค์กร 
ซึ่งบคุลำกรดงักลำ่วจะต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เหมำะสม  อำจท ำให้ได้รับผลกระทบจำก
กำรขำดแคลนบคุลำกรทำงกำรแพทย์ในด้ำนตำ่งๆ ได้ในอนำคต 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทในกลุ่มของ PRINH มีสถำนที่ตัง้ของโรงพยำบำลใกล้กับมหำวิทยำลัยของรัฐที่มีคณะ
แพทยศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะเภสชัศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (มหำวิทยำลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก) 
โดย บริษัท พิษณเุวช จ ำกดั (PSV) มีควำมร่วมมือกบัวิทยำลยัพยำบำลหลำยแห่งในกำรผลิตพยำบำล และพฒันำบคุลำกร
ร่วมกนั ไม่เพียงแต่เตรียมควำมพร้อมด้ำนบคุลำกรทำงกำรแพทย์เท่ำนัน้ ทรัพยำกรที่มีอยู ่PSV ก็มีกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง
เช่นกนั 

 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยสี าหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ควำมซบัซ้อนและควำมรุนแรงของโรคที่เพิ่มมำกขึน้ กำรรักษำจึงจ ำเป็นต้องใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ที่

ทนัสมยั กลุม่บริษัท PRINH ให้ควำมส ำคญัต่อคณุภำพในกำรตรวจวิเครำะห์รวมถึงกำรให้บริกำรในกำรรักษำแก่คนไข้ของ
โรงพยำบำลสูงสุด จึงมีกำรลงทุนซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพื่อให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม 
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ในปัจจุบนัมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งอำจท ำให้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์บำง
ชนิดมีกำรเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ง่ำย รวมทัง้อำจมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำสงู ดงันัน้ อำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมคุ้มคำ่ของ
กำรลงทนุได้ อย่ำงไรก็ตำม กลุม่บริษัท PRINH มีนโยบำยในกำรพิจำรณำและวิเครำะห์คณุสมบตัิ ประโยชน์จำกกำรใช้งำน 
และควำมคุ้มค่ำของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์กำรแพทย์ในระยะยำวก่อนกำรลงทุน เพื่อควำมมีประสิทธิภำพในกำร  บริหำร
ต้นทนุในเหมำะสม และเกิดประโยชน์สงุสดุตอ่โรงพยำบำล 
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ความเสี่ยงจากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ 
ธุรกิจโรงพยำบำลซึง่ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ มีควำมเสี่ยงจำกกำรถกูฟอ้งร้องจำกผู้ ป่วยหรือบคุคลที่เก่ียวข้องของ

ผู้ ป่วยไม่พอใจในกำรรักษำของโรงพยำบำล หรือผลกำรรักษำของแพทย์หรือผู้ เช่ียวชำญไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของ
กลุม่บคุคลดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัท PRINH ได้พฒันำคณุภำพกำรให้บริกำรให้มีมำตรฐำน มีกำรน ำเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ำมำช่วยใน
กำรรักษำ มีกำรประกันควำมรับผิดวิชำชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จำกกำรถูกเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยของผู้ ป่วยที่ผลกำรรักษำไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวงั โดยประกันคุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยในกำร
ให้บริกำรทำงแพทย์ที่ผิดพลำดโดยไม่ได้เจตนำ และยงัคุ้มครองรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสู้คดีด้วย และจำกประสบกำรณ์
ของแพทย์ประจ ำโรงพยำบำลที่มีมำอย่ำงยำวนำน มีกำรประเมินคณุภำพกำรให้บริกำร ประเมินผลกำรรักษำและควำมพงึ
พอใจในกำรเข้ำมำรับบริกำร ประกอบกบัควำมคุ้นเคยในกำรให้บริกำรประชำชนในพืน้ที่  บริษัทฯ เช่ือว่ำจะสำมำรถสร้ำง
ควำมพงึพอใจให้แก่ผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรได้ 
 
 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐในการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มยำรักษำโรคและเวชภณัฑ์ ตอลดจนบริกำรรักษำพยำบำลและบริกำรทำงกำรแพทย์
เป็นสินค้ำและบริกำรควบคมุตำมพ.ร.บ. ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542   บริษัทฯ รับทรำบนโยบำยดงักลำ่วของ
ภำครัฐและพร้อมที่จะปฏิบตัิตำม  มำตรกำรที่จะน ำมำใช้ในกำรควบคมุดแูล เช่น กำรแจ้งต้นทนุ กำรก ำหนดสว่นตำ่งคำ่ยำ
และเวชภัณฑ์ รวมถึงค่ำบริกำร เนื่องจำกจะมีกำรตัง้คณะอนุกรรมกำรและมีตัวแทนจำก ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำชน ร่วมกนัก ำหนดมำตรกำรที่เป็นธรรมกบัทกุฝ่ำย นอกจำกนี ้ในเร่ืองนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตำมแนวทำงของสมำคม
โรงพยำบำลเอกชน ซึ่งได้รับกำรยอมรับและปฏิบตัิเป็นอย่ำงเดียวกนัทัง้ธุรกิจ อีกทัง้ บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้บริกำรทำง
กำรแพทย์ในรำคำที่เหมำะสม  ดงันัน้ นโยบำยดงักลำ่วของภำครัฐยงัไมม่ีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ อย่ำงมี
นยัส ำคญั 
 
3.1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง 
ปัจจบุนัธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์มีกำรแขง่ขนัในระดบัคอ่นข้ำงสงู เนื่องจำกให้บริกำรท่ีพกัอำศยัในระยะสัน้ด้วย 

จึงต้องแข่งขนักบัผู้ประกอบกำรโรงแรม นอกจำกนีย้งัมีผู้ประกอบกำรคอนโดระดบัหรูที่เปลี่ยนมำให้เช่ำในระยะสัน้ ท ำให้
อตัรำคำ่เช่ำของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ไมส่ำมำรถปรับเพิ่มขึน้ได้มำกนกั  

 
ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจากการที่ผลประกอบการของโครงการที่ได้มาไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย   
ในกำรเข้ำซือ้กิจกำรของกลุม่วี บริลเลี่ยนกรุ๊ปในปี 2559 ท ำให้บริษัทฯ ได้สินทรัพย์เป็นที่ดินเปลำ่ในต่ำงจงัหวดั 5 

แหง่ และที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงในกรุงเทพฯที่สขุมุวิท 29 โครงกำรอำคำรส ำนกังำนบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ และโครงกำร
ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั ในส่วนของที่ดินเปล่ำในต่ำงจงัหวดัและที่ดินของโครงกำรสขุมุวิท 29 ซึ่งรำคำซือ้เป็นรำคำเต็มมลูค่ำ
รำคำประเมินทรัพย์สนิ โดยที่ไมม่ีสว่นลด ดงันัน้หำกเกิดเหตกุำรณ์ใดๆ ในอนำคตที่อำจจะท ำให้ผลประกอบกำรของโครงกำร
ตำ่งๆ ได้แก่ โครงกำรอำคำรส ำนกังำนบำงกอกบิสซิเสเซ็นเตอร์ และโครงกำรซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั ต ่ำกวำ่ที่คำดกำรณ์ไว้  หรือ
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หำกเกิดเหตกุำรณ์ใดๆ ที่สง่ผลกระทบโดยตรงท ำให้มลูคำ่ทรัพย์สินลดลง อำจจะท ำให้บริษัทฯ ต้องมีกำรบนัทึกกำรด้อยคำ่
ของทรัพย์สนิดงักลำ่ว 

 
ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ที่ดนิเพ่ือพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด    
ในกำรเข้ำซือ้กิจกำรของกลุม่วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป ท ำให้บริษัทฯ ได้สินทรัพย์เป็นที่ดินเปลำ่ในตำ่งจงัหวดั 5 แห่ง ที่ดิน

แต่ละแห่งมีข้อจ ำกัดของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่ำงกนัไป ที่ดินบำงแปลงอำจติดข้อจ ำกดัในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำม
กฎหมำย ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถพฒันำโครงกำรในเชิงพำณิชย์ได้  หรือไม่สำมำรถพฒันำโครงกำรในรูปแบบที่ให้
ผลตอบแทนคุ้มคำ่ตอ่กำรลงทนุได้ภำยในระยะเวลำ 3 ปีนบัจำกวนัท่ีซือ้ขำยหุ้นภำยใต้สญัญำซือ้ขำยหุ้น  ถ้ำบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้
ตดัสินใจที่จะพฒันำโครงกำรบนที่ดินในต่ำงจงัหวดัจ ำนวน 5 แปลง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะขำยคืนที่ดินในต่ำงจงัหวดัแปลงใด
แปลงหนึ่ง หรือทัง้ 5 แปลง ให้แก่ผู้ขำยในรำคำต้นทุนพร้อมกับได้รับต้นทุนในกำรถือครองในอตัรำร้อยละ 1.75 ต่อปี โดย
ผู้ขำยจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยในกำรโอน ภำษีตำ่งๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรขำยที่ดนิแตเ่พียงผู้ เดียว ซึง่เง่ือนไขดงักลำ่วช่วยลด
ควำมเสีย่งจำกข้อจ ำกดักำรใช้ประโยชน์ที่ดินลงได้  

 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 
จำกที่กระทรวงกำรคลงัได้น ำพระรำชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ภำษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก

คณะรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อย โดยกระทรวงกำรคลงัจะบงัคบัใช้ในปี 2563  กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำษีที่ดินและสิ่งปลกู
สร้ำงอำจสง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัภำษีที่ดินเพิ่มขึน้  เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลกูสร้ำงเพื่อกำรพำณิชยกรรมที่มีมลูคำ่สงูเกิน 50 ล้ำนบำทหลำยแห่ง ตำมร่ำงพ.ร.บ.ภำษีที่ดินฯ 
ได้ก ำหนดบทเฉพำะกำลเพื่อบรรเทำภำระภำษีในช่วง 2 ปีแรก (ปี 2563-2564) เจ้ำของทรัพย์สินจะเสียภำษีที่ดินตำมมลูคำ่
ทรัพย์สินตำมรำคำประเมินของกรมธนำรักษ์ เร่ิมต้นเสียภำษีในอตัรำร้อยละ 0.3 ส ำหรับทรัพย์สินที่มีมลูค่ำไม่เกิน 50 ล้ำน
บำท สงูสดุร้อยละ 0.7 ส ำหรับทรัพย์สนิท่ีมีมลูคำ่ 5,000 ล้ำนบำทขึน้ไป และเพิ่มอตัรำภำษีร้อยละ 0.3 ทกุ 3 ปีแตอ่ตัรำภำษี
รวมกนัไมเ่กินร้อยละ 3 ของรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง จำกกำรที่ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงดงักลำ่วตัง้อยูใ่นศนูย์กลำง
ธุรกิจ  ซึง่เดิมเสยีภำษีโรงเรือนในอตัรำร้อยละ 12.5 ของรำยได้คำ่เช่ำ กำรเปลีย่นนโยบำยภำษีดงักลำ่วจะท ำให้บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยต้องเสยีภำษีตำมมลูคำ่ของสนิทรัพย์แทน  ซึง่อำจสง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคำ่ใช้จ่ำยทำงภำษีเพิ่มขึน้ 

ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ  
บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนีก้ำรค้ำ  ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนีโ้ดยกำร

ก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคมุสินเช่ือที่เหมำะสม  ดงันัน้บริษัทฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็น
สำระส ำคัญ จำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกนี  ้กำรให้สินเช่ือของบริษัทฯ ไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกมีฐำนของลูกค้ำที่
หลำกหลำยและมีจ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯ อำจต้องสญูเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของ
ลกูหนีท้ี่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

 
3.1.3 ธุรกิจให้บริการติดตัง้และวางระบบสารสนเทศ  

 

ความเสี่ยงจากการส่งมอบงาน 
 ธุรกิจกำรให้บริกำรติดตัง้และวำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศนัน้ กำรปิดงำนและกำรส่งมอบงำนตำมก ำหนด

ระยะเวลำ และคณุภำพของงำนรวมถึงเอกสำรสง่มอบต่ำงๆ เป็นสิ่งส ำคญั ซึ่งโดยเฉลี่ยอำยงุำนโครงกำรประมำณ 8 - 24 
เดือน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนำดของแตล่ะโครงกำร หำกบริษัทฯ ไมส่ำมำรถสง่มอบโครงกำรในเวลำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ บริษัทฯ 
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อำจถกูปรับจำกกำรสง่งำนลำ่ช้ำได้ อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ มีกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบ และบริหำรควำมเสีย่งของโครงกำร
อยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อให้สำมำรถสง่มอบงำนและปิดโครงกำรได้ตรงตำมแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรท่ีก ำหนด 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี 
ธุรกิจกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขนัสูงและมีกำรกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว   

บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจำกควำมล้ำสมยัของเทคโนโลยีสำรสนเทศ สง่ผลให้ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
ลดลง บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคญัต่อกำรวำงแผนกำรลงทนุเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง พร้อมทัง้กำรส่งเสริมให้พนกังำนมี
ควำมพร้อมที่จะเรียนรู้ ศกึษำหำควำมรู้เพิ่มเติมและรับมือกบันวตักรรมใหมอ่ยูต่ลอดเวลำ 

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล  
ธุรกิจบริกำรติดตัง้และวำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นธุรกิจที่ต้องพึง่พำควำมสำมำรถและควำมช ำนำญเฉพำะ

ด้ำนของบุคลำกร บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดกำรฝึกอบรมเพื่อ
พฒันำทกัษะของบคุลำกรอย่ำงสม ่ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนเทคนิค กำรจดักำรงำนโครงกำร งำนบริกำรและกำรสื่อสำร 
รวมถึงมีกำรวำงแผนก ำลงัคนอย่ำงเป็นระบบเพื่อป้องกนักำรขำดแคลนทรัพยำกรบคุคลซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อกำรสง่มอบ
งำนให้แก่ลกูค้ำได้ 
 
3.2  ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 

ความเสี่ยงทางด้านโครงสร้างเงนิทุนและสภาพคล่อง  
ภำยหลงักำรเข้ำซือ้กิจกำรของกลุม่วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป บริษัทย่อยในกลุม่ได้กู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 500 

ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีภำระหนีจ้ ำนวน 232.09 ล้ำนบำท กำรเข้ำซือ้กิจกำรของกลุม่พริน้ซเิพิล เฮลท์แคร์และ
โรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ มีภำระเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 1,630 ล้ำนบำท นอกจำกนีย้งัมีเงินกู้ยืมเพื่อใช้
เป็นทนุในกำรลงทนุขยำยเครือขำ่ยโรงพยำบำลในอนำคตอีกจ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯ  มี
ภำระหนีเ้งินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงินส ำหรับธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์จ ำนวน 2,375.51  ล้ำนบำท  โดยไม่มีเงินกู้ ยืม
กรรมกำร (แต่มีกำรออกตัว๋สญัญำใช้เงินระยะยำวกบับคุคลที่เก่ียวข้องกนั ซึ่งได้รับอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจำกที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว) อย่ำงไรก็ตำมสิน้ปี 2561 อตัรำส่วนหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ ยงัอยู่ในระดบัต ่ำเพียง 0.68 เท่ำ ควำม
เสีย่งทำงด้ำนกำรเงินจึงยงัอยูใ่นระดบัต ่ำ 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย   
จำกกำรเข้ำซือ้กิจกำรธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และลงทุนขยำยธุรกิจโรงพยำบำล ท ำให้บริษัทฯ มีภำระหนีเ้พิ่มขึน้    

โดยอตัรำดอกเบีย้ปัจจบุนัส ำหรับโครงกำรตำ่งๆ ของกลุม่วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป และกลุม่พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ เป็นอตัรำดอกเบีย้
ลอยตวั กำรเพิ่มขึน้ของอตัรำดอกเบีย้จะท ำให้บริษัทฯ มีต้นทนุทำงกำรเงินท่ีสงูขึน้  ซึ่งดอกเบีย้ดงักลำ่วมีผลกระทบโดยตรง
ต่อก ำไรสทุธิของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินทัง้สิน้ประมำณ 
4,140.50 ล้ำนบำท และมีภำระหนีจ้ ำนวน 2,607.50 ล้ำนบำท (ยงัไม่รวมตัว๋สญัญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคลที่เก่ียวข้อง
กนั) 
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3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ 

ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯ มีผู้ถอืหุ้นใหญ่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายในการบริหารงาน  

ณ วนัที่ 18 กุมภำพนัธ์ 2562 ผู้ ถือหุ้นใหญ่คือกลุม่วิทยำกร ถือหุ้นในบริษัทฯ ทัง้หมดเป็นจ ำนวน  2,797,600,443 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.4 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  จึงท ำให้กลุม่วิทยำกรสำมำรถควบคมุกลุม่บริษัท
และมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจในทุกเร่ืองที่ต้องได้รับกำรอนุมตัิจำกกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเกือบทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำร
แต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ยกเว้นเร่ืองกฎหมำยหรือข้อบงัคบั
บริษัทฯ ก ำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถ
รวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำได้   

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บคุคลภำยนอก 3 คนเข้ำมำเป็นกรรมกำรอิสระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบจำก
กรรมกำรทัง้หมด 9 คน  จึงเป็นกำรถ่วงดลุอ ำนำจในกำรบริหำรได้ในระดบัหนึง่  นอกจำกนีใ้นกรณีเข้ำท ำรำยกำรเก่ียวโยงกบั
กรรมกำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้มีอ ำนำจควบคมุรวมถึงบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งกบับคุคลดงักลำ่วจะไมม่ีสิทธิออกเสยีง
ในกำรอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว  

 

4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ลักษณะส าคัญของสนิทรัพย์หลกั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจดงันี ้
 

4.1.1 ธุรกิจโรงพยาบาล 
 

ก) ทรัพย์สนิท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของโรงพยำบำลในกลุม่ 
ล าดับ ประเภททรัพย์สิน / ที่ตัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 2561  
 (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

1. บริษัท พิษณุเวช จ ากัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)    
 -ที่ดินเปลำ่ เนือ้ที่ 1 ไร่ 1 งำน 45.5 ตำรำงวำ  

ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 
 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

 -ที่ดิน เนือ้ที่ 8 ไร่ 57.5 ตำรำงวำ  
ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 

81.93 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำร 
กรุงศรีอยธุยำ 

 -ที่ดินเปลำ่ เนือ้ที่ 28 ไร่ 1 งำน  78.1 ตำรำงวำ  
ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

111.00 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

 อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 225.45 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

 อปุกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ 123.89 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ (บำงสว่น) 

2. บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากัด (โรงพยาบาลสหเวช)    
 -ที่ดินเนือ้ที่ 6 ไร่ 1 งำน 72 ตำรำงวำ  

ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 
-ที่ดินเนือ้ที่ 1 ไร่ 97 ตำรำงวำ 

15.39 

 

33.21 

เป็นเจ้ำของ 

 

เป็นเจ้ำของ 

บมจ. ธนำคำกรุงไทย1/ 
 

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

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 
 อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 78.55 เป็นเจ้ำของ บมจ. ธนำคำกรุงไทย2/ 

 อปุกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ 42.41 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ (บำงสว่น) 

3. บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด (โรงพยาบาล
ปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2) 

   

 -ที่ดินเนือ้ที่  13 ไร่ 98.4 ตำรำงวำ 
ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 

348.80 เป็นเจ้ำของ บมจ. ธนำคำรธนชำต 

 อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 1,055.70 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

 อำคำรระหวำ่งก่อสร้ำง 10.18 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

 อปุกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ 15.06 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ (บำงสว่น) 

 ที่ดินและอำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้ 3 คหูำ 41.00 เป็นเจ้ำของ บมจ. ธนำคำรธนชำต 

 ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชัน้ 1 หลงั 0.38 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

 ที่ดินเนือ้ที่ 1 ไร่ 1 งำน 93.2 ตำรำงวำ 
ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 

72.00 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

 ห้องชดุโครงกำร O2 (โอท)ู คอนโดมิเนียม  
เลขที่ จ76/108 

4.60 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ 

4. บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จ ากัด    
 ที่ดินเนือ้ที่ 2 ไร่ 9 ตำรำงวำ 

ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 
70.76 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

5 บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ ากัด 
 (โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์) 

   

 -ที่ดินเปลำ่ เนือ้ที่ 28 ไร่ 1 งำน  78.1 ตำรำงวำ  
ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

- เชำ่ระยะยำว 30 ปี บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ 

 อำคำรระหวำ่งก่อสร้ำง 329.37 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ 

6 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทัย จ ากัด 
(โรงพยาบาลพริน้ซ์อุทยัธานี) 

   

 ที่ดินเนือ้ที่ 12 ไร่ 1 งำน 79.5 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอ
นครหลวง จงัหวดัอทุยัธำนี 

31.20 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

 อำคำรระหวำ่งปรับปรุง N/A เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

7 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล าพูน จ ากัด 
(โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน) 

   

 ที่ดินเนือ้ที่ 15 ไร่ 73.5 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอเมือง
ล ำพนู จงัหวดัล ำพนู 

96.60 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

 อำคำรและสว่นปรับปรุง 74.57 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

หมำยเหต ุ: 1/  น.ส.3 ก.เลขที่ 851 เนือ้ที่ 49 ตำรำงวำและน.ส.3 ก. เลขที่ 853 เนือ้ที่ 3-328 ไร่ มีภำระผกูพนักบับมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
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 2/  อำคำรโรงพยำบำลสงู 4 ชัน้ 1 อำคำร,  อำคำรโรงพยำบำลสงู 5 ชัน้ 1 อำคำร, อำคำรบ้ำนพกัแพทย์ 2 ชัน้ จ ำนวน 3 หลงั 
       อำคำรเคร่ืองป่ัน และสว่นโลง่หลงัคำคลมุจอดรถยนต์ 1 หลงั มีภำระผกูพนักบับมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
 

 4.1.2  ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 

ช่ือและที่ตัง้โครงการ ลักษณะ
โครงการ 

เนือ้ที่ 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธืโดย ภาระผูกพัน 

แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ 
อพำร์ทเม้นท์ สำทร 
วิสต้ำ -กรุงเทพฯ  
แขวงทุง่มหำเมฆ  
เขตสำทร กทม. 

เซอร์วิส  
อพำร์ทเม้นท์ 

2-0-34.3 1,282.13 บริษัทฯ ค ำ้ประกนัเงินกู้ยืม
สถำบนักำรเงิน 

โครงกำรโรงแรมและ
เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ 
ซมัเมอร์เซ็ท 

ซอยเอกมยั 2  
ถนนเอกมยั กทม. 

เซอร์วิส  
อพำร์ทเม้นท์ 

5-1-94 2,165.36 บจก. วี เรสซิเดนท์  ค ำ้ประกนัเงินกู้ยืม
สถำบนักำรเงิน 

 

 4.1.3 ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

ช่ือและที่ตัง้
โครงการ 

ลักษณะโครงการ เนือ้ที่ 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธืโดย ภาระผูกพัน 

อำคำรบำงกอกบิส
ซิเนสเซ็นเตอร์ 
ถนนสขุมุวิท 63  
(ถนนเอกมยั) กทม. 

อำคำรส ำนกังำน
ให้เชำ่ 

1-3-9 511.92 บจก. วี อินเทล       
ลิเจ้นซ์ 

ค ำ้ประกนัเงิน
กู้ยืมสถำบนั
กำรเงิน 

 
4.1.4 ที่ดนิและสิ่งปลกูสร้างให้เช่า 

ช่ือและที่ตัง้
โครงการ 

ลักษณะโครงการ เนือ้ที่ 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธืโดย ภาระผูกพัน 

โรงแรม RetrOasis 
ซอยสขุมุวิท 29   
ถนนสขุมุวิท กทม. 

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

ไมมี่ 

หมำยเหต ุ:  ปัจจุบันบจก.กรุงเทพบริหำรได้ให้บจก. วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส  (“VMS”) (ซึ่งนำงสำวสำธิตำเป็นกรรมกำร และ ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่) เช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมขนำดเล็ก จ ำนวน 63 ห้อง คือ โรงแรม RetrOasis ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำ
ประเภทนักท่องเที่ยวแบบประหยดั ซึ่งสญัญำเช่ำจะครบก ำหนดในเดือนมิถนุำยน 2565 พร้อมทัง้ให้เช่ำอำคำรพำณิชย์อีกหลำยรำย 
ซึ่งบริษัทฯ ยงัคงมีนโยบำยดงักล่ำวจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำร  และในระหว่ำงนี ้หำกสญัญำเช่ำครบ
ก ำหนด บริษัทฯ อำจจะพิจำรณำตอ่สญัญำเชำ่ภำยใต้เง่ือนไขวำ่ บริษัทฯ จะสำมำรถยกเลิกสญัญำเชำ่ได้เม่ือต้องกำรพฒันำโครงกำร
คอนโดมิเนียมเพ่ือขำย 
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4.1.5 ที่ดนิเปล่ารอการพัฒนา 

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

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธ์ิโดย ภาระผูกพัน 

1 ที่ดินเปลำ่ เนือ้ที่ 49 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ  
ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอเมืองอำ่งทอง จงัหวดัอ่ำงทอง  

73.71 บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้  ไมมี่ 

2 ที่ดินเปลำ่ เนือ้ที่ 10 ไร่  
ตัง้อยูท่ี่ ต ำบลมวกเหล็ก อ ำเภอมวกเหล็ก  
จงัหวดัสระบรีุ  

30.0 บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ ไมมี่ 

3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง เนือ้ที่ 30 ไร่ 3 ตำรำงวำ  
ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่ 

150.0 บจก. วี 33  ไมมี่ 

4 ที่ดินเปลำ่ เนือ้ที่ 40 ไร่ 58.90  ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่  
อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง 

120.50 บจก. บ้ำนฉำง บสิสิเนส 
 ดีสทริคท์ 

ไมมี่ 

5 ที่ดินเปลำ่ เนือ้ที่ 5 ไร่ 3 งำน 35.2 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่ 
อ ำเภอเมืองอดุรธำนี จงัหวดัอดุรธำนี 

128.50 บจก. อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์ ไมมี่ 

หมำยเหต ุ:  บริษัทฯ มีนโยบำยไมข่ยำยธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย และไมพ่ฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ิมเติม บริษัทฯ พร้อมที่จะขำยที่ดิน
รอกำรพฒันำที่มีอยูแ่ก่นกัลงทนุที่สนใจ เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุในกำรพฒันำธรุกิจกำรแพทย์ตอ่ไป 
 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทนุในธุรกิจที่มีศกัยภำพในกำรสร้ำงรำยได้ ผำ่นกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร  
และมีผลตอบแทนที่เหมำะสม  ภำยใต้ควำมเสีย่งที่ยอมรับได้  โดยธุรกิจนัน้สำมำรถสง่เสริมสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  
เพื่อให้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกันและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ    
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยกำรบริหำรงำนโดยสง่บคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรบริหำร เห็นว่ำมีควำมรู้
และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยนัน้ๆ และมีกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็น
ประจ ำทุกไตรมำส  นอกจำกนีม้ีกำรจัดให้หน่วยงำนภำยนอกรับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พร้อมทัง้รำยงำนผลให้
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ และมีกำรชีแ้จงนโยบำยที่ส ำคญัของบริษัทฯ เป็นต้นว่ำ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ นโยบำยรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และนโยบำยกำรแจ้ง
เบำะแส ให้บริษัทยอ่ยรับทรำบและน ำไปปฏิบตัิ 

 ทัง้นี ้ สดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ปี 2560 ปี 2561 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล 
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั1/  (PRINH) ลงทนุในบริษัทอ่ืนและแชร์บริกำร

แก่โรงพยำบำลในเครือ 
99.99 99.99 

บริษัท พิษณเุวช จ ำกดั2/ (PSV) โรงพยำบำลเอกชน 60.00 60.00 

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ำกดั2/ (PPCH) โรงพยำบำลเอกชน 60.00 60.00 

บริษัท โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ำกดั2/ (PUTD) โรงพยำบำลเอกชน 60.00 60.00 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ปี 2560 ปี 2561 

บริษัท พิษณเุวชพฒันำ จ ำกดั2/ (PPTN) โรงพยำบำลเอกชน 60.00 60.00 

บริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั3/ (PPNP) โรงพยำบำลเอกชน 90.92 90.92 

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จ ำกดั3/ (PNPH) โรงพยำบำลเอกชน 90.92 90.92 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อทุยั จ ำกดั4/ (PUTH) โรงพยำบำลเอกชน - 99.99 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล ำพนู จ ำกดั4/ (PLPN) โรงพยำบำลเอกชน - 99.99 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ำกดั (BCD) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 99.99 99.99 

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั (VB) 
 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์และลงทนุ
ในบริษัทอ่ืน 

99.99 99.99 

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ำกดั5/ (VI) ให้เชำ่อำคำรและส ำนกังำน 99.99 99.99 

บริษัท วี 33 จ ำกดั5/ (V33) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 99.99 99.99 

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จ ำกดั5/  (VR) โรงแรมและเซอร์วิส 
อพำร์ทเม้นท์ 

99.99 99.99 

บริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกดั5/  (BG) พฒันำและให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ 99.99 99.99 

บริษัท บ้ำนฉำง บสิสิเนส ดีสทริคท์ จ ำกดั5/ (BBD) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ - 99.99 

บริษัท อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์ จ ำกดั5/ (UBD) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ - 99.99 

ธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศ 
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั (CS) ให้บริกำรติดตัง้ระบบสำรสนเทศ 99.99 99.99 

ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุน 
บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั (PI) ที่ปรึกษำ 99.99 99.99 

หมำยเหต ุ:  1/  เดิมชื่อ บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกดั 
 2/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท พิษณเุวช จ ำกดัร้อยละ 60 
 3/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั ร้อยละ 90.92  

 4/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั และในวนัที่ 1 มีนำคม 2562 ได้ลดสดัสว่นกำรถือหุ้นเฉพำะใน             
         บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพนู จ ำกดั ลงเหลือร้อยละ 80.00 

 5/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
-ไมม่ี-  
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 
6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 
1)  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
เดิมช่ือ บริษัท เมโทรสตำร์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

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

ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRINC 

ประเภทธุรกิจ พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ธุรกิจโรงพยำบำลและบริหำรงำนโรงพยำบำลเอกชน 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที ่29 ถนนสขุมุวิท 63 (เอกมยั) 

แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

ที่ตัง้สาขา (1) เลขท่ี 1 ซอยสวนพล ูถนนสำทร แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 
10120 

(2) เลขท่ี 35/2 หมูท่ี่ 12 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดั
สมทุรปรำกำร 10540 

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000869 (เลขทะเบยีนเดิมเป็น 0107574700864) 

ทุนจดทะเบียน 3,240,638,433.00  บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 3,240,638,433 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,240,087,520.00  บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 3,240,087,520 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท 

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

โทรศัพท์ 02-714-2171-3 

โทรสาร  02-714-2185 
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6.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยที่บริษัทถอืหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียน

จัดตัง้ 
ที่อยู่ ทุนจดทะเบียน  

(ล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก.พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
และshared 
service ให้รพ.ใน
กลุ่ม 

0125557004113 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ซอย
สขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท  แขวง คลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

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

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. พิษณเุวช  
 

โรงพยำบำลเอกชน 

และลงทนุในบริษัท
อ่ืน 

0655524000033 211 ถนนขนุพิเรนทรเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
พิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

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

บจก.สหแพทย์พิจิตร โรงพยำบำลเอกชน 0665532000039 2/158 ถนนศรีมำลำ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองพิจิตร 
จงัหวดัพิจิตร 66000 

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

บจก. โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์  โรงพยำบำลเอกชน 0655560001044 888 หมู ่ 5 ต ำบลป่ำเซำ่ อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดั
อตุรดิตถ์ 53000 

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

บจก. พิษณเุวชพฒันำ โรงพยำบำลเอกชน 0655560001745 211 ถนนขนุพิเรนทรเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
พิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

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

บจก. โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ โรงพยำบำลเอกชน 0605530000155 96/12 หมู่ที่ 9  ถนนสำยเอเชีย ต ำบลนครสวรรค์ตก 
อ ำเภอเมืองนครสวรรค์    จงัหวดันครสวรรค์ 60000 

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

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล โรงพยำบำลเอกชน 0605557000342 96/12 หมู่ที่ 9  ถนนสำยเอเชีย ต ำบลนครสวรรค์ตก 
อ ำเภอเมืองนครสวรรค์    จงัหวดันครสวรรค์ 60000 

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

บจก. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ล ำพนู โรงพยำบำลเอกชน 0515561001324 7 หมูท่ี่ 5 ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพนู จงัหวดั
ล ำพนู 51000 

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

บจก. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ -อทุยั โรงพยำบำลเอกชน 0105561066977 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ซอย
สขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

50.00 50.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 

โทรสำร : 02-714-2185 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียน

จัดตัง้ 
ที่อยู่ ทุนจดทะเบียน  

(ล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค  พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 0105558144911 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

300.00 75.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้  พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 0105556006937 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

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

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์  ให้เชำ่อำคำรส ำนกังำน 0105556007003 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

200.00 200.00 โทรศพัท์ : 02-714-8239 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. วี 33 พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 0105557152309 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

500.00 300.00 โทรศพัท์ : 02-714-2171 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. วี เรสซิเดนซ์  โรงแรมและเซอร์วิส 
อพำร์ทเม้นท์ 

0105556015847 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

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

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. กรุงเทพบริหำร พฒันำและให้เชำ่
อสงัหำริมทรัพย์ 

0105535092052 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

998.60 998.60 โทรศพัท์ : 02-714-2171 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. บ้ำนฉำง บสิสิเนส ดีสทริคท์  พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 0105561042806 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

121.00 121.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 

โทรสำร : 02-714-2185 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนจัดตัง้ ที่อยู่ ทุนจดทะเบียน  

(ล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก. อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์  พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 0105561042792 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

129.00 129.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ ให้บริกำรเก่ียวกบักำร
ติดตัง้ระบบสำรสนเทศ 

0105551095249 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

50.00 50.00 โทรศพัท์ : 02-714-1378 

โทรสำร : 02-714-3478 

บจก. พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์  ที่ปรึกษำทำงธุรกิจ 0105556199227 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

10.00 10.00 โทรศพัท์ : 02-714-2184 

โทรสำร : 02-714-2185 
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6.3 บุคคลอ้างอิง 

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

โทรศพัท์ : 02-009-9000  
โทรสำร : 02-009-9991 
 

2) ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต นำยชำญชยั ชยัประสทิธ์ิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขที ่3760 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั    
179/74-80 ถนนสำทรใต้  เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์  02-344-1000  02-824-5000 

 โทรสำร  02-286-5050 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 3,240,638,433  บำท เรียกช ำระแล้ว 3,240,087,520 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน  3,240,087,520 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
 
7.2 ผู้ถอืหุ้น  
 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นกำรถือหุ้นตำมสมดุทะเบียนรำยช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ 2562 มีดงันี ้
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้น

ทัง้หมด 
1. UBS  AG Hong Kong Branch 1,262,060,526 39.0 
2. ดร. สำธิต วิทยำกร 806,728,800 24.9 
3. น.ส. สำธิตำ วิทยำกร 498,054,588 15.4 
4. Peak Development Holdings Ltd. 157,737,029 4.9 
5. น.ส. สิริญญำ อภิมนต์บตุร 100,000,000 3.1 
6. น.ส. พลัลภำ วิทยำกร 50,034,400 1.5 
7. นำงพเยำว์ ชลำชีพ 23,629,700 0.7 
8. น.ส.ธนธรณ์ วิทยำกร 22,985,100 0.7 
9. นำยศกึษิต เพชรอ ำไพ 15,947,400 0.5 
10. นำยสนุทร ศรีทำ 15,149,000 0.5 

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

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ  40 ของก ำไรหลงัหกัภำษีเงินได้นิติบคุคล 

ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอื่นๆ ที่ผำ่นมำ บริษัทฯ ยงัไมม่ีกำรจ่ำยเงินปันผล เนื่องจำกธุรกิจยงัอยูใ่นระหวำ่งกำรขยำย

กิจกำร  กำรจ่ำยปันผลจึงมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับผลประกอบกำร  แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นและ

ควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต  โดยให้อ ำนำจคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ โดยกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

โครงสร้ำงองค์กร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2561 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 รำยนำมคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 9 คน และรำยละเอยีดกำรเข้ำร่วมประชมุตำ่งๆ 
มีดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

เข้าประชุม/จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม 

การประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 

ผู้ถือหุ้น 

สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร - กรรมกำร 

- ประธำนกรรมกำรบริษัท 

8/8 1/1 - 

2. นำยญำณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ - กรรมกำรอิสระ 

- ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 

8/8 1/1 - 

3. ดร.สำธิต วิทยำกร - กรรมกำร 

- ประธำนคณะกรรมกำร

บริหำร 

- ประธำนคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง 

7/8 1/1 ติดภำรกิจ 

4. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม - กรรมกำรอิสระ 

- กรรมกำรตรวจสอบ 

8/8 1/1 - 

5. ดร. จฑุำมำส อิงโพธ์ิชยั - กรรมกำรอิสระ 

- กรรมกำรตรวจสอบ 

8/8 1/1 - 

6. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค - กรรมกำร 

- กรรมกำรบริหำร 

- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร-

Corporate 

8/8 1/1 - 

7. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ - กรรมกำร 

- กรรมกำรบริหำร 

- ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร – 

Healthcare 

8/8 1/1 - 

8. น.ส. ศิรดำ เทียมประเสริฐ1/ - กรรมกำร 8/8 1/1 - 

9. น.ส. ภทัรพร จำรุพฒัน์1/ - กรรมกำร 8/8 1/1 - 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

เข้าประชุม/จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม 

การประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 

ผู้ถือหุ้น 

สาเหตุการขาด

ประชุม 

10. น.ส. ชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ2/ - เลขำนกุำรบริษัท 3/3 1/1 - 

11. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช3/ - เลขำนกุำรบริษัท 5/5 0/1 *** 

หมำยเหต ุ:   1/ นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริฐและนำงสำวภัทรพร จำรุพัฒน์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทมีผลตัง้แต่วันที่ 26 
กมุภำพนัธ์ 2562 

 2/      นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ ลำออกจำกกำรเป็น เลขำนกุำรบริษัท ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภำคม 2561 
 3/      นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช ได้รับกำรแต่งตัง้เป็น เลขำนกุำรบริษัทแทน นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ  มีผลตัง้แตว่นัที่ 

14 พฤษภำคม 2561 
 ***  นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช ไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1-3/2561 ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561  
  เน่ืองจำกยงัไมไ่ด้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง 

 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นโดยยึดหลกั “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด  ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทฯ  จึงก ำหนดบทบำทหน้ำที่และหลกัปฏิบตัิของคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้พนกังำนทกุระดบัยึดมัน่เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน และเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
และนกัลงทนุทัว่ไป ดงันี ้

1. ดูแลและจัดกำรให้กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ และ กำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยควำมระมัดระวัง (Duty of Care) มีควำมรับผิดชอบ (Duty of 
Accountability) ควำมซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  (Anti-Corruption) และ มีจริยธรรม (Duty 
of Ethic) รักษำผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำย
อยำ่งเทำ่เทียมกนั 

2. ประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทกุปี และ ก ำหนดคำ่ตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
บริหำร 

3. ก ำหนดวิสยัทศัน์ของกิจกำร พิจำรณำอนมุตัินโยบำยและกลยทุธ์ที่ส ำคญั วตัถปุระสงค์ทำงกำรเงิน แผนงำน
ตำ่งๆ งบประมำณ ควำมเสีย่ง รวมทัง้ก ำกบัควบคมุดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และ แผนงำนที่ก ำหนดไว้อยำ่ง
มีประสทิธิภำพและประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบกำร และกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรด้วยควำมตัง้ใจ และควำม
ระมดัระวงัในกำรปฏิบตัิงำน  
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4. ให้ควำมมัน่ใจว่ำระบบบญัชีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ กำรสอบบญัชีมีควำมเช่ือถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และ กำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและ
ประสทิธิผลกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล 

5. สอดสอ่งดแูลและจดักำรแก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ระหวำ่งผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
ของบริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น
โดยรวมเป็นส ำคญั โดยที่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียไม่ควรมีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร และกำรเปิดเผย
ข้อมลูของรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

6. ให้มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดย
ให้ฝ่ำยจดักำรเป็นผู้ปฏิบตัิตำมนโยบำย และ รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรรำยงำนผ่ำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุไตรมำส  จดัให้มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครัง้ ให้ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัลว่งหน้ำและรำยกำรผิดปกติทัง้หลำย 

7. พิจำรณำแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ.2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง
เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร ในกรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ 

8. พิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรอิสระ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบงัคบัและ/หรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระของ บริษัทฯ 
ตอ่ไป 

9. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำด
หลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

10. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรและมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่บำงประกำรให้คณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู้
บริหำรงำนของบริษัทฯ ได้ กรรมกำรบริหำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน และบ ำเหน็จตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนด แต่
ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรบริหำรผู้นัน้ในอนัที่จะได้รับคำ่ตอบแทนหรือผลประโยชน์ตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ใน
ฐำนะกรรมกำร พนกังำน หรือลกูจ้ำง 

11. สง่เสริมให้จดัท ำจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมกำรผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนเข้ำใจถึง
มำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรจะติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมดงักล่ำว
อยำ่งจริงจงั 

12. แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เพื่อท ำหน้ำที่จัดท ำและเก็บ
รักษำเอกสำร และ กำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรตลำดทุนก ำหนด และช่วยด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรและ
บริษัทฯ อนัได้แก่ กำรประชมุคณะกรรมกำร และ ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนกำรให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรและบริษัทฯ ในกำรปฏิบตัิตน 
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และ กำรด ำเนินกิจกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ อีกทัง้ดูแลให้กรรมกำรและ 
บริษัทฯ มีกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

13. ให้มีกำรก ำหนดนโยบำยตอ่ต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร 

14. เลขำนกุำรบริษัท สรุปรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของตน ของคูส่มรส และบตุร ที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะที่ถือหุ้นใน
บริษัทฯ และบริษัทในเครือในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทัง้นีก้รรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทผ่ำนทำงเลขำนกุำรบริษัท ทรำบโดย     
มิชกัช้ำ เมื่อมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 - มีสว่นได้เสยีไมว่ำ่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญำใดๆ ที่บริษัทฯ จดัท ำขึน้ระหวำ่งรอบปีบญัชี 

- มีกำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

15. เข้ำอบรมหลกัสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ที่เก่ียวกับกรรมกำรอย่ำงน้อย 1
หลักสูตร อันได้แก่  DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือ หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION 
PROGRAM (DCP) หรือ เทียบเทำ่เพื่อกำรเพิ่มทกัษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน 

16. หน้ำที่อื่นใดของกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ ข้อก ำหนด พระรำชบญัญัติ หรือกฎหมำยอื่นใดที่ก ำกบั
ดแูลบริษัทฯ 

17. ประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ  และให้มีกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

18. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนด และ แก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำร ซึง่มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทฯ ได้ 

19. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ตรวจสอบ และ รับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตรงตำมกฎหมำย 

มำตรฐำนกำรบญัชี  และโปร่งใส 

8.2  คณะกรรมการบริษัทย่อย  

• ธุรกิจโรงพยาบาล 
1)   บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั (“PRINH”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PRINH ณ วนัท่ี 20 ธนัวำคม 2561 มีจ ำนวน 5 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 
5. นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำร 2 คนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 
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2)   บริษัท พิษณเุวช จ ำกดั (“PSV”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PSV ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน  2561 มจี ำนวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
3. นำงสำววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
4. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์ กรรมกำร 
5. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
6. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
7. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ หรือ นำยวรีะ ศรีชนะชยัโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกบั นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

3)   บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ำกดั (“PPCH”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PPCH ณ วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2561 มีจ ำนวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
3. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
4. นำงสำววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
5. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์ กรรมกำร 
6. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
7. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ หรือ นำยวรีะ ศรีชนะชยัโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกบั นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

4)   บริษัท โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ำกดั (“PUTD”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PUTD ณ วนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2562 มีจ ำนวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
4. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร กรรมกำร 
5. นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
6. นำงสำววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
7. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ หรือ นำยวรีะ ศรีชนะชยัโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกบั นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

5) บริษัท พิษณเุวชพฒันำ จ ำกดั (“PPTN”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PPTN ณ วนัท่ี 21 มิถนุำยน 2561 มีจ ำนวน 7 คน ดงันี ้
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร กรรมกำร 
2. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
5. นำงสำววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
6. นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
7. นำยสำธิต น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ หรือ นำยวรีะ ศรีชนะชยัโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกบั นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

6)   บริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั (“PPNP”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PPNP ณ วนัท่ี 20 ธนัวำคม  2561 มีจ ำนวน 8 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยสะพร่ัง สขุเวชชวรกิจ กรรมกำร 
3. นำยสิทธิชยั วงศ์ณิชชำกลุ กรรมกำร 
4. นำยแพทย์อธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ กรรมกำร 
5. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
6. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
7. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
8. นำยแพทย์เจษฎำ จงไพบลูย์พฒันะ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ ดร.สำธิต วิทยำกร นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค นำยแพทย์เจษฎำ 
จงไพบลูย์พฒันะกรรมกำรสองในสี่คนนีล้งลำยมือชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

7) บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล จ ำกดั (“PNPH”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PNPH ณ วนัท่ี 27 เมษำยน 2561 มจี ำนวน 3 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
3. นำยแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 

8)   บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อทุยั จ ำกดั (“PUTH”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PUTH ณ วนัท่ี 16 ตลุำคม 2561 มจี ำนวน 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
4. นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 
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9)   บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล ำพนู จ ำกดั (“PLPN”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PLPN ณ วนัท่ี 18 ตลุำคม 2561 มจี ำนวน 5 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
4. นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี กรรมกำร 
5. นำยโชติ นิสงู กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 

• ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
10)   บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ำกดั (“BCD”) 

 ณ วนัท่ี 27 เมษำยน 2561 BCD มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 4 คน ดงันี ้
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองในสี่คน ลงลำยมือชื่อร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

11)    บริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั (“VB”) 
 ณ วนัท่ี 11 เมษำยน 2561 VB มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองในสี่คน ลงลำยมือชื่อร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

12)   บริษัท วี อินเทลลเิจ้นซ์ จ ำกดั (“VI”) 
 ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2561 VI มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองในสี่คน ลงลำยมือชื่อร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
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13)  บริษัท วี 33  จ ำกดั (“V33”) 
 ณ วนัท่ี 11 เมษำยน 2561 V33 มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองในสี่คน ลงลำยมือชื่อร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

14) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ำกดั (“VR”) 
 ณ วนัท่ี 11 ธนัวำคม 2561 VR มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองในสี่คน ลงลำยมือชื่อร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

15) บริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกดั (“BG”) 
 ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 BG มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองในสี่คน ลงลำยมือชื่อร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

16) บริษัท บ้ำนฉำง บิสสเินส ดีสทริคท์ จ ำกดั (“BBD”) 
 ณ วนัท่ี 20 กรกฎำคม 2561 BBD มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 3 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคน ลงลำยมือชื่อร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

17) บริษัท อดุร บิสสเินส ดีสทริคท์ จ ำกดั (“UBD”) 
 ณ วนัท่ี 7 มีนำคม 2561 UBD มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 3 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคน ลงลำยมือชื่อร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

สว่นท่ี 2 หน้ำ 62 
 

• ธุรกิจใหบ้ริการระบบสารสนเทศ 
18) บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั (“CS”) 

 ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2561 CS มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 6 คน ดงันี ้
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี กรรมกำร 
3. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช กรรมกำร 
4. นำยพวสัส์ ธนวฒิุศิรวชัร์ กรรมกำร 
5. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
6. นำยขจรศกัดิ์ สงัข์เจริญ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี หรือ นำยศิริชยั โตวิริยะเวช หรือ 
นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค หรือนำยขจรศกัดิ์ สงัข์เจริญ กรรมกำรสองในห้ำคนดงักลำ่วลงลำยมือชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

• ธุรกิจทีป่รึกษาดา้นการลงทนุ 
19) บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั (“PI”) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของ PI ณ วนัท่ี 27 เมษำยน 2561 มีจ ำนวน 3 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 

 
8.3 ผู้บริหารของบริษัท  

รำยช่ือผู้บริหำรของบริษัทฯ ในกลุม่ PRINC ณ วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้
รายช่ือ ต าแหน่ง 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
1. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร - Corporate 
2. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร - Healthcare 
3. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรลงทนุ 
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรงำนบญัชีสว่นกลำง 
5. นำงสำวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและงำนประสำนงำนรำชกำร 
6. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช เลขำนกุำรบริษัท 
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากัด  
1. นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปฏิบตัิกำรงำนให้บริกำรสว่นกลำง 
2. นำงเตือนใจ แก้ววรรณำ ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปฎิบตัิกำรงำนโรงพยำบำล 
3. นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร รองประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตักิำรงำนบริหำรบริกำรธุรกิจสว่นกลำง 
4. นำงสำวแพร โฮว่รังกรู ผู้ชว่ยประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตัิกำรงำนให้บริกำรสว่นกลำง 
5. นำงเสมอแข สทัธำพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรงำนจดัซือ้ 
6. นำงสกุนิษฐ์ มหำนกุลู ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
7. นำยศภุวสั พงษ์ศิริพำนิช  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจดักำรงำนก่อสร้ำง 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

8. นำยแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยคณุภำพบริหำรควำมเสี่ยงและโครงกำรพิเศษ 
9. นำงสำววรรณี โรจนโอฬำรรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำดและประชำสมัพนัธ์ระดบัองค์กร 
10. นำงสำวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 11. นำงพิมพ์ญดำ บญุเต็ม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยระบบบงำนบริหำรจดักำรโรงพยำบำล 
12. นำงสำวณภทัร์พร รอดชะ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละระบบงำนบญัชี 
13. นำงสำวอติยำ อำวชันำกำร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรพฒันำระบบบคุลำกร  
14. นำงสำวบษุกร แก้วบญุธรรม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโซลชูัน่กำรจำ่ยเงินเดอืน 
15. นำยแพทย์อธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
16. นำยแพทย์เจษฎำ จงไพบลูย์พฒันะ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
17. นำยแพทย์สรุศกัดิ์ อ ำมำตย์โยธิน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
18. นำยแพทย์อำทิตย์ เป่ียมคล้ำ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์โรงพยำบำล 
19. นำยแพทย์บญุชนะ เพชรพลอยงำม รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
20. นำยสมชำย เส็งสมวงษ์ ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรบริหำรจดักำรงำนก่อสร้ำง 
21. นำยนฤพล พนัธุ์ศภุมงคล ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
22. นำงสำวจนัทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์ ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยวิเครำะห์ข้อมลู 

 
8.4 Chief Financial Officer (CFO) และผู้ควบคุมการท าบัญชี 

ปัจจุบนัผู้ควบคมุสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน (CFO) ของบริษัทฯ คือ นำยวีระ  ศรีชนะชยัโชค ได้เร่ิมต้น
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งดงักล่ำวตัง้แต่วนัที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559  โดยคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่ง  CFO ปรำกฏใน
เอกสำรแนบ 1  ส ำหรับผู้ควบคมุกำรท ำบญัชีของบริษัทฯ ได้แก่ นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ  ได้เร่ิมต้นปฏิบตัิหน้ำที่
ในต ำแหนง่ดงักลำ่วตัง้แต ่1 พฤศจิกำยน 2556  ส ำหรับคณุสมบตัิของผู้ควบคมุกำรท ำบญัชี ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

 
8.5 เลขานุการบริษัท 

ตำมที่นำงสำวชยำภรณ์ เลือ่นนภำวรรณ เลขำนกุำรบริษัท ได้ลำออกเมื่อวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2561 คณะกรรมกำร
บริษัทแต่งตัง้นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช เป็นเลขำนุกำรบริษัทแทนโดยมีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือนดั
ประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี  หนงัสือนดัประชุม  ผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณุสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหนง่เลขำนกุำรบริษัท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

 
8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

 1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้หมด 8 ครัง้  ได้จ่ำยค่ำเบีย้ประชุมให้กับกรรมกำรบริษัทฯ 
จ ำนวน 865,000 บำท มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทัง้นีก้รรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกคนสละสิทธ์ิไม่ขอรับค่ำเบีย้ประชุมทัง้หมดของปี 2561  ได้มีกำรจ่ำยเงินค่ำบ ำเหน็จให้
กรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 3,000,000 บำท รวมคำ่ตอบแทนทัง้สิน้  3,865,000 บำท 
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รายช่ือกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการ

บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ รวมทัง้สิน้ 

1. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร 120,000 450,000 570,000 
2. นำยญำณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ 145,000 450,000 595,000 
3. ดร.สำธิต วิทยำกร 70,000 300,000 370,000 
4. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม 105,000 300,000 405,000 
5. ดร. จฑุำมำส อิงโพธ์ิชยั 105,000 300,000 405,000 
6. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค 80,000 300,000 380,000 
7. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ 80,000 300,000 380,000 
8. น.ส. ศิรดำ เทียมประเสริฐ* 80,000 300,000 380,000 
9. น.ส. ภทัรพร จำรุพฒัน์* 80,000 300,000 380,000 
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 865,000 3,000,000 3,865,000 

หมำยเหต ุ:  *นำงสำวศริดำ เทียมประเสริฐ และนำงสำวภทัรพร จำรุพฒัน์ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2562 
     

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสัให้กบัผู้บริหำรทัง้หมดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยจ ำนวน 43  คน เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 73.6 ล้ำนบำท  

 
2) ค่าตอบแทนอื่น 

 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

ประกนัควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่  และ กำรชดใช้คืนให้กบับริษัท  (Directors  and  Officers 
Liability and Company  Reimbursement Policy: D&O)  วงเงินประกนั 300 ล้ำนบำท 

 
 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

• เงินทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

ตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 2557 บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพแก่พนกังำนและผู้บริหำรโดยบริษัทฯ จะ
สมทบในอตัรำสว่นร้อยละ 3 ของเงินเดือน  
 

8.7 บุคลากร 
 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ ำนวนพนกังำน (รวมผู้บริหำร) 1,693 คน บริษัทฯ ได้จ่ำย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังำนเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 838.09 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่ำลว่งเวลำ โบนสั เงิน
ประกนัสงัคมและสวสัดิกำรพนกังำนอื่นๆ เป็นต้น 
 

ช่ือบริษัท พนักงานปฏิบัติการ 
(คน) 

พนักงานบริหาร 
 (คน) 

รวมทัง้สิน้  
(คน) 

บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล    
- ส ำนกังำนใหญ่ 21 14 35 
- สำขำ 129 12 141 
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ช่ือบริษัท พนักงานปฏิบัติการ 
(คน) 

พนักงานบริหาร 
 (คน) 

รวมทัง้สิน้  
(คน) 

บจก.คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 35 9 44 
บจก. วี เรสซิเดนท์     
- ส ำนกัใหญ่ 1 1 2 
- สำขำ 43 6 49 
บจก. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ 144 41 185 
บจก. พิษณเุวช 624 18 642 
บจก. สหแพทย์พิจิตร 194 4 198 
บจก. โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 13 - 13 
บจก.โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ 377 7 384 
รวม  1,581 112 1,693 

 

หมำยเหต ุ:ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

 
ทัง้นี ้บริษัทย่อย 12 แห่ง ได้แก่ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสเมนท์ จ ำกดั บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ำกดั 

บริษัท วี 33 จ ำกดั  บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ำกดั บริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกดั บริษัท บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ำกดั 
บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ำกัด บริษัท พิษณุเวชพฒันำ จ ำกัด บริษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ ำกัด และ
บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮฮส ปิทอล จ ำกดั  บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ –อทุยั จ ำกดั และ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ –ล ำพูน 
จ ำกดั ยงัไมม่ีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนพนกังำนในปี 2561 เนื่องจำกยงัไมม่ีพนกังำน 

 
8.7.1 เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส  
 

กำรจ่ำยเงินโบนัสจะพิจำรณำเป็นครำวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ต่ำงๆ ที่จะต้องน ำมำพิจำรณำประกอบ  ได้แก่                
ผลประกอบกำรของบริษัทฯ กำรประเมินผลงำนของพนกังำนท่ีได้รับโบนสั 

 
8.7.2 ข้อพิพาททางด้านแรงงาน 
 

บริษัทฯ มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนกบัอดีตลกูจ้ำง  บริษัทฯ เลิกจ้ำงลกูจ้ำงเนื่องจำกลกูจ้ำงละเมิดข้อบงัคบัในกำร
ท ำงำนโดยละทิง้งำน ตอ่มำลกูจ้ำงจึงมำฟอ้งเป็นคดีแรงงำน ทัง้นี ้คดีดงักลำ่วไมม่ีผลกระทบอยำ่งเป็นนยัส ำคญักบับริษัท  

 
8.7.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 

 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพฒันำพนกังำนของบริษัทฯ ให้มีศกัยภำพเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขนัเชิงธุรกิจ
และกำรค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตำม “นโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในเร่ืองสิทธิมนษุยชนและกำรปฏิบตัิต่อพนกังำน” บริษัทฯ ถือว่ำพนกังำนคือ ทรัพยำกรที่ส ำคญัขององค์กร      
จึงพฒันำพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภำพของพนกังำนโดยสนบัสนนุให้พนกังำนได้มีโอกำสเข้ำรับกำรฝึกอบรมใน
หลกัสตูรตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรท ำงำนทกุๆ ด้ำน นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีนโยบำยสนบัสนนุ ส ำหรับพนกังำนท่ีมีควำมตัง้ใจ
ศกึษำตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้   
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 ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรจัดอบรมภำยในให้แก่พนกังำนรวม  4 หลกัสตูร และพิจำรณำส่งพนกังำนไป
อบรมภำยนอกตำมหวัข้อที่เก่ียวข้องกบัสว่นงำนนัน้ๆ นอกจำกนีใ้นปี 2561 กรรมกำรบริษัท 2 ท่ำนได้เข้ำอบรมหลกัสตูร 
Director Certification Program (DCP) ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
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9. การก ากับดแูลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีวำ่เป็นสิง่ส ำคญัที่จะช่วยสง่เสริมกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ถูกก ำหนดจำกคณะกรรมกำรบริษัท                 
โดยครอบคลุมเนือ้หำหลกักำรส ำคัญตัง้แต่โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึง
หลกักำรในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรอย่ำงโปร่งใส  ชดัเจน  และสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำร
องค์กรท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่ว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยควำมเป็นธรรม และค ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ตำมประกำศ ณ วนัที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 เป็นต้นมำ และฉบบัปรับปรุง 
ประกำศใช้ ณ วนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561  โดยได้ท ำกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและบคุคลภำยนอก
ได้รับทรำบ  ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัท ได้สื่อสำรนโยบำยดงักล่ำวให้ภำยในองค์กรรับทรำบผ่ำนอินทรำเน็ต  แผ่นป้ำย
ประกำศ และกำรรณรงค์ภำยในบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมตระหนกัและควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยของ
บริษัทฯ พร้อมทัง้ก ำหนดให้มีช่องทำงส ำหรับบคุคลทัง้ภำยในและภำยนอกเพื่อแจ้งเร่ืองกำรพบเห็นกำรกระท ำที่เป็นกำร
ละเมิดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบริษัท    

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรโดยครอบคลมุหลกักำรส ำคญัตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) ดงันี ้

 
 หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถอืหุ้น 
 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นจึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิเพื่อก ำกบัดแูลสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นดงันี ้

 

1. บริษัทฯ ก ำหนดให้ส่งหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่
ประชุมให้ชัดเจนพร้อมรำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม  ข้ อมูลส ำคัญที่จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำควำมเห็น
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจ ำปี หนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งสำมำรถเลือกใช้ได้ทัง้แบบ ก   
แบบ ข และแบบ ค อีกทัง้ระบวุิธีกำรมอบฉนัทะให้ชดัเจนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นรวมทัง้นกัลงทนุ
สถำบนัเข้ำร่วมประชุม  โดยบริษัทฯ ด ำเนินกำรจดัสง่เอกสำรประกอบกำรประชุมให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำ อย่ำง น้อย 21 วนั 
ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูดงักลำ่วลว่งหน้ำในเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th  
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ อยำ่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูขำ่วสำรส ำหรับกำรตดัสนิใจใน
กำรลงมติอย่ำงเพียงพอ ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและสำมำรถเตรียมกำรมอบฉนัทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชมุ
ด้วยตนเอง 

 

2. บริษัทฯ มีนโยบำยสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แกผู่้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถำบนัในกำรเข้ำร่วมประชมุ
ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะก ำหนดวนั  เวลำ ประชุมที่เหมำะสม จัดให้มีสถำนที่จัดกำรประชุมที่มีขนำดเพียงพอสำมำรถ
รองรับจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม  มีระบบขนสง่มวลชนเข้ำถึงและสะดวกเพียงพอให้สำมำรถเข้ำร่วมประชุม จดัสง่
แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุ รวมทัง้จดัให้มีบคุลำกรและเทคโนโลยีเพียงพอส ำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรและกำรลงมติ 
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3. บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรประกำศรำยละเอียดกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นโดยโฆษณำลงหนงัสอืพิมพ์ทัง้ฉบบั
ภำษำไทยและภำษำองักฤษติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วนั และเผยแพร่ข้อมลูดงักลำ่วในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อเป็นกำรบอกกลำ่วกำรเรียกประชมุสำมญั
ผู้ ถือหุ้นเป็นกำรลว่งหน้ำ 

 

4. บริษัทฯ จะไม่ท ำกำรใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นทกุคน
ยอ่มมีสทิธิเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชมุ  มีสทิธิซกัถำมข้อสงสยั เสนอควำมคิดเห็นตอ่ที่ประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมและเร่ืองที่เสนอ  และออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุม  ประธำนที่ประชุมควรจดัสรรเวลำให้
อยำ่งเหมำะสม และสง่เสริมให้มีกำรแสดงควำมเห็นและซกัถำมในท่ีประชมุ 

 

5. บริษัทฯ ก ำหนดแนวปฏิบัติส ำหรับระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี เพื่อให้เป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงันี ้

 5.1  รับรองรำยงำนกำรประชมุครัง้ที่ผำ่นมำ 
 5.2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปีที่ผำ่นมำ 
 5.3 พิจำรณำอนมุตังิบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี  
              ประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปีที่ผำ่นมำ 
 5.4 พิจำรณำอนมุตัจิดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผำ่นมำ 
 5.5 พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
 5.6 พิจำรณำอนมุตัจิ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
 5.7 พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 
 5.8 เร่ืองอื่นๆ 
 โดยเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมประเด็นส ำคญัที่อยู่ในควำมสนใจ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท ตอบข้อ

ซกัถำม  และ/หรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้นทรำบโดยไมม่ีกำรลงมติ 
 

6. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมลว่งหน้ำ และ เสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเ ป็นกรรมกำร
บริษัท เป็นระยะเวลำ 3 เดือนของทกุปี ลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกวำ่ 3 เดือน โดยสง่ต้นฉบบัทำงไปรษณีย์ 
ถึงเลขำนกุำรบริษัท ตำมรำยละเอียดที่แจ้งทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 

7. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค ำถำมที่เก่ียวกบัวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นถึงคณะกรรมกำรบริษัทลว่งหน้ำ
ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทำงโทรสำร หรือทำงอีเมล์ของ
เลขำนกุำรบริษัท 

 

8. บริษัทฯ ได้จดัท ำและเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภำยใน 14 วนั
หลงัวนัประชุมตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้วนเหมำะสม ประกอบด้วยกำรบนัทึก
รำยงำนกำรประชมุ กำรออกเสยีงและข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวำระอยำ่งละเอียด 
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9. กรรมกำรบริษัททกุคน  รวมทัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง/คณะอนกุรรมกำร / คณะท ำงำน ผู้บริหำรสงูสดุ
ด้ำนกำรเงินหรือบญัชี และเลขำนกุำรบริษัท ต้องเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้หำกไมต่ิดภำรกิจส ำคญัเพื่อตอบข้อซกัถำม
และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงผู้บริหำรระดบัสงูทกุคนควรเข้ำร่วมกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซกัถำม 

 
หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

 บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยทัง้ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยอย่ำงเทำ่เทียมและ
เป็นธรรม และได้รับกำรปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐำนอย่ำงเท่ำเทียม  บริษัทฯ มีจริยธรรมว่ำด้วยกำรรักษำควำมลบั
และกำรใช้ข้อมลูภำยในแนวปฏิบตัิในกำรก ำกับดแูลเพื่อปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั  และเป็น
ธรรมสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรลงทนุกบับริษัทฯ ดงันี ้ 
 

1.  เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเข้ำรับกำร
เลือกตัง้ เ ป็นกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่บ ริษัทฯ  ก ำหนด  ซึ่ง ได้ เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

http://www.principalcapital.co.th  โดยให้เสนอมำยังบริษัทฯ เป็นระยะเวลำ 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 3 เดือน โดยสง่ต้นฉบบัทำงไปรษณีย์ถึงเลขำนกุำรบริษัท ตำมรำยละเอียดที่แจ้งทำง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะเปิดเผยผลกำรพิจำรณำเร่ืองดงักลำ่วผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
เว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

2. บริษัทฯ ไมม่ีกำรเพิ่มวำระกำรประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส ำคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ 
 

3. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมและลงมติแทนผู้ ถือหุ้น ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสำรและ
ค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะที่ถกูต้องตำมกฎหมำยยื่นหนงัสือมอบฉันทะให้กรรมกำรในที่ประชุมแล้วมี
สทิธิเข้ำร่วมประชมุและลงมติเช่นเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นทกุประกำร  ผู้ ถือหุ้นอำจมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มำ
ประชุมและลงมติแทนได้  ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวตัิและข้อมูลกำรท ำงำนของกรรมกำรอิสระแต่ละคนอย่ำงครบถ้วน
เหมำะสม 

 

4. คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน และสนบัสนนุให้มี
กำรใช้วิธีและอปุกรณ์กำรออกเสียงผลกำรนบัคะแนนเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพสำมำถแสดงผล
กำรลงมติได้รวดเร็วและผู้ ถือหุ้นมีสทิธิทรำบผลกำรลงมติอยำ่งทนัทว่งที 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียและผู้ เก่ียวข้องเพื่อให้คณะ 
กรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรเก่ียวโยงกนั และตดัสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม  ทัง้นี ้กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีมีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมที่ท ำกบับริษัทฯ ต้องไม่มีสว่นร่วมใน
กำรตดัสนิใจท ำธุรกรรมดงักลำ่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมขัน้ตอนหรือมำตรกำรกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัท 

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 บริษัทฯ มีกำรดูแลและค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยหรือ
ข้อตกลงที่มีกบับริษัทฯ และก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิเพื่อก ำกบัดแูลผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ไว้อยำ่งชดัเจนดงันี  ้
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1. ผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลกูค้ำ พนกังำน คู่ค้ำ ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทนุ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง หรือหน่วยงำน
รำชกำรและองค์กรที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรและกำรตอบสนองควำมต้องกำรจำกบริษัทฯ 
อยำ่งเพียงพอในแตล่ะกลุม่ 

 

2. บริษัทฯ มีพนัธสญัญำตอ่ลกูค้ำในกำรพฒันำสินค้ำและบริกำรให้ดีขึน้อยำ่งต่อเนื่อง มีกำรก ำหนด รำคำให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ โดยไม่กระท ำกำรใดเป็นกำรเอำเปรียบลกูค้ำ  ในกำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ บริษัทฯ ต้องด ำเนินธุรกิจ
อยำ่งเป็นกลำงและเป็นธรรม 

 

3. บริษัทฯ ค ำนึงถึงสวสัดิภำพของพนกังำนโดยไม่เอำเปรียบในกำรท ำสญัญำจ้ำง  มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
ให้เหมำะสมกบัศกัยภำพ  เพื่อกระตุ้นให้พนกังำนมีแรงจงูใจในกำรท ำงำน  มีกำรฝึกอบรม ให้กำรศกึษำเพิ่มเติม  เพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพของพนกังำน  มีสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี  มีกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภยั สร้ำงวินยัในกำรท ำงำน  
ได้รับกำรเอำใจใสอ่ย่ำงทัว่ถึง  บริษัทฯ ก ำหนดแผนกำรแก้ไขปัญหำต่อผู้ ได้รับผลกระทบดงักลำ่วหำกมีเหตใุห้พนกังำน
ต้องยตุิกำรท ำงำนด้วยสำเหตใุดก็ตำม 

 

4. บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรประชำสมัพนัธ์สือ่ถึงควำมตระหนกัและควำมเอำใจใสต่อ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยำ่งตอ่เนื่อง
และสม ่ำเสมอ 
 

นโยบายการแจ้งข้อสงสัย การรับเร่ืองร้องเรียน ข้อเสนอแนะ (Whistle Blowing) 
 

 เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม และมีกำรปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัตำม “นโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร” ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทำงรับแจ้งข้อสงสยั หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่แสดงว่ำผู้มีสว่น
ได้สว่นเสียได้รับผลกระทบ หรือมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุ
กลุม่จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจำกกำรปฏิบตัิของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ เก่ียวกบักำร
กระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อำจสอ่ถึงกำรทจุริต กำรปฏิบตัิอยำ่งไมเ่ทำ่เทียมกนั หรือกำรกระท ำที่
ขำดควำมระมดัระวงั และขำดควำมรอบคอบ โดยกำรแจ้งข้อสงสยัโดยตรง หรือสง่จดหมำยมำที่ 
 

เลขานุการบริษัท 
 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
ชัน้ 16 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  
เลขที ่29  ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพ 10110 
Secretarywhistle@principalcapital.co.th    โทรศพัท์  +66 (2) 714-2173  
 

กรณีพนกังำนมีข้อสงสยั  เร่ืองร้องเรียน ข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
สำมำรถแจ้งที่  Hrwhistle@principalcapital.co.th หรือ Secretarywhistle@principalcapital.co.th 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคญั ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบกำร
ตดัสินใจ  กำรเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีชีว้ดัควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่     
ผู้ ถือหุ้ น นักลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสีย ถึงควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรด ำเนินงำนและเป็นกลไกในกำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำน  บริษัทฯ จึงก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิเพื่อก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใสดงันี  ้
 

1. คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยมีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ ทัง้ที่เป็น
สำรสนเทศทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลำ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของ
บริษัทฯ ได้รับสำรสนเทศอยำ่งเทำ่เทียมกนัตำมที่ก ำหนดโดยกฏหมำย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  และมีกำรปรับปรุงข้อมลู
บนเว็บไซต์ให้มีควำมครบถ้วนอยำ่งสม ่ำเสมอและรวดเร็วทนัสถำนกำรณ์เพื่อให้แนใ่จวำ่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถหำข้อมลูประกอบ 
กำรพิจำรณำเพิ่มเติมและติดตอ่กบัหนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบตอ่กำรให้ข้อมลูได้สะดวก รวดเร็วและมีประสทิธิภำพ 

 

2. ระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ ได้รับกำรจดัท ำขึน้อยำ่งรอบคอบ มีควำมชดัเจนถกูต้องและโปร่งใสด้วยภำษำ
ที่กระชับ เข้ำใจง่ำย มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคญั และจ ำเป็นอย่ำงสม ่ำเสมอไม่ว่ำจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อ
บริษัทฯ 

 

3. จัดให้มีหน่วยงำนประชำสมัพันธ์ท ำหน้ำที่ประชำสมัพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนและผลงำนของ   
บริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ ถือหุ้น นักลงทุน พนักงำน ผู้ที่เก่ียวข้อง และสำธำรณชนทั่วไปอย่ำงสม ่ำเสมอและมี
ประสิทธิภำพขจดัควำมเข้ำใจผิด  รวมทัง้มีนกัลงทนุสมัพนัธ์ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนประสำนกบันกัลงทนุ สถำบนั เจ้ำหนี ้
นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกำรให้ข้อมลูกำรด ำเนินกำรและกำรลงทนุของบริษัทฯ ด้วยช่องทำงกำร
ติดตอ่ที่สะดวก รวดเร็วและเข้ำถึงได้ง่ำย 

 

4. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จและรำยงำนกำร
ตรวจสอบบญัชี  พร้อมทัง้รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีเพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิ 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัท จดัท ำรำยงำนกำรประเมินสถำนะและแนวโน้มบริษัทฯ โดยสรุปท่ีเข้ำใจได้ง่ำยรำยงำน
อธิบำยถึงควำมรับผิดชอบของตนในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน  โดยแสดงควบคูก่บัรำยงำนของผู้สอบบญัชี  รำยงำน
กำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำร และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบในแตล่ะปีไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

 

6. คณะกรรมกำรบริษัท ได้จดัให้มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร
ของบริษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

 บริษัทฯ ได้จดัโครงสร้ำงบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรดแูลของ
ผู้บริหำรแต่ละสำยงำน โดยมีคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง คอยก ำกบัดแูลในเบือ้งต้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำที่ตดัสนิใจและดแูลกำร
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กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมข้อก ำหนดบริษัทฯ และตำมที่ได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นีข้อบเขตหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ จะถกูก ำหนดเพื่อให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุในกำรท ำงำน  
 

- บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ ก ำหนดให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ  ไม่ได้เป็นบุคคล

เดียวกนั โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ำที่ ดงันี ้
 

1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ กำรประชุมผู้ ถือหุ้นมี
บทบำทในกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุร่วมกบัคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 

2. มีบทบำทในกำรควบคมุกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้มีประสทิธิภำพจนส ำเร็จลลุว่ง เป็นไป
ตำมระเบียบข้อบงัคบับริษัทฯ  

 

3. สนบัสนนุและเปิดโอกำสให้กรรมกำรบริษัท  แสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ และเทำ่เทียมกนั  
 

4. สนบัสนนุและสง่เสริมให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งเต็มควำมสำมำรถตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบและตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

  5. ดูแล  ติดตำม  กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท   และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตำม
วตัถปุระสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 

 6. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทัง้สอง
ฝ่ำยเทำ่กนั 

 

• คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมกำรบริหำร ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำร
บริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่ประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการบริหาร 
สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร - ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 7/7 - 

2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค - กรรมกำรบริหำร 7/7 - 

3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ - กรรมกำรบริหำร 7/7 - 

4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ - กรรมกำรบริหำร 6/7 ติดภำรกิจ 

5. นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ1/ - กรรมกำรบริหำร 
- เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

2/2 - 

6. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช2/ - กรรมกำรบริหำร 
- เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

3/3 *** 
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หมำยเหต ุ: 1/      นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ ลำออกจำกกำรเป็น เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภำคม 2561 
 2/ นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดชได้รับกำรแตง่ตัง้เป็น กรรมกำรบริหำรและเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรแทนนำงสำวชยำภรณ์ 

เลื่อนนภำวรรณ ตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภำคม 2561 

 ***  นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช ไม่ได้เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 1-2/2561 เน่ืองจำกยงัไม่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้

ด ำรงต ำแหน่ง 
 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. รับผิดชอบกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบริษัทฯ พิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก ำหนดแผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริหำร
ทรัพยำกรบคุคล กำรลงทนุด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรประชำสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนมุตัิและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ  รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมที่
นโยบำยก ำหนด 

 

2. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบำย ระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสัง่ 
และมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุประกำร 

 

3. มีอ ำนำจแต่งตัง้และควบคมุก ำกบัดแูลให้กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนที่แต่งตัง้บรรลตุำมนโยบำยและ
เปำ้หมำยที่ก ำหนด 

 

4. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรใช้จ่ำยทำงกำรเงินในด้ำนสินทรัพย์ฝ่ำยทนุ (Capital Expenditure)   ในวงเงิน 
(แตล่ะรำยกำร) ไมเ่กิน 10 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เร่ืองดงักลำ่วต้องน ำเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ/
ให้สตัยำบนัตอ่ไป 

 

5. อนมุตัิกำรใช้จ่ำยเงินลงทนุที่ส ำคญัๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไว้แล้ว 

 

6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุระยะสัน้ (ไมเ่กิน 1 ปี) และกำรลงทนุทำงกำรเงิน (Portfolio Investment)   
ระยะเวลำ 2-5 ปี ของบริษัทฯ ในวงเงินส ำหรับ (แต่ละรำยกำร) ไม่เกิน 300 ล้ำนบำท ทัง้นีเ้ร่ืองดงักลำ่วต้องน ำเสนอตอ่ที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ ให้สตัยำบนัตอ่ไป 

 

7. พิจำรณำกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลหรือเงินปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
และอนมุตัิ 

 

8. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร อ ำนำจกำรบริหำรองค์กรรวมถงึกำรแตง่ตัง้ กำรวำ่จ้ำง กำรโยกย้ำย กำรก ำหนด
เงินคำ่จ้ำง คำ่ตอบแทน โบนสัพนกังำนระดบัผู้บริหำรซึง่มิได้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริหำรและกำรเลกิจ้ำง 

 

ทัง้นี ้อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนมุตัิรำยกำรใดที่อำจมีควำมขดัแย้ง หรือรำยกำรใดที่
คณะกรรมกำรบริหำรหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยตำมกฎเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์
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แหง่ประเทศไทย  ซึง่กำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด 
 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อย 1 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของ งบกำรเงิน โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่
ตรวจสอบก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ดแูลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยใน กำรคดัเลือกผู้ตรวจสอบ
บญัชี กำรพิจำรณำข้อขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรบริหำรควำมเสีย่ง ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีคณุสมบตัิดงันี ้

 

1. ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

2. เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นลกูจ้ำง พนกังำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำจำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 

3.   เป็นผู้ที่ได้รับควำมเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป และสำมำรถอทุิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

            

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

 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 คน ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เพียงพอเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงิน ประกอบด้วย 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เข้าประชุม/จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 
สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. นำยญำณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ - กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5/5 - 

2. นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

5/5 - 

3. ดร. จฑุำมำส อิงโพธ์ิชยั - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

5/5 - 

4. นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ1/ - เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 2/2 - 

5. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช2/ - เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3/3 *** 

หมำยเหต ุ 1/    นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ ลำออกจำกกำรเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภำคม 2561 
 2/ นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดชได้รับกำรแต่งตัง้เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบแทนนำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ 

ตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภำคม 2561 
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 ***  นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช ไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1-2/2561 เน่ืองจำกยงัไมไ่ด้รับกำรแตง่ตัง้ให้

ด ำรงต ำแหน่ง 

 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
เพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบญัชีรับอนญุำต และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำส
และประจ ำปี 

 

2. สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบ
รำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นสิ่งส ำคญั พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยใน 
ระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง และ รำยงำนผลกำรสอบทำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 

 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

 

4. สอบทำนหลกัฐำนหำกมีข้อสงสยัเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน 
และ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ หรือ มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย และ ข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องที่
อำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 

5. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เก่ียวโยง หรือ รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

 

6. พิจำรณำคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญำตของ
บริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้ สอบบัญชีรับอนุญำต โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกรและปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ของส ำนกังำนสอบ
บญัชีที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีรับอนุญำตโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

7. สอบทำนควำมถกูต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกบัรำยงำนทำงกำรเงิน และกำร
ควบคมุภำยใน 

 

8. สง่เสริมให้มีกำรพฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ทดัเทียมกบัมำตรฐำนบญัชีสำกล 
 

9. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัว่ไป 
 

10. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน หรือกำรวำ่จ้ำงหนว่ยงำนภำยนอกให้เป็นผู้ตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึงให้ค ำแนะน ำในเร่ืองงบประมำณ และ ก ำลงัพลของแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน ตลอดจนให้ควำม
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เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี
ของหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

 

11. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ตำมหลกัเกณฑ์ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก ำหนด 

 

12. คณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่ำจ ำเป็น
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นีก้ำรด ำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบ
ข้อก ำหนดของบริษัทฯ 

 

13. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรตรวจสอบ ต้องเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  เพื่อชีแ้จง
ในเร่ืองเก่ียวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 

 

14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

15. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

16. สอบทำน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกบั มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่” โดยสอบทำนควำมเหมำะสมของกำร
ปฏิบตัิตำมแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  และ ข้อมลูในแบบประเมินตนเองนี ้มีควำมถกูต้อง
และเพียงพอตอ่กำรจดัสง่ให้คณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริต เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรเข้ำ
สูก่ระบวนกำรรับรอง (Certification Process) 
 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คนและมี
กรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อย 1 คน  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ มีจ ำนวน 9 คน 
ประกอบด้วย 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุมจ านวนครัง้ที่ประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

สาเหตุการขาด
ประชุม 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร - ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

4/4 - 

2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 - 

3. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 - 

4. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิริยะ - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 - 

5. นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ1 - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/1 - 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุมจ านวนครัง้ที่ประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

สาเหตุการขาด
ประชุม 

- เลขำนกุำรคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 
 

6. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช2 - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- เลขำนกุำรคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง 

3/3 - 

7. นำงสำวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม3 - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2/3 ติดภำรกิจ 

8. นำงสำวแพร โฮว่รังกรู3 - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 3/3 - 

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

10. นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี5 - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/1 *** 

11. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ6 - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/1 *** 

12. นำงเตือนใจ แก้ววรรณำ6 - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 0/1 ติดภำรกิจ  
*** 

หมำยเหต ุ:   1.      นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณลำออกจำกกำรเป็น เลขำนกุำรกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภำคม 
2561 

  2. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดชได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
แทนนำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤษภำคม 2561 และไม่ได้เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ครัง้ที่ 1/2561 เน่ืองจำกยงัไมไ่ด้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง 

  3.  นำงสำวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม นำงสำวแพร โฮว่รังกรู ลำออกจำกกำรเป็น กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุำคม 
2561 

 4. ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์  ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็น กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แทน นำงสำวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม มีผลตัง้แต่
วนัที่ 17 ตลุำคม 2561 

 5.  นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แทน นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร มีผลตัง้แต่วนัที่ 17 
ตลุำคม 2561 

 6.   นำยแพทย์สุนทร ศรีทำ นำงเตือนใจ แก้ววรรณำ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีผลตัง้แต่วันที่ 17 
ตลุำคม 2561  

 ***   นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์ นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี นำงเตือนใจ แก้ววรรณำ ไม่ได้เข้ำร่วมประชมุ  
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครัง้ที่ 1-2/2561 เน่ืองจำกยงัไมไ่ด้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง 

 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

1. พิจำรณำและน ำเสนอนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกณฑ์ควำมที่
ยอมรับได้ และกรอบปฏิบตัิอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท 

 

2. พฒันำระบบกำรจดักำรควำมเสี่ยงทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภำพและผลกัดนัให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำร
ควำมเสีย่งทกุระดบัอยำ่งตอ่เนื่อง 
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3. สอบทำนรำยงำนควำมเสีย่งของหนว่ยงำนตำ่งๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข  
 

4. ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมเสีย่งที่ส ำคญัและมำตรกำรจดักำรที่เหมำะสม  
 

5. ก ำกบัดแูลควำมมีประสทิธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง  
 

6. รำยงำนควำมเสีย่งและผลกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ตำมวำระที่ก ำหนด  
 

7. ปฏิบตัิงำนกำรจดักำรควำมเสีย่งอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
9.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

 กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จะก ำหนดขึน้ลว่งหน้ำในแตล่ะปี เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำ และเข้ำร่วม
ประชุมได้  โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบในกำรบรรจวุำระกำรประชุม โดยจะปรึกษำหำรือกบั
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประกอบกบักำรพิจำรณำค ำขอของกรรมกำรท่ีจะบรรจเุร่ืองอื่นท่ีส ำคญัเป็นวำระกำรพิจำรณำใน
กำรประชุมแต่ละครัง้  โดยบริษัทฯ จะจดัสง่เอกสำรกำรประชุมให้กรรมกำรพิจำรณำลว่งหน้ำ  เพื่อจะมีเวลำเพียงพอใน
กำรศกึษำพิจำรณำและตดัสนิใจอยำ่งถกูต้อง 
 

1. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรจะต้องประชุมกนัอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้นีก้รรมกำร
บริษัท ต้องมำประชมุอยำ่งน้อยกึ่งหนึง่จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 

2. บริษัทฯ ควรก ำหนดให้มีกำรจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำ ก่อนกำรประชมุลว่งหน้ำ
อย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำศึกษำ พิจำรณำและตดัสินใจอย่ำงถูกต้องในเร่ืองต่ำงๆ อย่ำง
เพียงพอและสำมำรถจดัเวลำในกำรเข้ำร่วมประชมุได้ 

 

3. ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรจดัเร่ืองที่จะเข้ำวำระกำรประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทโดยปรึกษำหำรือกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร พิจำรณำค ำขอของกรรมกำรที่จะบรรจุเร่ืองอื่นที่ ส ำคญัเป็นวำระ
พิจำรณำในกำรประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

4. ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท ควรจัดสรรเวลำให้เพียงพอส ำหรับกำรน ำเสนอเอกสำรและข้อมูลของ
ผู้บริหำรและกำรพิจำรณำสอบถำม และอภิปรำยในประเด็นส ำคญัของคณะกรรมกำรบริษัท 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัท ต้องอทุิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่ำงเต็มที่และพร้อมที่จะเข้ำร่วม
ประชมุอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 

6. คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็น เพื่อขอเอกสำรและข้อมลูค ำปรึกษำและบริกำร
ต่ำงๆ เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ จำกผู้บริหำรระดบัสงูและอำจขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำภำยนอก
เมื่อจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรประชมุในแตล่ะครัง้ 
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7. คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถเชิญผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้รำยละเอียด
เพิ่มเติมในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

8. กรรมกำรบริษัท ที่อำจมีสว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสียในแต่วำระกำรประชมุต้องงดออกเสียงหรือให้ควำม
คิดเห็นในวำระนัน้ๆ 

 

9. จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ควรก ำหนดตำมควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

10. กำรจดบนัทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ผลกำรประชุมและควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
ต้องมีควำมชดัเจนเพื่อใช้อ้ำงอิง 
 

11. โดยเฉลี่ยกรรมกำรบริษัทแต่ละคนควรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของกำร
ประชมุทัง้หมดในรอบปี 
 

12. กรรมกำรบริษัททกุคนควรมีสดัส่วนของกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยร้อยละ 75 ของกำร
ประชมุทัง้ปี 
 

13. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัจ ำนวนองค์ประชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริษัท
จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยต้องมีกรรมกำรบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัท
ทัง้หมด ในกรณีที่เป็นกำรลงมติเฉพำะกรรมกำรบริษัทผู้ ไมม่ีสว่นได้สว่นเสียก็ต้องต้องมีกรรมกำรบริษัทผู้ ไมม่ีสว่นได้สว่น
เสยีอยูไ่มน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทท่ีไมม่ีสว่นได้สว่นเสยี 
 

14. จัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 1 ครัง้   
ทกุปี 

 
9.3 การแต่งตัง้และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
 

- การแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
 

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ โดยสรรหำจำกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี
คณุสมบตัิสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ข้อก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยดงันี ้

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้  ๆ  
ด้วย 

 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ พี่น้อง คู่สมรส และ บตุรของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือ บคุคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหำร หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง 

 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำง กำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่คยเป็นหรือ
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั รวมถึงผู้มีอ ำนำจควบคุมผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง
ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 

 

5. ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือ หุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ 

 

6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกฎหมำย หรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงินที่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำง
วิชำชีพนัน้ด้วย 

 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษัท   ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักับกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัของห้ำงหุ้นสว่น หรือ เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอยำ่งเดียวกนั และ มีกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย 

 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 
ภำยหลงัได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีกำรตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้  

ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ
หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูคำ่ที่ก ำหนดตำมวรรคหนึง่ ให้บริษัทได้รับกำรผอ่นผนัข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีตำมข้อ 4 
หรือ 6 หรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกิดมูลค่ำดังกล่ำว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มี
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทที่แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำกำรแต่งตัง้บุคคลดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชุม
ผู้ ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระด้วย 
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 (ก)  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บคุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 (ข)   เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
 (ค)  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
 
เพื่อเป็นกำรสง่เสริมให้กรรมกำรอิสระได้มีโอกำสประชุมปรึกษำหำรือระหวำ่งกนัเองอยำ่งเป็นอิสระ ส ำหรับกำร

เสนอแนะควำมคิดเห็น และก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำคณุภำพกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดให้มีกำร
ประชมุกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 
- การแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมกำรบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไมน้่อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัรไทย และกรรมกำรของบริษัท ต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตำมกฎหมำย
ก ำหนด โดยกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกำรพิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท  ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  กำรแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัท ให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้
จะต้องมีควำมโปร่งใสและชดัเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้องมีประวตัิกำรศกึษำ และ ประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของ
บคุคลนัน้ๆ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 

2. กรรมกำรบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และ มีเวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ 

 

3. ห้ำมกรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นสว่น หรือเข้ำเป็นกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนั 
และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนจะมีมติแตง่ตัง้ และ กรรมกำรต้อง
แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสญัญำที่บริษัทฯ ท ำขึน้ หรือ ถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มหรือลดลงใน  
บริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทในเครือ 

 

4. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ท ำกำรแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัท ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
 

1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
 

2.  ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ 1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำร ก็ได้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมีให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

 

− การสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง 

ในกำรสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้พิจำรณำเพื่อ
กลัน่กรองสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์
ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงต้องเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอยำ่งดี สำมำรถบริหำรงำนให้บรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ได้ และเมื่อแต่งตัง้แล้วจะรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบในล ำดบั
ตอ่ไป 

 

- การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
1. ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ

จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบั
จ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) และ กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ โดยกรรมกำรท่ี
จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภำยหลงัจำกจดทะเบียนแปรสภำพบริษัทฯ นัน้ให้ใช้วิธีจบัสลำกกนัวำ่ผู้ใด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ 

 

2. นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหนง่เมือ่ตำย ลำออก ขำดคณุสมบตัิ หรือ
มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั และ/หรือ กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

 

3.  กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่
ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมกำรซึง่ลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้ 

 

4.  ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่
สำมในสี่ ( 3/4  ) ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

5. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ  ให้คณะกรรมกำรบริษัท 
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแตว่ำระของกรรมกำรผู้
นัน้จะเหลือน้อยกว่ำสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำ
วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนเข้ำมำแทน 

 

มติของคณะกรรมกำรบริษัท จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่สำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนกรรมกำรท่ี
ยงัเหลอือยู ่
 
 



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

สว่นท่ี 2 หน้ำ 83 
 

9.4 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 
 

9.4.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 
 

1.  บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำทกุปี โดยเป็นกำรประเมินแบบองค์คณะ  
 

2.  บริษัทฯ  มีกำรรำยงำนผลประเมินและข้อคิดเห็นต่ำงๆ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อร่วมกัน 
สนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 

 

3.  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ควรมีสว่นร่วมในกำรอธิบำยถึงควำมคำดหวงัของตนเอง ที่จะได้รับกำรสนบัสนนุ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทตอ่ไป 
 
9.4.2 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. บริษัทฯ ก ำหนดให้มกีำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทกุสิน้ปี โดยคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อขอควำมเห็นชอบ 

 

2. บริษัทฯ ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็น 3 ส่วนและให้น ำ้หนกักำรประเมินในแต่ละระดับในสดัส่วนที่
แตกตำ่งกนัดงันี ้

2.1 กำรประเมินผลจำกดชันีชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำน 
2.2 กำรประเมินด้ำนควำมเป็นผู้น ำ 
2.3 กำรประเมินด้ำนกำรบริหำรงบประมำณและโครงกำรตำ่งๆ 
 

3. ผลกำรประเมินดงักลำ่วจะถกูน ำไปพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรปรับขึน้เงินเดือนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและน ำเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัติอ่ไป 
 
9.5 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรให้อยู่ในระดบัที่
สำมำรถจูงใจและอยู่ในระดบัที่เทียบเคียงกบับริษัทที่อยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกนัโดยกำรพิจำรณำจะเช่ือมโยงกบัผลงำน
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรรวมทัง้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยทุกปีคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนเป็นผู้ก ำหนดคำ่ตอบแทนดงักลำ่วและน ำเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
 

2. คณะกรรมกำรบริษัท ที่ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษจะได้รับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มและเช่ือมโยงกบัควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยนัน้  ผู้ที่เป็นประธำนอำจได้รับคำ่ตอบแทนเพิ่มจำกที่
กรรมกำรได้รับ 

 

3. คณะกรรมกำรบริษัท จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบันโยบำยด้ำนกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนกรรมกำร หลกักำรเหตผุล
และวตัถปุระสงค์ของนโยบำยโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงินของบริษัทฯ 
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4. คณะกรรมกำรบริษัท  เป็นผู้ประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทกุปี เพื่อน ำไปใช้ในกำร
พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  โดยใช้บรรทดัฐำนท่ีได้ตกลงกนัลว่งหน้ำกบัประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรตำมเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม  รวมถึงผลปฏิบตัิงำนทำงกำรเงิน  ผลงำนเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์
ในระยะยำว  กำรพฒันำผู้บริหำร ฯลฯ ผลประเมินข้ำงต้นจะเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้สือ่สำรผลกำรพิจำรณำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบ 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดโครงสร้ำงกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร คือคำ่
เบีย้ประชมุ คำ่บ ำเหน็จกรรมกำร และคำ่ตอบแทนอื่นคือ กำรประกนัควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่และกำร
ชดใช้คืนให้กบับริษัทฯ (Directors and Officers Liabilitiy and Company Reimbursement Policy: D&O) 

 
9.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

1. บริษัทฯ ได้สง่เสริมและสนบัสนนุกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้ในเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ 
ให้กับกรรมกำรเฉพำะเร่ือง ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงและพฒันำกำรปฏิบตัิงำนอย่ำง
ตอ่เนื่อง 

 

2. บริษัทฯ ได้จดัท ำเอกสำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อเป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบตัิงำน
รวมถึงกำรจดัปฐมนิเทศแนะน ำลกัษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหมด้่วย 
โดยกรรมกำรบริษัทได้ผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

3. บริษัทฯ มีกำรพฒันำผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรหมนุเวียนต ำแหน่งภำยใน
องค์กร รวมทัง้เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยจดัให้มีกำรประเมินศกัยภำพ
ผู้บริหำรระดบัสงู 
 

4. บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำสมัมนำหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ตอ่กำร
ปฏิบัติหน้ำที่รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรต่ำงๆ            
อยูเ่สมอ เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพฒันำบริษัทฯ ตอ่ไป 
 
9.7 การดูแลให้มีการปฏิบตัิตามและการทบทวน  
 

 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้กรรมกำรบริษัท กรรมกำรเฉพำะเร่ือง ผู้บริหำร และพนกังำนปฏิบตัิตำมแนว
ปฏิบตัิที่ดีของ “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” อย่ำงเคร่งครัดเพื่อยกระดบัและพฒันำคณุภำพกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ
บริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและควำมยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดให้มีกำรทบทวนคู่มือ “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร”  เป็น
ประจ ำทกุปี 
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9.8 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยเป็นไปอยำ่งเหมำะสม  มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกบันโยบำยและทิศทำง
ของบริษัทคณะกรรมกำรบริษัท จึงได้มีกำรด ำเนินงำนดงัตอ่ไปนี ้

 

1. สง่บคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรบริหำรเห็นว่ำมีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เพื่อไป
เป็นกรรมกำรบริษัทยอ่ยนัน้ๆ  

2.  มีกำรประชมุเพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทกุไตรมำส 
3.  มีกำรจดัให้หนว่ยงำนภำยนอกรับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พร้อมทัง้รำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบริษัท 

รับทรำบ 
4.  มีกำรชีแ้จงนโยบำยที่ส ำคญัของบริษัทฯ เป็นต้นว่ำ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรบริหำร

ควำมเสีย่ง นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ให้บริษัทยอ่ยรับทรำบและน ำไปปฏิบตัิ 
 

9.9 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ในจริยธรรมองค์กรในกำรควบคุมมิให้บุคลำกรน ำข้อมูลภำยในองค์กรไป
เปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์สว่นตน โดยแนวปฏิบตัิหลกัได้แก่ จะต้องไมใ่ช้ข้อมลูภำยในเพื่อหำผลประโยชน์
ให้กับตนเองหรือผู้อื่นเช่น กำรซือ้หุ้ นบริษัทฯ ในเวลำที่จะประกำศผลกำรด ำเนินงำน กำรซือ้ที่ดินหรือลงทุนในธุรกิจใน
บริเวณที่ใกล้กบับริเวณที่บริษัทฯ จะขยำยกิจกำรไป นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบำยและวิธีกำรดแูลผู้บริหำร ดงันี ้

 

1. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมถึงผู้บริหำรฝ่ำยตำ่งๆ รับทรำบเก่ียวกบัหน้ำที่ท่ีต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบตุรที่ไม่บรรลนุิติภำวะ รวมถึงบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
พ.ศ.2535 และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

2.    ก ำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และจัดส่งส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

 

ทัง้นี ้หำกผู้ที่เก่ียวข้องฝ่ำฝืนข้อก ำหนดในเร่ืองเก่ียวกบักำรใช้ข้อมลูภำยในดงักลำ่ว ถือว่ำได้กระท ำผิดข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ จะมีโทษทำงวินยัอย่ำงเคร่งครัด และหำกมีกำรกระท ำที่เช่ือได้ว่ำท ำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของภำครัฐ บริษัทฯ จะสง่เร่ืองให้เจ้ำหน้ำที่รัฐด ำเนินกำรตอ่ไป 

 
9.10  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

คำ่ตอบแทนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำล และกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี  2561  ของบริษัทฯ และ 
บริษัทยอ่ยเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 14.82 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกที่ได้รับอนมุตัิที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 เนื่องจำกมี
คำ่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยที่เปิดเพิ่มขึน้ในปี 2561 จ ำนวน 2 บริษัท 
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9.11 การปฏิบัตติามหลกัการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
 

9.11.1  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำย และยดึหลกัจริยธรรมทำงธุรกิจที่โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  บริษัทฯ ได้เข้ำ
ร่วมเป็นสว่นหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต” เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ใน
กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยมีนโยบำยดงันี ้

 

1.1  ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนของบริษัทฯ หรือ บคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัทฯ กระท ำกำร
หรือยอมรับหรือให้กำรสนบัสนนุกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมแก่บคุคล หรือ หนว่ยงำนท่ี
เก่ียวข้อง ไมว่ำ่จะด้วยกำรเสนอให้   (Offering)   กำรให้ค ำมัน่สญัญำ  (Promising)   กำรเรียกร้อง  (Soliciting)   กำรร้อง
ขอ (Demanding)  กำรให้ หรือ รับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือ มีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทำงทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่น  โดยให้สนบัสนุนทุกองค์กรที่เก่ียวข้อง ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ รับจ้ำง ผู้ รับจ้ำงช่วงให้มีกำรปฏิบัติเช่นเดียวกบับริษัทฯ 
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  และให้มีกำรสอบทำนแนวทำงปฏิบตัิให้สอดคล้องกบันโยบำย ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก ำหนด ข้อบงัคบั 
ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกิจ  

 

1.2  บริษัทฯ มีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไมเ่ข้ำร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจวำ่ บริษัทฯ มี
สว่นเก่ียวข้อง ช่วยเหลอืทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึง่หรือกลุ่มพลงักลุม่ใดกลุม่หนึง่ โดยจะวำงตวัเป็น
กลำง ไม่ฝักใฝ่พรรค หรือ กลุ่มกำรเมืองใด และจะไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคกำรเมืองใดพรรค
กำรเมืองหนึง่ หรือให้ควำมช่วยเหลอืผู้สมคัรรับเลอืกตัง้ทำงกำรเมืองคนหนึง่คนใดโดยเฉพำะ  และบริษัทฯ ถือวำ่ พนกังำน
สำมำรถใช้สทิธิของตนเองในฐำนะพลเมืองดีตำมรัฐธรรมนญูและกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

 

1.3  บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้หรือรับสินบนทกุรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำรด ำเนินธุรกิจและ กำร
ติดตอ่ภำครัฐและเอกชนจะต้องเป็นอยำ่งโปร่งใส ซื่อสตัย์และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 

 1.4  บริษัทฯ จะควบคมุกำรบริจำคเพื่อกำรกศุล กำรให้เงินสนบัสนนุ กำรให้ของขวญัทำงธุรกิจและกำรสนบัสนนุ
กิจกรรมตำ่งๆ ให้มีควำมโปร่งใสถกูต้องตำมกฎหมำย 

 

1.5   บริษัทฯ จัดให้มีกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม สม ่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้พนกังำนทกุคน 
รวมถึงบคุคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ปฏิบตัิขดักบันโยบำยนี ้

 

1.6  บริษัทฯ จัดให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคน
ของบริษัทฯ หรือบคุคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เพื่อสง่เสริมควำมซื่อสตัย์สจุริตและควำมรับผิดขอบต่อหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ รวมถึงสือ่ให้ทรำบถึงควำมมุง่มัน่ของบริษัทฯ  

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

1.   กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนกังำนทกุคนของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำย  นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริต
และคอร์รัปชัน่ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริยธรรมของคณะกรรมกำรบริษัท  (Director Code of 
Conduct) จริยธรรมของผู้บริหำรและพนกังำน (Executive and Employee Code of Conduct)   และ นโยบำยกำรก ำกบั
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ดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ รวมทัง้ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงำนของบริษัทฯ         
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบตัิอื่นใดที่บริษัทฯ จะก ำหนดขึน้ต่อไป  

 

2.  พนกังำนของบริษัทฯ จะต้องไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ที่
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ บงัคบับญัชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบและให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงตำ่งๆ หำกมีข้อสงสยัให้ปรึกษำกบัผู้บงัคบับญัชำ หรือฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบคุคลและ
พฒันำองค์กรผำ่นช่องทำงกำรสือ่สำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ   

 

 3.  บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำนที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้อง
กบับริษัทฯ โดยพนกังำนที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบำะแสจะได้รับควำมคุ้มครองโดยไม่ถกูลงโทษ โยกย้ำยไม่เป็นธรรมหรือโดย
กลัน่แกล้งและรวมถึงกำรแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบทุกเบำะแสท่ีแจ้งมำ 

4. ผู้กระท ำกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ จะได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมข้อบงัคบัใน
กำรท ำงำนของบริษัทฯ และอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 

 

5. กำรให้หรือกำรรับเงินสนบัสนุนจะต้องเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ มีควำมถกูต้องโปร่งใส มีหลกัฐำน
และบนัทึกบญัชีได้ โดยจะมีควบคมุ ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่ำเงินสนบัสนนุไม่ได้เป็นกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ มีขัน้ตอน
กำรอนมุตัิและกำรใช้เงินสนบัสนนุสอดคล้องกบักระบวนกำรควบคมุภำยใน 

 

6. บริษัทฯ จะบริจำคเพื่อกำรกุศลทัง้ทำงด้ำนกำรเงินหรือในรูปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อเป็นสว่นหนึง่กิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนเพื่อกำรประชำสมัพนัธ์และเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดย
ไมไ่ด้มุง่หวงัผลทำงธุรกิจเป็นกำรตอบแทน 

7. กำรบริจำคเพื่อกำรกศุลและกำรให้เงินสนบัสนนุของบริษัทฯ ต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯ 
ตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 

 7.1  จะต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสมัพนัธ์กบันโยบำยและแผนงำนของบริษัทฯ 
 7.2  มีบคุคลหรือองค์กรที่เฉพำะในกำรรับเงินบริจำคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้อยำ่งชดัเจน 
 7.3  มีวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจนในกำรใช้เงินบริจำคและเงินสนบัสนนุนัน้ ซึง่สำมำรถปฏิบตัิและวดัประเมินผลได้ 
 7.4  เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลำเร่ิมต้นและสิน้สดุ 
 7.5  ระบสุถำนท่ีในกำรน ำเงินบริจำคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้ชดัเจน 
 7.6 จะต้องระบุถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรน ำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ว่ำ มีใครได้รับ
ประโยชน์บ้ำง ได้รับประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมอยำ่งไร ทัง้เชิงปริมำณหรือเชิงคณุภำพ 
 7.7  มีหลกัฐำนหรือใบเสร็จระบเุงินท่ีสำมำรถตรวจสอบกำรใช้เงินและกำรด ำเนินงำนได้ 

7.8  กำรให้หรือรับของก ำนลั กำรเลีย้งรับรองและคำ่ใช้จ่ำย ให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมที่ก ำหนด
ในจริยธรรมวำ่ด้วยกำรให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สนิ หรืประโยชน์อื่นใด 

 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหำร ลกูค้ำ พนกังำน ผู้มีสว่นได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้องผ่ำนทำงรำยงำน
ประจ ำปี (annual report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมเพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) ก ำหนดนโยบำย และก ำกบัดแูลให้มีระบบที่สนบัสนนุกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพ
ให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ 

 

(2) พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลีย่นแปลง นโยบำยกำรตอ่ต้ำนทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีได้รับจำก
ผู้บริหำรให้มีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมของบริษัทฯ วฒันธรรมองค์กร 
 

(3) มีควำมเข้ำใจอย่ำงชดัเจนถึงปัจจยั และสำเหตุที่อำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ที่
ส ำคญัของบริษัทฯ พร้อมทัง้ให้ควำมมัน่ใจตอ่วิธีกำรท่ีผู้บริหำรใช้จดักำรควำมเสีย่งนัน้ 

 

(4) ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยำ่ง โดยกำรแสดงควำมซื่อสตัย์ มุง่มัน่ ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตทกุรูปแบบ 
 

(5) สร้ำงและปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อช่วยปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต 
 

(6) สนบัสนุนหน่วยงำนอิสระในกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรป้องกนั และปรำบปรำมกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซึ่ง
ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะท ำงำนบริหำรควำมเสีย่ง ผู้ตรวจสอบภำยใน หนว่ยงำนอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้อง
และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลจำกภำยนอก 

 

(7) สื่อสำรและเน้นย ำ้ควำมมุ่งหวังของคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ให้พนกังำนทกุระดบั รวมถึงบคุคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทรำบและด ำเนินกำรอยำ่งจริงจงั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) สอบทำนนโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ ที่ได้รับจำกผู้บริหำรให้มีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจ 
สภำพแวดล้อมของบริษัทฯ วฒันธรรมองค์กร 

 

(2) สอบทำนทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีได้รับจำก
คณะผู้บริหำร 
 

(3) สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน และ
กำรประเมินควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตำมที่ผู้ตรวจสอบภำยในได้เสนอ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ระบบดงักลำ่วมี
ควำมเสีย่งที่จะท ำให้เกิดโอกำสกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ที่มีผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
น้อยที่สดุ และมีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุม เหมำะสม ทนัสมยัและมี
ประสทิธิภำพ 
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คณะท างานบริหารความเสี่ยง มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
 

(2) ติดตำมกระบวนกำรบ่งชีแ้ละประเมินควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เก่ียวกบัควำมเสีย่งและกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

 

ผู้บริหาร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) ปฏิบตัิตนและสง่เสริมจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอยำ่งให้กบัพนกังำน รวมถึงบคุคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวข้องกบั
บริษัทฯ ก ำหนดให้มีระบบและให้กำรส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสำรไปยงั
พนักงำนและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ ก ำหนดขัน้ตอนกำร
ปฏิบตัิงำนเพื่อปอ้งกนักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ เช่น กำรแบง่แยกหน้ำที่ของผู้ปฏิบตัิงำน เพื่อให้มีกำรสอบยนัควำมถกูต้อง
สมบรูณ์ระหวำ่งกนัและกำรจดัท ำเอกสำรหลกัฐำน 

 

(2) จัดให้มีกำรควบคมุภำยในเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ในหน่วยงำนและกระบวน  
กำรปฏิบตัิงำนท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบ 
 

(3) สอบทำนและติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน เพื่อให้มัน่ใจวำ่เป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
ประกำศและค ำสัง่ตำ่งๆ ของบริษัทฯ  
 

(4) รำยงำนกรณีทุจริตและคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท ตำมควำม
เหมำะสมแล้วแตก่รณี 
 

(5) ส่งเสริม สร้ำงแรงจูงใจให้พนกังำนปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม    
เชิดชคูนดี และตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
 

(6) สร้ำงควำมตระหนัก และสื่อสำรช่องทำงกำรรำยงำน กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นให้กับ
พนกังำนทรำบ 
 

(7) ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีวฒันธรรมองค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ปกป้องพนกังำนที่ปฏิเสธกำร
ทจุริตและคอร์รัปชัน่ เช่น ไม่ลดต ำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนกังำนที่ปฏิเสธกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ แม้วำ่
กำรกระท ำนัน้ จะท ำให้บริษัทฯ สญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม 

 

พนักงาน มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) ปฏิบตัิตำมนโยบำย กฎระเบียบข้อบงัคบัและค ำสัง่ต่ำงๆ ของบริษัทฯ ที่เก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ รวมทัง้จริยธรรมและจริยธรรมของพนกังำน 

 

(2) รำยงำนเหตกุำรณ์ที่นำ่สงสยั หรือพฤติกรรมกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและ
พนกังำน ตลอดจนบคุคลภำยนอก เช่น คูค้่ำ ลกูค้ำ ผู้ เก่ียวข้อง ฯลฯ ตำมกระบวนกำรท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 
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(3) สนบัสนนุและให้ควำมร่วมมือในกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
 

(4) สร้ำงวฒันธรรมองค์กรให้ปรำศจำกกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนเห็นคณุค่ำของกำรประพฤติปฏิบตัิ
ตนตำมหลกัคณุธรรมและจริยธรรม 
 

(5) พนกังำนทกุคนทกุระดบัต้องเปิดเผยรำยกำรควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
 

หมำยเหต ุ:  นกัลงทนุสำมำรถอำ่นรำยละเอียดเพิม่เตมิเก่ียวกบันโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอรัปชัน่ จริยธรรมธุรกิจ และกฎ
บตัรคณะกรรมกำรในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html 
 

 

9.11.2 จริยธรรมธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ก ำหนดให้มีจริยธรรมด้ำนกำรปฏิบตัิงำนและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจทีดี
ส ำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน ถือปฏิบตัิ  โดยมุง่เน้นหลกักำรส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ควำมส ำคญั
กบักำรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียอยำ่งเสมอภำค เป็นธรรม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  ฝ่ำยบริหำรจึง
คดัเลอืกจริยธรรมหลกัขึน้มำให้ผู้บริหำรยดึถือปฏิบตัิ  ดงันี ้

 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซึ่อสตัย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและนโยบำยของ   
บริษัทฯ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส ำคญั 

 

2. รักษำควำมลบัของลกูค้ำ คูค้่ำ และบริษัทฯ อยำ่งเคร่งครัด  โดยดแูลระมดัระวงัมิให้เอกสำรหรือขำ่วสำรอนั
เป็นควำมลบัของบริษัทฯ ร่ัวไหล 

 

3. เคำรพในสิทธิสว่นบคุคลของพนกังำนอื่น ไม่น ำเอำข้อมลูหรือเร่ืองรำวของพนกังำนอื่น ทัง้ในเร่ืองสว่นตวั
และเร่ืองอื่นๆ ไปเปิดเผย หรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลกัษณะที่จะก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่พนกังำน หรือภำพลกัษณ์โดยรวม
ของบริษัทฯ  

 

4. ไมก่ลำ่วร้ำยหรือกระท ำกำรใด อนัน ำไปสูค่วำมแตกแยก หรือควำมเสยีหำยภำยในบริษัทฯ หรือของบคุคลที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

 

5. รักษำและร่วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมคัคีในหมูค่ณะ 
 

6. ปฏิบตัิตอ่ผู้ ร่วมงำนด้วยควำมสภุำพ มีน ำ้ใจ มมีนษุย์สมัพนัธ์ที่ดี และรักษำค ำมัน่สญัญำ 
 

7. ประพฤติปฏิบตัิและพฒันำตนเองไปในทำงที่เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและบริษัทฯ ตำมคำ่นิยมขององค์กร 
 

8. ยึดมัน่ในคณุธรรมและละเว้นจำกอบำยมขุทัง้ปวง ไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจท ำให้เสื่อมเสียช่ือเสียงของ
ตนเองและบริษัทฯ 

 

9. เอำใจใสแ่ละช่วยด ำเนินกำรใดๆ ที่จะรักษำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำรในกำรท ำงำน รวมทัง้กำรพฒันำ
องค์กรไปสูค่วำมเป็นเลศิ 
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10. หลีกเลี่ยงกำรให้ และ/หรือ รับสิ่งของ กำรให้ และ/หรือ รับกำรเลีย้งรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ หรือ    
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจในทำงที่ชอบธรรมของบริษัทฯ หรือใน
เทศกำล หรือประเพณีนิยมในมลูค่ำที่เหมำะสม  หำกของขวญัที่ได้รับในรูปของเงินหรือสิ่งของมีมลูค่ำเกิน  3,000 บำท      
ให้ปฏิเสธที่จะรับและสง่คืน กรณีที่เป็นกำรให้ของขวญั ของช ำร่วย มีมลูค่ำไม่เกิน 3,000 บำท กำรเลีย้งรับรอง คู่ค้ำ หรือ     
ผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมจริงตำมปกติธุรกิจและประเพณีนิยม     

 

11. หลกีเลีย่งพฤติกรรมทีเ่ป็นกำรคกุคำมทำงเพศ 
หมำยเหต ุ :  นกัลงทนุสำมำรถอำ่นรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอรัปชัน่  จริยธรรมธุรกิจ และ
กฎบตัรคณะกรรมกำรในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 
http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html 
 
9.11.3 การเปิดเผยนโยบายส าคัญของบริษัทฯ 
 

หลงัจำกที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้จดัท ำและก ำหนดนโยบำยส ำคญั อนัได้แก่ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภยัด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 และฉบับปรับปรุงวันที่ 21 มีนำคม 2560 และฉบับปรับปรุงล่ำสุดวันที่ 24 
กรกฎำคม  2561 บริษัทฯ ได้น ำนโยบำยดังกล่ำวขึน้แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.principalcapital.co.th และ
เว็บไซต์ภำยในของบริษัทฯ เพื่อให้พนกังำนบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้รับทรำบ นอกจำกนีย้งัได้ท ำกำรจดัประชมุเพื่อชีแ้จง
นโยบำยดงักลำ่ว และเปิดโอกำสให้พนกังำนได้ซกัถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมและลงนำมเพื่อรับทรำบนโยบำยเหลำ่นี ้ 

 
9.11.4  การก าหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท 
 

อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
 

1. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
 

2. ก ำหนดนโยบำยของบริษัทฯ รวมถึงกำรสัง่กำรและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุในกำรบริหำรงำน 

 

3. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งจำกปัจจยัตำ่งๆ ทัง้
จำกภำยในและภำยนอกบริษัทฯ 

 

4. มีอ ำนำจพิจำรณำว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ระดบับริหำรและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนกำรโอน โยกย้ำยข้ำมสำยงำน
หรือกำรพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ระดบับริหำร  

 

5. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมคูม่ืออ ำนำจด ำเนินกำรท่ีบริษัทฯ ประกำศใช้ 
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อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษัทฯ 
 

2. ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรบริหำร และ/หรือ คณะกรรมกำรของบริษัท 
 

3. เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจของบริษัทฯ ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบำย 
ระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสัง่ มติทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ 
ทกุประกำร 

4. มีอ ำนำจแต่งตัง้และบริหำรงำนคณะท ำงำนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภำพของกำรจดักำรที่ดี และ
โปร่งใส และให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร
มอบอ ำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดงักลำ่วให้อยูภ่ำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือมอบอ ำนำจซึง่ได้
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสั่งที่ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำร หรือ คณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ 

 

5. ก ำหนดภำรกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัทฯ รวมถงึกำรสัง่กำรและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในกำรบริหำรงำน 

 

6. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนนิงำนของบริษัทฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งจำกปัจจยัตำ่งๆ 
ทัง้จำกภำยในและภำยนอกบริษัทฯ 

 

7. มีอ ำนำจพิจำรณำวำ่จ้ำงพนกังำน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนกำรโอน โยกย้ำยข้ำมสำยงำน/ฝ่ำย/แผนกหรือ
กำรพ้นจำกกำรเป็นพนกังำน  

 

8. มีอ ำนำจ ออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเพื่อรักษำระเบียบ วินยั กำรท ำงำนภำยในองค์กร 

 

9. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำวๆ ไป 
 

10. วงเงินอนมุตัิของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรให้เป็นไปตำมคูม่ืออ ำนำจด ำเนินกำรท่ีบริษัทประกำศใช้ 
 

 ทัง้นี ้อ ำนำจของประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่
บคุคลอื่นท่ีเห็นสมควร จะไมร่วมถึงอ ำนำจและ/หรือ กำรมอบอ ำนำจในกำรอนมุตัิรำยกำรใดที่ผู้ รับมอบอ ำนำจ หรือบคุคล
ที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกับบริษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมตัิรำยกำรใน
ลกัษณะดงักล่ำว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตัิรำยกำร
ดงักลำ่วตำมที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด  
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อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัของบริษัทฯ 
 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยี และด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 
 

3. เรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร เฉพำะเร่ือง 
 

4. จัดท ำรำยงำนกำรประชุม และเอกสำรส ำคญัต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดหำสถำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ประชุมผู้ ถือหุ้น กำรก ำหนดวำระกำรประชุม พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม กำรจดบนัทึกรำยงำนกำร
ประชมุทัง้หมด 

 

5. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

6. จดัประชมุผู้ ถือหุ้น ดแูลผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุร่ำงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรตำ่งๆ 
 

7. ดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) 

 

8. สง่เสริมให้บริษัทฯ มีมำตรฐำนด้ำนบรรษัทภิบำลท่ีเหมำะสม 
 

9. เป็นหรือประสำนงำนนำยทะเบียนของบริษัทและกำรประสำนงำนเก่ียวกบักำรจำ่ยเงินปันผล 
 

10. ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชมุกรรมกำร หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

9.11.5 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรทัง้สิน้ 9 คน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

• กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร   จ ำนวน 4 คน 

• กรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร   จ ำนวน 2 คน 

• กรรมกำรอิสระ    จ ำนวน 3 คน 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่ำกำรที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่ำงมัน่คงและยัง่ยืนนัน้ ปัจจัยหนึ่งที่ส ำคญัคือกำรสร้ำง
สมดลุของก ำไรเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ นอกจำกควำมมุง่มัน่ในกำรขยำยกิจกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำย
แล้ว  บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดให้มีสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอยำ่งต่อเนื่องมำกขึน้ และท ำให้เห็นผลอย่ำง
เป็นรูปธรรมที่ชดัเจนขึน้ โดยเน้นกำรสร้ำงรำกฐำนของควำมเข้ำใจและรับรู้ร่วมกนัให้เกิดขึน้ในองค์กรเป็นล ำดบัแรก เมื่อ
หนว่ยยอ่ยขององค์กรเข้ำใจแล้ว จึงจะเกิดกำรสร้ำงสรรค์ได้อยำ่งตอ่เนื่องตำมที่คำดหวงัไว้ โดยบริษัทฯ ได้ยดึตำมแนวทำง
ปฏิบตัิใน 7 หวัข้อหลกัตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจกำรที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก ำหนดขึน้ 
และ ISO 26000 มำตรฐำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญ และไม่ขัดต่อหลกั

กฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงต้องค ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ำย ดงันัน้ เพื่อให้
พนกังำนของบริษัทฯ ได้มีควำมเข้ำใจตรงกนัและมีหลกัยดึปฏิบตัิ บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและ
นโยบำยที่เก่ียวข้องตำ่งๆ บนอินทรำเน็ตของบริษัทฯ  และประชำสมัพนัธ์ให้พนกังำนได้รับทรำบข้อมลูและปฎิบตัิตำม 
  

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ไว้

เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน อนัจะช่วยลดปัญหำของควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือกำรละเมิดกฎหมำยได้ และ 
นโยบำยทำงสำรสนเทศท่ีครอบคลมุถึงกำรใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้อง เพ่ือขจดัปัญหำกำรละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำ 
โดยมีกำรก ำหนดบทลงโทษก ำกับไว้บนอินทรำเน็ตของบริษัทฯ  และประชำสมัพนัธ์ให้พนกังำนได้รับทรำบข้อมูลและ
ปฏิบัติตำม นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีกำรทบทวนมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและปรับปรุงนโยบำยให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล  บริษัทฯ ได้รับใบรับรองกำรมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) สะท้อนควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจริุตคอร์รัปชัน่มำใช้จริงในองค์กำรได้และประกำศตนร่วมตอ่ต้ำนกำรทจริุตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

เมื่อวันที่  7 มิถุนำยน 2561 บริษัทฯ ผ่ำนกำรรับรอง Anti-Corruption จำก โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  

 

3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัต่ิอพนักงาน 

บริษัทฯ ให้กำรปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม มีสวสัดิกำร ควำมปลอดภยั และสขุอนำมยัที่
สอดคล้องกบัมำตรฐำนแรงงำน มีกำรตอบแทนพนกังำนในลกัษณะที่นอกเหนือจำกค่ำจ้ำงและโบนสั และจัดฝึกอบรม
สร้ำงเสริมพฒันำศกัยภำพของพนกังำน จ ำนวน 2 หลกัสตูร เพื่อให้พนกังำนได้เสริมศกัยภำพในด้ำนต่ำงๆ และพฒันำ
ควำมสมัพนัธ์ในองค์กร โดยหลกัสตูรที่จดัขึน้ได้แก่ 

− พฒันำศกัยภำพ ยกระดบัตวัเอง  

− สร้ำงเสริมกำรสือ่สำรท่ีมีประสทิธิภำพและกำรท ำงำนเป็นทีม และหลกัสตูรเฉพำะของสว่นงำนอื่นๆ 
นอกจำกนีย้งัได้สนบัสนนุให้กรรมกำรบริษัทเข้ำรับกำรฝึกอบรมกบั “สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย” 

ในปี 2561 จ ำนวน 2 คน 
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4.   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ส ำหรับธุรกิจ เพื่อเป็นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำระดับบนส ำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  

บริษัทฯ จึงได้ท ำสญัญำกำรจัดกำรกบักลุ่มแมริออท ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมระดบันำนำชำติที่มีช่ือเสียง เพื่อให้บริหำรงำน
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทกุไตรมำส
เพื่อให้มัน่ใจวำ่ผู้บริโภคจะได้รับสิง่ที่ดีที่สดุซึง่ที่ผำ่นมำโครงกำรนีไ้ด้รับรำงวลัยอดเยี่ยมซึง่ผู้บริโภคเป็นผู้ให้คะแนนมำโดย
ตลอด นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ได้ท ำสญัญำกำรจดักำรกบับริษัท แอสคอทท์ อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้น ำตลำดด้ำนกำรบริหำรเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์รำยใหญ่ที่สดุในภูมิภำคเอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และ
ตะวนัออกกลำง มำเป็นผู้บริหำรโครงกำรซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั กรุงเทพฯ   
 
5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 

บริษัทฯ มีกำรจดัซ้อมดบัเพลิงให้แก่อำคำรที่บริษัทฯ ได้เข้ำไปบริหำร และยงัได้สง่พนกังำนไปเข้ำร่วมกำรอบรม
กำรช่วยชีวิตขัน้สงูร่วมกบัโรงพยำบำลบีเอ็นเอช เพื่อเรียนรู้กำรปฏิบตัิตนหำกมีเพื่อนพนกังำนหรือลกูค้ำจ ำเป็นต้องได้รับ
ควำมช่วยเหลอืเร่งดว่น 

 
6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินกิจกรรม CSR- In process ซึง่เป็นกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทีม่ีผลตอ่ผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีและสิง่แวดล้อมขององค์กร  
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• นกัศกึษำจำกสถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน์เข้ำเยีย่มชมกิจกำรโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์แมริออท 
สำทร วิสต้ำ  เพื่อศกึษำและเรียนรู้เก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมและงำนด้ำนกำรให้บริกำร 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั (“CS”) 

• บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั ให้บริกำรติดตัง้ระบบสำรสนเทศพร้อมกำรดแูลรักษำระบบตอ่เนื่อง 3 
ปี แก่คลินิกแพทย์แผนปัจจุบนัและแพทย์แผนไทยประยุกต์ จ ำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นคลินิกที่มุ่งเน้นกำรรักษำพยำบำลที่
ต้นเหตทุัง้ทำงร่ำงกำยและจิตใจ เพื่อให้ผู้ ป่วยไมต้่องอยู่ในวงเวียนแห่งกำรรักษำแบบไมม่ีที่สิน้สดุ รวมทัง้ยงัไมค้่ำก ำไรแก่
ผู้ ป่วยเกินควร โดยที่คลินิกดงักลำ่ว จะมีกำรให้บริกำรในอตัรำพิเศษแก่พนกังำนในเครือของบริษัทฯ เพื่อเป็นกำรสง่เสริม
สขุภำพของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในองค์กรอีกทำงหนึง่ 

• บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกัด ได้พัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำแบบบูรณำกำร Cloud-Edu 
ร่วมกับวิทยำลยับณัฑิตเอเชีย (วิทยำลยัฯ) โดยโครงกำรดงักล่ำวเป็นระบบสำรสนเทศส ำหรับบริหำรจัดกำรทำงด้ำน
กำรศึกษำอย่ำงเต็มรูปแบบ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ให้กับทัง้  CS และวิทยำลัย  โดยกำรพัฒนำระบบ Cloud-Edu นีท้ ำให้
พนกังำนของ CS เกิดกำรพฒันำทกัษะและเพิ่มประสบกำรณ์ในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นอก จำกนีย้งัช่วยลด
ต้นทนุในกำรประชำสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ของ CS ส ำหรับวิทยำลยัได้รับประโยชน์จำกกำรใช้งำนระบบดงักลำ่ว 

 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัได้ด ำเนินกิจกรรม CSR - After process  ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนขององค์กรโดยตรงมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกิจกรรม
ดงัตอ่ไปนี ้
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

• กำรระดมทุนส ำหรับภำรกิจมอบกำรศลัยกรรมรักษำภำวะปำกแหว่งเพดำนโหว่ของมูลนิธิสร้ำงรอยยิม้       
ซึ่งเป็นโครงกำรที่บริษัทฯ ได้ริเร่ิมและด ำเนินกำรตอ่เนื่องมำหลำยปีแล้ว ในปี 2561 สำมำรถระดมทนุและเงินบริจำคจำก
ลกูค้ำและพนกังำนของบริษัทฯ จ ำนวน 25,560 บำท 

• บริษัทฯ จัดกิจกรรม Wish upon a Star เพื่อระดมทุนจำกลูกค้ำและพนักงำนของบริษัทฯ เพื่อจัดหำ
ของขวญั อปุกรณ์กีฬำ อปุกรณ์เคร่ืองเขียน เลีย้งอำหำรกลำงวนัเด็กและบริจำคสิง่ของตำ่งให้นกัเรียนโรงเรียนบำงเก่ำ ใน
อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบรีุ บริษัทฯ มอบเงินบริจำคจ ำนวน 80,000 บำท  

• บริษัทฯ จดักิจกรรมวิง่กำรกศุล “Run to give” เพื่อน ำรำยได้จำกกำรขำยเสือ้บริจำคให้โรงพยำบำลศิริรำช
สร้ำงตกึผู้ ป่วยใหม่ มอบเงินบริจำคจ ำนวน 1,136,050 บำท 

 
 กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั 

• โรงพยำบำลพิษณเุวช ได้จดักิจกรรมอำสำ ต้นกล้ำแหง่ควำมดี โดยในปี 2561 ได้มอบทนุกำรศกึษำ สือ่กำร
เรียนกำรสอน หนงัสอื  คอมพิวเตอร์  เสือ้ผ้ำ ยำสำมญัประจ ำบ้ำนให้แก่นกัเรียน ณ โรงเรียนบ้ำนขอนสองสลงึ อ ำเภอชำติ
ตระกำร จงัหวดัพิษณโุลก  และมอบทนุทรัพย์ในกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน รัว้และประตโูรงเรียน  

• บริษัทฯ ท ำโครงกำรมอบกระเป๋ำยำให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ และสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ นอกจำกนีย้งัได้เข้ำ
ร่วมโครงกำรสง่เสริมมำตรกำรองค์กรเพื่อควำมปลอดภยัทำงถนน 

• บริษัทฯ ให้กำรสนบัสนุนด้ำนกำรศึกษำด้วยกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นกัศึกษำแพทย์เป็นเงิน  60,000 
บำทตอ่ปี และมอบทนุให้แก่บตุรของพนกังำนจ ำนวน 215 ทนุเป็นเงิน 685,000 บำท 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 

• โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ ได้ท ำโครงกำร “มอบโอกำสใหมใ่นกำรมองเห็นส ำหรับ 30 ดวงตำ” โดยกำรผำ่ตดัต้อ
กระจกให้กับผู้ ด้อยโอกำสและขำดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวดันครสวรรค์ไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ได้
จ ำนวน 30 คน  

• โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ น ำโดยผู้บริหำรได้มอบศนูย์สขุภำพอทุยำนสวรรค์ให้กบัเทศบำลนครสวรรค์เพื่อเป็น
สำธำรณประโยชน์ส ำหรับประชำชนที่มำใช้บริกำรในสวนสำธำรณะ 

• โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ แพทย์ พยำบำล ร่วมออกหนว่ยแพทย์เคลือ่นท่ีเยี่ยมบ้ำนผู้ ป่วยตดิเตยีงใน “โครงกำร
บ ำบดัทกุข์ บ ำรุงสขุ สร้ำงรอยยิม้ให้ประชำชนจงัหวดันครสวรรค์” โดยมีผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัพร้อมทัง้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ เพื่อ
ดแูลให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ ป่วยและประชำชนที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรดแูลทำงกำรแพทย์ได้ และยงัได้มอบสิ่งของเคร่ืองใช้เพื่อ
แบง่เบำภำระคำ่ใช้จ่ำยแก่ผู้ ป่วย  และร่วมมือกบัสภำกำชำติไทยในกำรรับบริจำคโลหิตอีกด้วย โดยรวมโลหิตที่ได้จำกกำร
บริจำคทัง้หมด 335 ยนูิต  นอกจำกนีย้งัมีกำรบริจำคเตียงผู้ ป่วยให้กบัภำคกำรบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 8 เพื่อสง่ต่อให้กบั
ผู้ ป่วยที่ขำดแคลน  และมอบเคร่ืองกระตกุหวัใจไฟฟ้ำจ ำนวน 10 เคร่ืองให้แก่หน่วยงำนรำชกำร เพื่อใช้ประโยชน์ในกรณี
เกิดเหตฉุกุเฉิน 
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากัด 
โรงพยำบำลสหเวช น ำโดยคณะแพทย์ พยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสขุภำพ

เบือ้งต้น ฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ให้กบันกัเรียนในสถำนท่ีตำ่งๆ เช่น โรงเรียนบริหำรธุรกิจ โรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำก
ทำง จัดอบรมกำรช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐำนให้แก่พนกังำนในโรงพยำบำลและหน่วยกู้ ภยัจำกภำยนอกในพืน้ที่จังหวดัพิจิตร  
นอกจำกนีแ้พทย์ของโรงพยำบำลได้ร่วมให้ควำมรู้ด้ำนกำรดแูลสขุภำพผำ่นทำงวิทยรุำยกำร อสมท. เพื่อชมุชน 

 
7. การให้ความส าคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ มีควำมตัง้ใจที่จะพฒันำกำรรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดควำมยัง่ยืนมำกขึน้ จึงได้เร่ิมให้ควำมส ำคญักบั
กำรจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืน (Sustainability Report) ขึน้ เพื่อประกำศจุดยืนของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นจุดเร่ิมต้นของ
กำรสร้ำงควำมยัง่ยืนอยำ่งสมดลุให้กบัผลลพัธ์เชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยังได้จัดท ำโครงกำร ”ท ำดีเพื่อพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดช ด้วยกำรจดัท ำหลกัสตูรพฒันำควำมเข้มแข็งผู้บริหำรโรงพยำบำลฉบบั
บรูณำกำร (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) ให้กบับคุลำกรทำงกำรแพทย์โดยไม่เสยี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลกัสตูร เพื่อให้เกิดกำรรวมตวักันของผู้บริหำรโรงพยำบำลทัง้จำกภำครัฐและภำคเอกชน ท่ีพร้อมจะ
ร่วมกันขบัเคลื่อนให้เกิดกำรพฒันำกำรบริกำรด้ำนสขุภำพเพื่อประโยชน์สขุของประชำชนชำวไทยทุกคน  รวมทัง้เพื่อให้
ผู้ เข้ำร่วมฝึกอบรมได้พฒันำทกัษะและสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงถกูต้อง เพื่อให้ประชำชนได้รับกำร
บริกำรท่ีดี มีคณุภำพ และเพื่อสร้ำงบรรยำกำศแหง่กำรเรียนรู้ และชมุชนนกับริหำร (Community of Practice: Healthcare 
Leadership) ร่วมกนัระหว่ำงผู้บริหำรโรงพยำบำลจำกภำครัฐและเอกชนตอ่ไปและสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำท 
สมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดุลยเดชให้ยัง่ยืน  โดยโครงกำรนีไ้ด้รับควำมร่วมมือจำกซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั กรุงเทพฯ  
โดยบริษัท  วี  เรสซิเดนซ์ จ ำกัด กระทรวงสำธำรณสุข บริษัท สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมกำรบริหำรโรงพยำบำล 
จ ำกัด (HMTDI)  สมำคมโรงพยำบำลเอกชน   มูลนิธิพงษ์ศักดิ์  วิทยำกร และ บริษัท พริน้ซิเพิล  แคปิตอล จ ำกัด 
(มหำชน) (PRINC) โดย HMTDI ท ำหน้ำที่ผู้ จัดงำนและหลกัสตูรกำรอบรม (Organizer) โดยกำรฝึกอบรมผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลในชนบท เพื่อเพิ่มองค์ควำมรู้และควำมเช่ียวชำญให้สำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้  

นอกจำกนีย้งัมีหลกัสตูร “เคล็ดลบับริหำรโรงพยำบำลแบบมืออำชีพ” ถ่ำยทอดประสบกำรณ์โดย นำยแพทย์    
พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร ผู้บกุเบิกโรงพยำบำลเอกชนในประเทศไทย โดยเปิดให้ศกึษำฟรีผำ่นทำงออนไลน์   
https://www.coursetoyou.com/course?courseid=themastermentor 
 
หมำยเหตุ:     โปรดอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมในรำยงำนกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ปี 2561 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html 
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11 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

 
11.1 นโยบายด้านการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ  มีนโยบำยให้ทุกหน่วยงำนท ำงำนอย่ำงมีระบบ   มีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์ และเปำ้หมำยของบริษัทฯ มีกำรดแูลรักษำและใช้ทรัพย์สนิอยำ่งประหยดัและเหมำะสม มีระบบกำรควบคมุ
ภำยในรวมทัง้กำรประเมิน และบริหำรควำมเสีย่งที่รัดกมุตอ่เนื่องมีประสทิธิภำพ โดยเจ้ำของหนว่ยงำนจะต้องมีระบบกำร
ท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนที่ดีและมีกำรควบคมุภำยใน เพื่อป้องกนัเหตุกำรณ์อนัไม่พึงประสงค์ที่อำจจะสร้ำงควำมเสียหำย
ให้กบับริษัทฯ ได้ และพฒันำให้พนกังำนในหนว่ยงำนมีควำมรู้สกึร่วมในอนัที่จะปฏิบตัิงำนตำมวิธีปฏิบตัิงำนที่เหมำะสม  
รวมถึงระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และพร้อมที่จะให้บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบกำรท ำงำนได้ตลอดเวลำ 

ส ำหรับกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ นัน้  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เห็นชอบให้วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกเพื่อมำ
ปฏิบตัิหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ได้แก่   บริษัท 24 อินเตอร์เซอร์วิสเซส จ ำกัด ซึ่งมีควำมเป็นอิสระและมี
ควำมช ำนำญในกำรวำงระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี  เพื่อปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้   ผู้ตรวจสอบ
ภำยในจะเข้ำมำตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ  ไตรมำส โดยนำงสำวกำนติมำ คงสมยุติ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำร
ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
 

 โดยบริษัทฯ มีแนวทำงในกำรปฏิบตัิในกำรควบคมุภำยใน ดงันี ้
1. ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบกำร

ท ำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพ  และถูกต้องตำมระเบียบกำรปฏิบตัิงำน   โดยมีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่รัดกุมสำมำรถตรวจสอบได้  ทุกหน่วยงำนจะต้องจัดท ำคู่มือก ำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนเป็นบรรทดัฐำน
ส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรในสว่นงำนที่อยู่ในควำมดแูลของตน  โดยถือปฏิบตัิตำมนโยบำยคณุภำพของบริษัทฯ นโยบำย
ส ำคญัและระเบียบปฏิบตัอ่ื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

2.  แนวทำงกำรควบคมุภำยในที่มีกำรประเมิน  และบริหำรควบคมุควำมเสี่ยงเป็นแนวทำงที่จะช่วยให้แต่ละ
หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ  และหำทำงควบคมุด้วยกำรลดผลกระทบ หรือลดโอกำสที่
จะเกิดควำมเสี่ยงดงักลำ่ว โดยบริษัทฯ ต้องกำรให้พนกังำนทกุระดบัชัน้มีสว่นร่วมในกำรประเมินและควบคมุควำมเสีย่ง
โดยทัว่กนัเพื่อช่วยกนัปอ้งกนัควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้ 

 

3.  ผู้ตรวจสอบภำยในจะเป็นผู้สนบัสนนุผู้บริหำรทกุหนว่ยงำน ในกำรจดัให้มีกำรควบคมุภำยในในทกุหนว่ยงำน    
และ ด ำเนินกำรตรวจสอบเป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิภำพ และมีกำรปฏิบตัิตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องสม ่ำเสมอ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงระบบงำนให้มี
ประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

 

4.  แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลกัษณะที่สร้ำงสรรค์ และปรับปรุงระบบงำนให้ดีขึน้ รำยงำนท่ี
ผู้ ตรวจสอบภำยในจัดท ำขึน้ ซึ่งฝ่ำยที่เป็นเจ้ำของระบบงำนมีควำมเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้ว  จะน ำไปพิจำรณำใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะน ำไปปฏิบตัิต่อไป  หำกปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดที่
ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพหรือรัดกุมมำกยิ่งขึน้ ขอให้ถือเป็นหน้ำที่ของทกุหน่วยงำนที่เก่ียวข้องรีบด ำเนินกำร
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ปรับปรุงแก้ไขทนัที โดยบริษัทฯ จะถือว่ำหน้ำที่ดงักลำ่วเป็นสว่นหนึ่งของงำนที่หน่วยงำนนัน้ๆ รับผิดชอบและถือเป็นสว่น
หนึง่ในกำรประเมินผลงำนของบคุคลที่เก่ียวข้องด้วย 

 
11.2  นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 

เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประกำศ “นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง” และ  “กฎบตัร
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง” ในเบือ้งต้นให้มีคณะท ำงำนด ำเนินกำรจดัเตรียมแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง และใน
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
วำงแผน จดัอนัดบัควำมเสีย่งของบริษัทฯ จดัหำแนวทำงกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง และบริหำรจดักำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ 
และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทกุ 6 เดือน 

 

บริษัทฯ  ให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตัง้แต่กำรค้นหำ ระบุ วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง  กำร
จดักำรและควบคมุควำมเสีย่ง ตลอดจนติดตำมและรำยงำนผล โดยน ำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่งตำมมำตรฐำน ISO 
31000 มำพฒันำกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ง  โดยอ้ำงอิงแนวทำงปฏิบตัิด้ำนกำรควบคมุภำยในของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO  

 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ  มีดงันี ้
1. บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมเสี่ยง 6 ด้ำนคือ ด้ำนกำรลงทุน ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำน

กำรเมืองและนโยบำยภำครัฐ  ด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและกฎหมำย  และด้ำนช่ือเสยีงภำพลกัษณ์ ดงันัน้บริษัทฯ จึง
ต้องมีกำรจดักำรควำมเสี่ยงอยำ่งเป็นระบบและต่อเนื่อง ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัโครงกำร โดยใช้มำตรฐำนเดียวกนั
ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด 

 

2. ผู้บริหำรต้องสื่อสำรให้บคุลำกรในทกุฝ่ำยงำนทรำบถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงและ
ควำมเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบคุลำกรของบริษัทจะต้องสำมำรถแสดงสถำนะควำมเสี่ยงในงำนที่เก่ียวข้องได้และน ำไปใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจเพื่อบริหำรจดักำรฝ่ำยงำน รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสมและแผนส ำรองฉกุเฉิน
เพื่อรับมือกบัควำมเสีย่งนัน้ๆ 

 

3. ให้แต่ละฝ่ำยงำนใช้แผนที่ควำมเสี่ยงและเคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยงตำมคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อ
ด ำเนินกำรค้นหำ ระบุปัจจัยเสี่ยง และรูปแบบของควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน  วิเครำะห์ประเมินควำม
เสี่ยงทีค้นพบ ก ำหนดระดบัควำมเสี่ยงพร้อมทัง้เกณฑ์ที่ยอมรับได้  ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ /มำตรกำร หรือแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงที่จะป้องกนั บรรเทำ หลีกเลี่ยงหรือ ควบคมุควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล  ตลอดจนก ำกบั ติดตำม ทบทวนและ
ประเมินผลกำรจดักำรกบัควำมเสีย่งเพื่อน ำไปปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งให้มีประสทิธิผลเพิ่มขึน้ตำมล ำดบั 

 

4. ให้ผู้ รับผิดชอบแต่ละฝ่ำยงำนรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด
เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

 

5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก ำหนดนโยบำยกำรบ่ริหำรควำมเสี่ยงและก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิรวมถึง
ก ำกบัควำมเสีย่งภำยในองค์กร และเป็นผู้สรุปและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสีย่งตอ่คณะกรรมกำรบริษัทตอ่ไป 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและหน้าที่ความรับผิดชอบ (ณ วนัที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

 
 
(1) คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่รับผิดชอบในภำพรวมของกำรก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ 
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่สนบัสนนุคณะกรรมกำรบริษัทด้วยกำรช่วยสอบทำนอย่ำงเป็นอิสระ ให้

มัน่ใจวำ่ระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งมีควำมเหมำะสมและมีประสทิธิผล 
(3) คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรทบทวน ก ำกบัดแูลและติดตำมสถำนะควำมเสี่ยงที่

ส ำคญัของธุรกิจ และระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ 
(4) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ก ำกบัดแูลให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กรอย่ำงตอ่เนื่อง  สร้ำงควำมมัน่ใจวำ่มีแผนจดักำร
ควำมเสีย่งที่เหมำะสม  

(5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
(5.1) ก ำหนดนโยบำย เปำ้หมำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเสีย่ง  
(5.2) พฒันำระบบกำรจดักำรควำมเสี่ยงทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภำพและผลกัดนัให้เกิดควำมร่วมมือใน

กำรบริหำรควำมเสีย่งทกุระดบัอยำ่งตอ่เนื่อง 
(5.3) ติดตำมและสอบทำนควำมเสีย่งของหนว่ยงำนตำ่งๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข 
(5.4) ก ำกบัดแูลควำมมีประสทิธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
(5.5) รำยงำนควำมเสี่ยงและผลกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทตำมวำระ

ที่ก ำหนด 
 

ผลลัพธ์ที่คาดหวงัจากการบริหารความเสี่ยง 
(1) สร้ำงควำมตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในเชิงรุก โดยระบุ ประเมิน และจัดกำรกับ

ควำมเสีย่งอยำ่งจริงจงัและทัว่ถึงทัง้องค์กร  
(2) เพิ่มช่องทำงในกำรระบโุอกำสที่อำจน ำไปสูก่ำรเติบโตของกิจกำร และมีควำมพร้อมส ำหรับภยัคกุคำมที่จะ

เป็นอปุสรรคในกำรด ำเนินงำน 
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(3) มีกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งที่ได้มำตรฐำนตำมคำ่นิยมสำกล 
(4) เพิ่มโอกำสและควำมเป็นไปได้ที่จะมีผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลเุป้ำหมำย  อนัจะน ำมำซึ่งควำมมัน่ใจและ

ควำมไว้วำงใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีตอ่กิจกำร 
(5) สำมำรถน ำข้อมลูควำมเสีย่งไปประกอบกำรวำงแผนและกำรตดัสนิใจเชิงกลยทุธ์ 
(6) ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์มีควำมชดัเจน และคำดกำรณ์ลว่งหน้ำได้มำกขึน้ 
(7) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรบริหำรอบุตัิกำรณ์ได้ดีขึน้ 
(8) เพิ่มกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ในกำรจดักำรกบัควำมเสีย่ง 

 
การทบทวนนโยบาย 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งจะต้องทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งและคูม่ือเอกสำรตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ แล้วรำยงำนควำมเหมำะสมและประสิทธิผลของกำรน ำไปใช้งำนเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง  
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12. รายการระหว่างกัน 
 
12.1  เปิดเผยรายการระหว่างบุคคลอื่นที่อาจมคีวามขัดแย้ง 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ไม่มีรำยกำรระหว่ำงบุคคลอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้งกับบริษัทฯ  มีเพียงรำยกำร
ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจ ำปี 
2561  แล้ว  
 
12.2   ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกนั 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษัทย่อยนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นว่ำ มีควำมสมเหตุสมผล
และเป็นรำยกำรปกติของธุรกิจที่มีเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป  โดยมีรำคำและมีเง่ือนไขที่เป็นธรรม 

 

12.3   นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
 

 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยโดยเท่ำเทียมกนั รวมถึงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ
จึงได้จดัท ำ “นโยบำยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั” ขึน้ และประกำศไว้ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร โดยยดึหลกักำรดงันี ้

• เป็นรำยกำรท่ีผำ่นขัน้ตอนกำรอนมุตัิที่โปร่งใสโดยกรรมกำรและผู้บริหำรด้วยควำมรับผิดชอบระมดัระวงัและ
ซื่อสตัย์สจุริต โดยผู้มีสว่นได้สว่นเสยีไมไ่ด้มีสว่นร่วมในกำรตดัสนิใจ 

• เป็นรำยกำรท่ีด ำเนินกำรโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 
• มีระบบกำรตดิตำมและตรวจสอบท่ีท ำให้มัน่ใจได้วำ่กำรท ำรำยกำรเป็นไปตำมขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 

กรณีที่รำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทฯ เกิดขึน้กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ จะน ำเสนอ
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้บริษัทฯ จะจดัให้มีผู้ เช่ียวชำญ
อิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว ทัง้นีก้ำรอนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมำยวำ่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

หำกเกิดรำยกำรระหวำ่งกนั บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้มีกำรอนมุตัิให้ท ำรำยกำรดงักลำ่ว โดยบคุคลที่มีสว่นได้เสยี
หรืออำจขดัแย้งจะต้องไม่มีสว่นในกำรพิจำรณำอนมุตัิ  ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำ และให้ควำมเห็น
ต่อกำรท ำรำยกำรดงักลำ่วทกุครัง้ ซึ่งขัน้ตอนกำรอนมุตัิกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรให้ท ำรำยกำรดงักลำ่วจะด ำเนินกำร
ตำมขัน้ตอนของข้อก ำหนด หรือ ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ  ข้อก ำหนดเร่ืองรำยกำรที่เก่ียวโยงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด โดยกำรก ำหนดรำคำ ค่ำตอบแทน หรือค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนั
บริษัทจะก ำหนดโดยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด ตลอดจนมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชี
อนุญำตแห่งประเทศไทย รวมทัง้พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท ฯ เป็น
ส ำคญั และจะเปิดเผยรำยละเอียดในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 
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12.4    รายละเอียดการถอืหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด  

 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

  จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ 

1 นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
2 นำยญำณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
3 ดร.สำธิต วิทยำกร 805,393,500 24.85 806,728,800 24.89 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
4 นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค 10,000,000 0.30 10,000,000 0.30 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 

5. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ 15,149,000 0.46 15,149,000 0.46 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 100,000 0.003 100,000 0.003 
6 นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
7 ดร.จฑุำมำส อิงโพธ์ิชยั - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
8 นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริฐ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
9 นำงสำวภทัรพร จำรุพฒัน์ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 

10 นำยศิริชยั โตวิริยะเวช 372,800 0.01 372,800 0.01 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 

11 นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
12 นำงสำวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม 474,200 0.01 474,200 0.01 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 100,000 0.003 100,000 0.003 
13 นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
14 นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี 10,120,000 0.31 10,120,000 0.31 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
15 นำยศภุวสั พงษ์ศิริพำนิช - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
16 นำงเสมอแข สทัธำพงศ์ 100,000 0.003 100,000 0.003 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
17 นำงสกุนิษฐ์ มหำนกุลู - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
18 นำงสำวแพร โฮว่รังกรู - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
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 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

  จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ 

19 นำงสำวณภทัร์พร รอดชะ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
20 นำงสำวจนัทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์ 98,000 0.003 98,000 0.003 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
21 นำยนฤพล พนัธุ์ศภุมงคล 21,000 0.0006 21,000 0.0006 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
22 นำงเตือนใจ แก้ววรรณำ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
23 นำยแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
24 นำยแพทย์อธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ 2,507,600 0.07 2,517,600 0.07 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
25 นำยแพทย์อำทิตย์ เป่ียมคล้ำ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
26 นำยแพทย์เจษฎำ จงไพบลูย์พฒันะ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
27 นำงพิมพ์ญดำ  บญุเต็ม - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
28 นำงสำววรรณี โรจนโอฬำรรัตน์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
29 นำงสำวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล 29,600 0.0009 29,600 0.0009 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
30 นำยแพทย์สรุศกัดิ์ อ ำมำตย์โยธิน - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
31 นำยสรุศกัดิ์ ผสุดีโสภณ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
32 นำยสมชำย เส็งสมวงษ์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
33 นำงสำวอติยำ อำวชันำกำร     

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
34 นำงสำวบษุกร แก้วบญุธรรม     

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
35 นำยบญุชนะ เพชรพลอยงำม     

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
36 ดร. ขจรศกัดิ์ สงัข์เจริญ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
37 นำยอภิรัฐ นชุทอง - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
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 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

  จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ 

38 นำงนิภำพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
39 นำงวรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 3,009,800 0.09 3,009,800 0.09 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
40 นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
41 นำยสะพร่ัง สขุเวชชวรกิจ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
42 นำยสิทธิชยั วงศ์ณิชชำกลุ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
43 นำยสำธิต น่ิมพิทกัษ์พงศ์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
44 นำยโชติ นิสงู - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
45 นำยพวสัส์ ธนวฒิุศิรวชัร์ - - 183,900 0.57 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
46 นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร  1,917,852,143 59.19 1,917,852,143 59.19 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 
47 นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร 22,985,100 0.71 22,985,100 0.71 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ - - - - 

หมำยเหต ุ :  จ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยนำงสำวสำธิตำ วิทยำกร นบัรวมหุ้นท่ีถือโดย Peak Developments Holding Co., Ltd.  
เนื่องจำกนำงสำวสำธิตำเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ Peak Developments Holding Co., Ltd. โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
59.19  และนบัรวมหุ้นท่ีถือโดย UBS AG HONG KONG BRANCH  เนื่องจำก UBS  เป็น Custodian ของนำงสำวสำธิตำ 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13 ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 รายงานการสอบบัญช ี
 

รำยงำนของผู้สอบบญัชีในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ส ำหรับงบกำรเงินปี 2559-2561  ซึ่งตรวจสอบโดย นำยชำญชยั 
ชัยประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตและได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ เลขที่ 3760 จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไข  โดยมี
ควำมเห็นวำ่งบกำรเงินรวมของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (บริษัท) และบริษัทยอ่ย (กลุม่กิจกำร) และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุม่กิจกำรของบริษัท และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ได้จัดท ำขึน้โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน  และงบกำรเงินนีไ้ด้ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถกูต้องและได้รับกำรรับรอง
จำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

บริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุงใหม่ 
2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุงใหม่ 
 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมนุเวียน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 449,319 3.14 371,922 2.84 274,101 1.90 91,810 0.81 71,738 0.74 46,975 0.55 
เงินลงทนุระยะสัน้ 6,064 0.04 647,920 4.95 110,718 0.77 3,930 0.03 46,531 0.48 46,043 0.54 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีข้อจ ำกดั
ในกำรเบิกใช้หมนุเวียน 

5,446 0.04 5,446 0.04 5,927 0.04 5,000 0.04 5,000 0.05 5,000 0.06 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ 267,617 1.87 199,956 1.53 267,239 1.85 43,687 0.38 13,375 0.14 15,673 0.18 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย - - - - - - 520,836 4.57 101,749 1.06 936,318 11.04 
สินค้ำคงเหลือ-สทุธิ 49,572 0.35 49,984 0.38 47,492 0.33 5,891 0.05 308 0.00 528 0.01 
งำนระหวำ่งท ำตำมสญัญำบริกำร - 0.00 12,937 0.10 3,284 0.02 - - - - - - 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 96,599 0.67 85,286 0.65 109,474 0.76 9,016 0.08 6,341 0.07 13,122 0.15 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 874,616 6.11 1,373,451 10.49 818,234 5.66 680,169 5.97 245,042 2.54 1,063,658 12.54 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีข้อจ ำกดัใน
กำรเบิก 

12,166 0.08 13,600 0.10 12,346 0.09 - - - - - - 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -  - - - - 8,013,254 70.34 8,013,254 83.17 6,011,055 70.87 
เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน 330 0.00 - - 560 0.00 330 0.00 - - - - 
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หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุงใหม่ 
2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุงใหม่ 
 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ – สทุธิ 2,719,903 19.00 2,754,026 21.04 5,210,724 36.06 - - - - - - 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ – สทุธิ 8,942,750 62.46 7,187,430 54.92 6,672,397 46.18 2,679,825 23.52 1,366,438 14.18 1,397,080 16.47 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน – สทุธิ 69,632 0.49 77,062 0.59 69,369 0.48 3,677 0.03 3,817 0.04 4,604 0.05 
สิทธิกำรเชำ่ 25,222 0.18 22,422 0.17 10,387 0.07 - - - - - - 
คำ่ควำมนิยม 1,648,636 11.51 1,648,636 12.60 1,648,636 11.41 - - - - - - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 4,604 0.03 5,301 0.04 2,946 0.02 - - 2,468 0.03 2,138 0.03 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 20,222 0.14 6,285 0.05 4,210 0.03 14,492 0.13 4,341 0.05 3,839 0.05 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,443,465 93.89 11,714,762 89.51 13,631,575 94.34 10,711,578 94.03 9,390,318 97.46 7,418,717 87.46 
รวมสินทรัพย์ 14,318,081 100.00 13,088,213 100.00 14,449,809 100.00 11,391,747 100.00 9,635,360 100.00 8,482,375 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ             
หนีสิ้นหมุนเวียน             
เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน 7,415 0.05 1,448 0.01 - - - - - - - - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 1,030,400 7.20 30,000 0.23 - - 1,000,400 8.78 - - - - 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 463,546 3.24 1,370,900 10.47 339,568 2.35 98,774 0.87 1,053,985 10.94 20,497 0.24 
เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำท่ีหมนุเวียน 24,502 0.17 23,707 0.18 18,546 0.13 6,076 0.05 4,078 0.04 2,312 0.03 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง 461,891 3.23 445,619 3.40 34,060 0.24 614,851 5.40 - - - - 
สว่นของหนิส้ินตำมสญัญำเชำ่
กำรเงินที่ครบก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

26,437 0.18 8,706 0.07 11,675 0.08 9,280 0.08 - - - - 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

184,000 1.29 138,198 1.06 222,878 1.54 32,818 0.29 - - - - 
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หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุงใหม่ 
2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุงใหม่ 
 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สว่นของตัว๋สญัญำใช้เงินระยะยำว
จำกบคุคลที่เก่ียวข้องกนัถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

530,404 3.70 - - - - 530,404 4.66 - - - - 

ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 18,944 0.13 71,779 0.55 19,348 0.13 - - - - - - 
เงินมดัจ ำรับจำกลกูค้ำที่หมนุเวียน 30,674 0.21 49,054 0.37 22,924 0.16 9,203 0.08 29,076 0.30 9,893 0.12 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 75,224 0.53 75,598 0.58 66,939 0.46 5,830 0.05 4,871 0.05 3,714 0.04 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,853,437 19.93 2,215,008 16.92 735,937 5.09 2,307,636 20.26 1,092,010 11.33 36,416 0.43 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน             
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 74,640 0.52 11,057 0.08 18,025 0.12 31,522 0.28 - - - - 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน 

2,063,843 14.41 1,102,412 8.42 1,550,416 10.73 915,501 8.04 - - - - 

เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำ 3,320 0.02 9,635 0.07 15,950 0.11 - - - - - - 
เงินมดัจ ำรับจำกลกูค้ำ 19,193 0.13 19,676 0.15 20,749 0.14 - - - - - - 
ตัว๋สญัญำใช้เงินระยะยำวจำกบคุคล
ที่เก่ียวข้อง 

- - 521,470 3.98 512,536 3.55 - - 521,470 5.41 512,536 6.04 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 333,153 2.33 171,398 1.31 171,631 1.19 170,322 1.50 - - - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 85,163 0.59 71,012 0.54 64,525 0.45 15,152 0.13 12,681 0.13 9,069 0.11 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 43,713 0.31 42,443 0.32 64,371 0.45 3,446 0.03 27,620 0.29 39,146 0.46 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,623,025 18.32 1,949,103 14.89 2,418,203 16.74 1,135,945 9.97 561,771 5.83 560,752 6.61 
รวมหนีสิ้น 5,476,462 38.25 4,164,111 31.82 3,154,141 21.83 3,443,581 30.23 1,653,781 17.16 597,168 7.04 

ส่วนของเจ้าของ             
ทนุที่ออกและช ำระแล้ว 3,240,088 22.63 3,240,088 24.76 3,240,088 22.42 3,240,088 28.44 3,240,088 33.63 3,240,088 38.20 



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                        แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

สว่นท่ี 3 หน้ำ 110 
 

หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุงใหม่ 
2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุงใหม่ 
 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 4,476,767 31.27 4,476,767 34.20 4,476,767 30.98 4,476,767 39.30 4,476,767 46.46 4,476,767 52.78 
ก ำไรสะสม             
ส ำรองตำมกฎหมำย 44,200 0.31 44,200 0.34 39,379 0.27 44,200 0.39 44,200 0.46 39,379 0.46 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร (447,623) (3.13) (278,896) (2.13) 69,102 0.48 187,112 1.64 220,524 2.29 128,974 1.52 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ 764,130 5.34 764,130 5.84 - - - - - - - - 
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท
ใหญ่ 

8,077,561 56.42 8,246,289 63.01 7,825,336 54.16 7,948,166 69.77 7,981,579 82.84 7,885,208 92.96 

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 764,058 5.34 677,813 5.18 3,470,333 24.02 - - - - - - 
รวมส่วนของเจ้าของ 8,841,619 61.75 8,924,102 68.18 11,295,669 78.17 7,948,166 69.77 7,981,579 82.84 7,885,208 92.96 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 14,318,081 100.00 13,088,213 100.00 14,449,809 100.00 11,391,747 100.00 9,635,360 100.00 8,482,375 100.00 
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บริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุงใหม่ 
2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุงใหม่ 
 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,084,631 76.56 1,690,423 75.54 1,716,823 82.87 206,947 41.91 - - - - 
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 638,074 23.44 547,348 24.46 354,849 17.13 286,784 58.09 280,254 100.00 260,373 100.00 

ต้นทนุจำกกิจกำรโรงพยำบำล (1,577,358) (57.93) (1,274,462) (56.95) (1,184,914) (57.20) (172,493) (34.94) - - - - 
ต้นทนุขำยและให้บริกำร (451,282) (16.57) (453,257) (20.25) (252,519) (12.19) (162,004) (32.81) (138,946) (49.58) (115,352) (44.30) 
ก ำไรขัน้ต้น 694,066 25.49 510,051 22.79 634,238 30.61 159,234 32.25 141,308 50.42 145,021 55.70 
รำยได้อ่ืน 51,246 1.88 166,524 7.44 44,802 2.16 23,846 4.83 143,332 51.14 13,483 5.18 
ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกวำ่
มลูคำ่ยตุิธรรม 

82,544 3.03 - - - - 82,544 16.72 - - - - 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย (60,303) (2.21) (45,388) (2.03) (30,050) (1.45) (18,370) (3.72) (12,425) (4.43) (11,749) (4.51) 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร (746,491) (27.42) (761,051) (34.01) (576,526) (27.83) (212,042) (42.95) (159,626) (56.96) (149,366) (57.37) 
คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน (16,579) (0.61) (8,324) (0.37) - - - - - - - - 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (126,109) (4.63) (69,120) (3.09) (29,308) (1.41) (74,702) (15.13) (8,934) (3.19) (2,026) (0.78) 
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ (121,627) (4.47) (207,308) (9.26) 43,157 2.08 (39,488) (8.00) 103,656 36.99 (4,637) (1.78) 
(คำ่ใช้จำ่ย) รำยได้ภำษีเงินได้ (31,017) (1.14) (164,306) (7.34) (24,371) (1.18) 4,253 0.86 (7,245) (2.59) 1,552 0.60 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  (152,643) (5.61) (371,614) (16.61) 18,786 0.91 (35,235) (7.14) 96,411 34.40 (3,085) (1.18) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น             
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังำน 

4,702 0.17 11,494 0.51 15,614 0.75 2,277 0.46 (50) (0.02) - - 
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หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุงใหม่ 
2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุงใหม่ 
 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของกำรวดั
มลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังำน 

(940) (0.03) (2,298) (0.10) (3,123) (0.15) (455) (0.09) 10 0.00 - - 

รวมรำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่
ไปยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 

3,761 0.14 9,195 0.41 12,491 0.60 1,822 0.37 (40) (0.01) - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 
– สุทธิจากภาษี 

3,761 0.14 9,195 0.41 12,491 0.60 1,822 0.37 (40) (0.01) - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (148,882) (5.47) (362,418) (16.20) 31,277 1.51 (33,413) (6.77) 96,371 34.39 (3,085) (1.18) 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)             
สว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้ำของบริษัทใหญ่ (173,397) (6.37) (345,096) (15.42) (53,656) (2.59) (35,235) (7.14) 96,411 34.40 (3,085) (1.18) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุ 

20,754 0.76 (26,518) (1.19) 72,442 3.50 -  - - - - 

 (152,643) (5.61) (371,614) (16.61) 18,786 0.91 (35,235) (7.14) 96,411 34.40 (3,085) (1.18) 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
รวม 

            

สว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้ำของบริษัทใหญ่ (168,727) (6.20) (343,177) (15.34) (53,656) (2.59) (33,413) (6.77) 96,371 34.39 (3,085) (1.18) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุ 

19,845 0.73 (19,241) (0.86) 84,933 4.10 - - - - - - 

 (148,882) (5.47) (362,418) (16.20) 31,277 1.51 (33,413) (6.77) 96,371 34.39 (3,085) (1.18) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน(บาท) (0.054) (0.107) (0.036) (0.011) 0.030 (0.002) 



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

สว่นท่ี 3 หน้ำ 113 
 

บริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สรุปงบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
หน่วย : พันบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 

 
2559 

ปรับปรุง
ใหม่ 

2561 2560 
 

2559 
ปรับปรุง
ใหม่ 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 15,459 112,328 272,040 (112,893) 192,656 22,473 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทนุ (2,001,298) 97,818 (670,699) (2,412,100) (167,893) (565,312) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 2,057,270 (113,773) (60,493) 2,545,065 - (530,607) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) สทุธิ 

71,431 96,373 (459,152) 20,072 24,763 (12,232) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นปี 370,473 274,101 733,253 71,738 46,975 59,207 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 441,904 370,473 274,101 91,809 71,738 46,975 

 

13.1.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ หน่วย  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 2559 2561 2560 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)        
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง  เทำ่ 0.31       0.62         1.11 0.29 0.22 29.21 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.25       0.55       0.89  0.06 0.12 2.98 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ (Activity Ratio) 

       

อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ เทำ่ 21.46 15.70 21.44 25.58 24.36 20.79 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 17 23 17 14 15 18 
อตัรำสว่นหมนุเวียนของสินทรัพย์ถำวร เทำ่ 0.35 0.35 0.42 0.30 0.31 0.19 
อตัรำหมนุเวียนของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ เทำ่ 12.83 10.12 19.02 16.89 8.99 14.42 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย วนั 28 36 19 22 41 25 
วงจรเงินสด วนั (2) (3) 9 (5) (25) (7) 
อตัรำหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ เทำ่ 41 35 32 108 332 293 
ระยะเวลำกำรขำยสนิค้ำเฉลี่ย วนั 9 10 12 3 1 1 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการ
ท าก าไร (Profitability Ratio) 

       

อตัรำก ำไรขัน้ต้น  ร้อยละ 25.49 22.79 30.61 32.25 50.42 55.70 
อตัรำก ำไรสทุธิ ร้อยละ (6.07) (14.35) (2.54) (5.87) 22.76 (1.13) 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ (0.02) (4.29) (1.09) (0.00) 1.22 (0.06) 
อตัรำผลตอบแทนสนิทรัพย์ ร้อยละ 0.03 (1.00) 0.69 0.33 1.24 (0.05) 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
(Financial Policy Ratio) 

       

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  เทำ่ 0.68 0.50 0.40 0.43 0.21 0.08 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เทำ่ 0.04 (2.00) 2.47 0.47 12.60 (1.29) 
ข้อมูลต่อหุ้น        
ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน บำท (0.054) (0.107) (0.036) (0.011) 0.030 (0.002) 
มลูคำ่ตำมบญัชตีอ่หุ้น บำท 2.49 2.55 2.42 2.45 2.46 2.43 
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14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึน้ในปี 2561 
 
 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลของ บริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมน
เท็นเน้นซ์ ออกำนยัเซชัน่ จ ำกดั  ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ช่ือ “โรงพยำบำลปิยะมินทร์” 
(ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนช่ือเป็น โรงพยำบำลพริน้ซ์สุวรรณภูมิ)  ซึ่งตัง้อยู่ในจังหวดัสมุทรปรำกำร และคลินิกเวชกรรม           
ปิยะมินทร์อีกจ ำนวน 3 แห่งในกรุงเทพมหำนคร เพื่อขยำยเครือขำ่ยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุม่กิจกำร
ให้ครอบคลมุ และเพิ่มศกัยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ของกลุม่กิจกำรในอนำคต โดยบริษัทฯ ช ำระค่ำตอบแทนในกำร
โอนกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 900 ล้ำนบำท จำกรำยกำรดงักล่ำวท ำให้บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำ
มลูคำ่ยตุิธรรมจ ำนวน 82.5 ล้ำนบำท ในงบก 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 ซึง่คำดวำ่จะเปิดในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 

เมื่อวนัที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตัิกำรลงทุนและซือ้สินทรัพย์ของ
บริษัทยอ่ย ซึง่เป็นกำรเข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรทัง้หมดของโรงพยำบำลเอกชนในภำคเหนือ เพื่อขยำยเครือขำ่ยในกำร
ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มกิจกำรให้ครอบคลมุและเพิ่มศกัยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ของกลุ่มกิจกำรใน
อนำคต โดยบริษัทที่เข้ำท ำรำยกำรจะเป็นบริษัทซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย โดยจะช ำระค่ำโอนกิจกำร
ทัง้หมดจ ำนวน 120 ล้ำนบำท บริษัทย่อยดงักลำ่วได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 18 ตลุำคม 
พ.ศ. 2561 มีทนุจดทะเบียน 200,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 20,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท 
และถือหุ้นโดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดัในสดัสว่นร้อยละ 100 
 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจำรณำให้บริษัทฯ ย้ำยหมวดธุรกิจจำกหมวดธุรกิจพัฒนำ
อสงัหำริมทรัพย์เป็นหมวดธุรกิจกำรแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัสดัสว่นโครงสร้ำงรำยได้ และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 13 กมุภำพนัธ์ 2562 เป็นต้นไป 

 

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์ และการเลือกตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 

 ในปัจจุบนัธุรกิจ Healthcare ในประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตมำกขึน้ ด้วยปัจจยัที่หนุนให้กลุ่มธุรกิจที่มำ
จำกภำครัฐ และภำคเอกชน พยำยำมผลักดันให้ไทยเป็นหนึ่งใน  Medical Hub of Asia โดยหนึ่งในภำคของ
อตุสำหกรรม Healthcare คือ ธุรกิจโรงพยำบำล ที่ปัจจบุนักลุม่ทนุเครือขำ่ยโรงพยำบำลเอกชนเดนิหน้ำขยำยธุรกิจ ทัง้
เปิดแหง่ใหมร่วมถึงซือ้กิจกำร และใช้รูปแบบกำรเข้ำถือหุ้นในโรงพยำบำลขนำดกลำงและเลก็ เพื่อรองรับ Demand ทัง้
จำกในประเทศและตำ่งประเทศที่สงูขึน้  
 ปัจจยัที่ท ำให้ Demand ในประเทศเพิ่มขึน้ มำจำกควำมเป็นเมือง (Urbanization) และคนกลุม่ชนชัน้กลำง 
ขยำยตวั ประกอบกบัอตัรำกำรป่วยในกลุม่คนไทยเพิ่มขึน้ บทบำทของโรงพยำบำลไมเ่พียงแตท่ ำหน้ำที่รักษำพยำบำล 
เทำ่นัน้ แตย่งัครอบคลมุถึงกำรให้บริกำรด้ำนกำรปอ้งกนัเพื่อไมใ่ห้เกิดโรคภยัไข้เจ็บ ซึง่บริกำรด้ำนนีส้ร้ำงโอกำสธุรกิจ
ได้มหำศำล ยิ่งทกุวนันีป้ระเทศไทยเข้ำสูส่งัคมผู้สงูอำย ุ และในปี 2574 จะขยบัเข้ำสูส่งัคมสงูวยัอยำ่งเต็มที่ ประชำกร
อำย ุ65 ปีขึน้ไป มีสดัสว่นมำกกวำ่ 20% ของประชำกรทัง้ประเทศ ท ำให้คนหนัมำดแูลใสใ่จสขุภำพมำกขึน้ 
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 ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในประเทศไทยจะยงัคงโตตอ่เนื่องได้ 5-7% ตอ่ปี ในช่วง 3 ปีข้ำงหน้ำ โดยกำรเติบโต
จะมำจำก 2 ปัจจยัหลกัคือ จ ำนวนประชำกรสงูอำยทุี่เพิ่มมำกขึน้ รวมถึงควำมต้องกำรท่ีเพิ่มมำกขึน้จำกประเทศเพื่อน
บ้ำน  ซึ่งช่วยชดเชยควำมต้องกำรจำกกลุ่มประเทศในตะวนัออกกกลำงที่ชะลอตวัลง   บริษัทส่วนใหญ่จะเน้นกำร
ยกระดบักำรให้บริกำรและกำรเพิ่มอตัรำกำรครองเตียง นอกจำกนีค้่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำที่เพิ่มขึน้ประกอบกบักำรที่
ประชำกรมีอำยทุี่ยืนยำวขึน้ท ำให้คำดวำ่บริษัทประกนัสขุภำพจะเข้ำมำมีบทบำทมำกขึน้ในอตุสำหกรรมนี ้ ซึง่จะสง่ผล
ให้ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนสำมำรถเติบโตได้ตอ่เนื่องในระยะยำว 

   ในส่วนของบริษัทฯ ได้ตัง้เป้ำหมำยที่จะขยำยจ ำนวนโรงพยำบำลเพิ่มขึน้ใน 3-5 ปีข้ำงหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเน้นไปในตำ่งจงัหวดัที่ไมม่ีโรงพยำบำลเอกชนในจงัหวดันัน้แตม่ีประชำกรและมีควำมต้องกำรทำงด้ำนบริกำรทำง
กำรแพทย์ โดยพยำยำมที่กระจำยโรงพยำบำลไปทั่วทุกภูมิภำค  ไม่ใช่ แต่ภำคเหนือตอนล่ำงแต่พยำยำมที่จะจัด
ด ำเนินกำรเป็นกลุม่เครือขำ่ย ที่มีกำรเสริมควำมแข็งแกร่งและกำรใช้ทรัพยำกรของทกุโรงพยำบำลร่วมกนั ไมว่ำ่จะเป็น
เร่ือง อปุกรณ์,เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์,รวมทัง้บคุลำกรทัง้ด้ำนกำรแพทย์และสว่นสนบัสนนุ 

บริษัทฯ ยงัมุ่งมัน่ที่จะบริหำร จัดกำร ด ำเนินงำนโรงพยำบำลทัง้หมดของกลุม่ให้เป็นรูปแบบเครือข่ำยอยำ่ง
เต็มรูปแบบ โดยมีกำรจดัตัง้ Shared Service ขึน้มำเพื่อเป็นแกนกลำงในกำรบริหำร จดักำร ด ำเนินงำนในสว่นงำนท่ี
เป็นงำนสนบัสนนุ เช่น บญัชีกำรเงิน กำรบริหำรงำนบคุคล กำรจดัซือ้จดัจ้ำง และในเร่ืองของระบบงำนในสว่นของ IT 
และ Technology โดยเฉพำะในระบบคอมพิวเตอร์ ที่บริษัทฯ พยำยำมให้เป็นระบบเครือข่ำยที่เป็นระบบงำนเดียวกนั
ทกุโรงพยำบำล และมีฐำนข้อมลูอยูบ่น Cloud ที่สำมำรถใช้ร่วมกนัทัง้ทะเบียนและประวตัิกำรรักษำของคนไข้  
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
 
ผลการด าเนินงาน  
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 เพิ่มขึน้ (ลดลง) เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,084.6 1,690.4 394.2 23.3 
รายได้จากการขายและให้บริการ 638.1 547.3 90.7 16.6 
ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 1,577.4 1,274.5 302.9 23.8 
ต้นทุนการขายและให้บริการ 451.3 453.3 (2.0) (0.4) 
ก าไรขัน้ต้น 694.1 510.1 184.0 36.1 
รายได้อื่น 133.8 166.5 (32.7) (19.7) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 823.4 814.8 8.6 1.1 
ต้นทุนทางการเงนิ 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 

 
 

  ในระหวำ่งปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำลจ ำนวน 2,084.6 ล้ำนบำท รำยได้
จำกกำรขำยและให้บริกำรจ ำนวน  638.1  ล้ำนบำท ต้นทนุจำกกิจกำรโรงพยำบำลจ ำนวน 1,577.4 ล้ำนบำท  ต้นทนุ
กำรขำยและให้บริกำรจ ำนวน 451.3 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 823.4 ล้ำนบำท บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีขำดทนุส ำหรับปีจ ำนวน 152.6 ล้ำนบำท ซึ่งผลประกอบกำรดีขึน้กว่ำปีที่ผ่ำนมำถึงร้อยละ 58.9 โดยผล
กำรด ำเนินงำนรวมสำมำรถอธิบำยได้ดงัตอ่ไปนี ้ 



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

สว่นท่ี 3 หน้ำ 116 
 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรำยได้จำกขำยและให้บริกำร 2,722.7 ล้ำนบำท สงูขึน้  484.9 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 21.7  เป็นผลมำจำก 

• ธุรกิจโรงพยำบำล มีรำยได้สงูขึน้  394.2  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.3 สำเหตหุลกัมำจำก 
- รำยได้ของโรงพยำบำล พริน้ซ์ สุวรรณภูมิ  จ ำนวน 206.9 ล้ำนบำท ที่บริษัทฯ ซือ้กิจกำรเข้ำมำ

ในช่วงต้นปี 2561 ท ำให้ไมม่ีรำยได้ในปี 2560 
- รำยได้ของทัง้ 3 โรงพยำบำลที่มีอยู่เดิม (โรงพยำบำล พิษณุเวช, โรงพยำบำล ปำกน ำ้โพ และ

โรงพยำบำล สหเวช) เพิ่มขึน้รวมจ ำนวน 164.1 ล้ำนบำท จำกจ ำนวนผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในที่
เพิ่มขึน้ อีกทัง้ในปีที่ผำ่นมำ บำงโรงพยำบำลมีกำรปรับปรุงอำคำรจึงท ำให้จ ำนวนคนไข้ลดลง 

• ธุรกิจพฒันำและให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ มีรำยได้สงูขึน้ 97.8 ล้ำนบำท  หรือคิดเป็นร้อย 20.5 สำเหตหุลกั
มำจำก 
- 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 บำทโดยในปีที่ผำ่นมำเป็นปีแรกที่มีกำรเปิด
ด ำเนินงำนครบทกุอำคำรเต็มปี 

- อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ธุรกิจให้เช่ำอำคำรส ำนกังำนมีรำยได้สงูขึน้จ ำนวน 13.5 ล้ำน
บำท จำกอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ที่ใกล้เคียงกบัปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2018 เท่ำกบัร้อยละ 87.9 และในปี 2017 
เท่ำกบั 88.1) แต่ค่ำเช่ำตอ่ตำรำงเมตร (ARR) เพิ่มขึน้จำก 553 บำท เป็น 572 บำทโดยลกูค้ำใหม่
ที่มำเช่ำใหมอ่ตัรำคำ่เช่ำเฉลีย่เกิน 600 บำทตอ่ตำรำงเมตร 

- ในขณะท่ีโครงกำรแมริออท เอ็คเซ็คควิทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วสิต้ำ – กรุงเทพฯ มีรำยได้ต ำ่กวำ่ปี
ที่ผำ่นมำเลก็น้อย (ปี 2561 มีรำยได้จ ำนวน 228.6 ล้ำนบำท ในขณะท่ีปี 2560 มีรำยได้จ ำนวน 
230.1 ล้ำนบำท) เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกจ ำนวนนกัทอ่งเทีย่วจีนท่ีลดลงในชว่งกลำงปี แตใ่น
ไตรมำสที่ 4 ปี 2561 บริษัทมีรำยได้สงูขึน้กวำ่ไตรมำสเดียวกนัของปีที่ผำ่นมำ  

 
รายได้อื่น : ต ่ำกว่ำปี 2560 จ ำนวน 32.7 ล้ำนบำท จำกรำยได้ดอกเบีย้รับจ ำนวน 10.1 ล้ำนบำท และในปี 2017 มี
ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุจ ำนวน 104.4 ล้ำนบำท ในขณะท่ีปี 2018 มีก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจ
ในรำคำต ่ำกวำ่มลูคำ่ยตุิธรรมจ ำนวน 82.5 ล้ำนบำท 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลง 

 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ ร้อยละ 

ธุรกิจโรงพยาบาล 2,084.6 76.6 1,690.4 75.5 23.3 
ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 574.2 21.1 476.4 21.3 20.5 
ธุรกิจอื่น 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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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : สงูกวำ่ปี 2560 จ ำนวน 8.6 ล้ำนบำท จำก 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึน้จ ำนวน 14.9 ล้ำนบำท เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยของโรงพยำบำล พริน้ซ์ สวุรรณภมูิที่เพิ่ม
เข้ำมำในปี 2018 จ ำนวน 5.9 ล้ำนบำท และคำ่ใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ของบริษัทยอ่ยอื่น ๆ  

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงจ ำนวน 14.6 ล้ำนบำท เกิดจำกในปี 2560 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน และภำษีธุรกิจ
เฉพำะจำกกำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัทย่อยจ 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) 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

426.0 257.5 168.5 65.5 

ดอกเบีย้จ่าย 126.1 69.1 57.0 82.4 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 421.5 395.7 25.9 6.5 
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (121.6) (207.3) 85.7 41.3 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 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%   

 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 
จ ำนวน 426.0 ล้ำนบำท ซึ่งสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำจ ำนวน 168.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 65.5 โดยมีอัตรำก ำไร EBITDA 
เพิ่มขึน้จำกปี 2017 ร้อยละ 4.2 จำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้ของบริษัทฯ ที่สงูขึน้กว่ำกำรเพิ่มขึน้ของต้นทุน  ในขณะที่
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลง  

ขาดทุนส าหรับปี : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขำดทนุในปี 2561 จ ำนวน 152.6 ล้ำนบำท ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับผล
ประกอบกำรปี 2560 ที่มีผลขำดทนุจ ำนวน 371.6 ล้ำนบำท แล้วจะเห็นได้วำ่มีผลประกอบกำรท่ีดีมำกจำกขำดทนุสทุธิ
ที่ลดลงจำกปีก่อนมำกกว่ำร้อยละ 50  เป็นผลมำจำกรำยได้ที่เพิ่มขึน้ ก ำไรขัน้ต้นที่สงูขึน้ ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร และคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง  

ฐานะการเงนิ  
 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม 14,318.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,230.0 ล้ำน

บำท เมื่อเทียบกบัสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  เป็นผลมำจำก 

งบแสดงฐานะการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 14,318.1 13,088.2 1,230.0 9.4 
หนีสิ้นรวม 5,476.5 4,164.1 1,312.4 31.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 8,077.6 8,246.3 (168.7) (2.0) 
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.68 0.50   
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• ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ของโรงพยำบำล พริน้ซ์ สวุรรณภูมิ ที่เพิ่มเข้ำมำจำกกำรซือ้กิจกำรจ ำนวน 
1,347.0 ล้ำนบำท 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 145.1 ล้ำนบำท สอดคล้อง
กบัรำยได้ที่เติบโตเพิ่มขึน้ 

• ในขณะท่ีเงินลงทนุระยะสัน้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยลดลงรวมจ ำนวน 641.9 ล้ำนบำท  
 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 5,476.5  ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,312.4 
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  สำเหตมุำจำก 

• เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินท่ีเพิ่มขึน้ 2,007.6 ล้ำนบำทของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

• หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ 81.3 ล้ำนบำท  

• เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นลดลง 907.4 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยเจ้ำหนีค้ำ่หุ้นสว่นท่ีเหลอื 
 

สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 168.7 ล้ำนบำท จำกผลประกอบกำรขำดทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่เกิดขึน้ในปี 
อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น 0.68 เท่ำ สงูขึน้จำกวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่อยู่ที่ 0.50 จำกเงินกู้ยืม

จำกสถำบนักำรเงินท่ีสงูขึน้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพื่อขยำยธุรกิจโรงพยำบำล 
 
สภาพคล่อง  
 

หน่วย : ล้านบาท พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 15.4 112.3 
เงนิสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (2,001.3) 97.6 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกกรรมจัดหาเงนิ 2,057.3 (113.8) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 71.4 96.3 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.31 0.62 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.25 0.55 

 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 15.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำก
กำรจ่ำยดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ ำนวน 2,001.3 ล้ำนบำท จำกเงินสดจ่ำยซือ้
บริษัทยอ่ย 1,000.0 ล้ำนบำท และเงินสดจ่ำยเพื่อกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดจ ำนวน 900.0 ล้ำนบำท ในขณะท่ีมีเงินสด
สทุธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 2,057.3 ล้ำนบำท จำกเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 2,189.2 
ล้ำนบำท  
 อตัรำสภำพคลอ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ลดลงเป็น 0.31 เท่ำจำก 0.62 เท่ำในปี 2560 จำกหนีส้ินรวมที่
เพิ่มขึน้ และอตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็วลดลงเป็น 0.25 เทำ่จำก 0.55 เทำ่ในปี 2560 
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ภาระผูกพันด้านหนีส้ิน 
 

5.1) ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
หน่วย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2560 

อำคำรและอปุกรณ์ 473.36 44.21 

 
5.2) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้เก่ียวกบักำรเช่ำอปุกรณ์และ
สญัญำบริกำร โดยมีอำยขุองสญัญำตัง้แต ่1 ถึง 13 ปี โดยมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคต ดงันี ้
หน่วย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2560 

ภำยใน 1 ปี 36.94 22.30 
มำกกวำ่ 1 ปีแตไ่มเ่กิน  5 ปี 18.19 26.99 
มำกกวำ่ 5  ปี 9.29 10.58 
รวม 64.42 58.87 

 

 
5.3) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 
 

 เมื่อวนัที่ 24  มกรำคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำกำรจดักำรกบับริษัทในกลุม่โรงแรมระดบันำนำชำติ
ที่มีช่ือเสียง เพื่อว่ำจ้ำงให้กลุม่โรงแรมดงักลำ่วเป็นผู้บริหำรงำนอำคำรที่พกัอำศยัของบริษัทฯ โดยภำยใต้เง่ือนไขตำม
สญัญำ บริษัทต้องจ่ำยคำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ  ให้แก่บริษัทคูส่ญัญำตำมอตัรำที่ระบใุนสญัญำ โดยสญัญำบริหำรอำคำรท่ี
พกัอำศยัมีระยะเวลำ 30 ปี นบัตัง้แต่เร่ิมเปิดด ำเนินกิจกำร และมีสิทธิต่ออำยสุญัญำนีไ้ด้อีกอย่ำงน้อย 10 ปี โดยใน
ระหวำ่งปี 2560 บริษัทฯ มีคำ่ที่ปรึกษำและคำ่ใช้จ่ำยภำยใต้สญัญำดงักลำ่วเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 16.4 ล้ำนบำท 
 เมื่อวันที่ 14  มกรำคม พ.ศ 2559 กลุ่มกิจกำรได้ท ำสัญญำกำรจัดกำรกับบริษัทในกลุ่มโรงแรมระดับ
นำนำชำติที่มีช่ือเสียง เพื่อว่ำจ้ำงให้กลุ่มโรงแรมดงักล่ำวเป็นผู้บริหำรงำนอำคำรที่พกัอำศยัของบริษัท โดยภำยใต้
เง่ือนไขตำมสญัญำกลุ่มต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้แก่บริษัทคู่สญัญำตำมอตัรำที่ระบุในสัญญำ โดยสญัญำ
บริหำรอำคำรที่พกัอำศยัมีระยะเวลำ 10 ปีนบัตัง้แต่เร่ิมเปิดด ำเนินกิจกำร ทัง้นีต้้องเข้ำเง่ือนไขบำงประกำรที่ระบใุน
สญัญำ  ซึ่งในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  กลุ่มกิจกำรมีค่ำที่ปรึกษำและค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สญัญำ
ดงักลำ่วเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 16.4 ล้ำนบำท 
 
1) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

เศรษฐกิจไทยปี 2562 คำดวำ่จะขยำยตวัร้อยละ 3.8 โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจำกกำรแรงขบัเคลือ่นจำกกำร
ใช้จ่ำยภำครัฐบำลที่ยงัอยู่ในเกณฑ์ดี และกำรลงทนุภำครัฐที่มีแนวโน้มเร่งตวัขึน้โดยเฉพำะที่เก่ียวข้องกบั EEC ทัง้ที่
เป็นโครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรลงทนุของภำคธุรกิจ เช่น รถไฟควำมเร็วสงูเช่ือม 3 สนำมบิน สนำมบินและศนูย์ซ่อม
อำกำศยำนอู่ตะเภำ ท่ำเรือแหลมฉบงั สว่นของภำคเอกชนคำดเร่ิมเห็นกำรลงทนุของอตุสำหกรรม S-Curve ที่ได้รับ
กำรอนมุตัิจำก BOI  นอกจำกนีก้ำรลงทนุภำคเอกชนปรับตัวดีขึน้ กำรสง่ออกมีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อย กำร
บริโภคภำคเอกชนขยำยตวัตอ่เนื่องจำกปี 2561  
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ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนจดัเป็นธุรกิจที่มีศกัยภำพและมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องในระยะ 1-3 ปี ข้ำงหน้ำ 
ตลำดโดยรวมยงัโตตอ่เนื่องประมำณ 5%-7% ตอ่ปี  โดยกำรเติบโตจะมำจำก 2 ปัจจยัหลกัคือ จ ำนวนประชำกรสงูอำยุ
ที่เพิ่มมำกขึน้ รวมถึงควำมต้องกำรที่เพิ่มมำกขึน้จำกประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งช่วยชดเชยควำมต้องกำรจำกกลุม่ประเทศ
ในตะวนัออกกกลำงที่ชะลอตวัลง ผู้ประกอบกำรในตลำดจะเน้นกำรเติบโตจำกภำยใน กำรควบรวมกิจกำรน่ำจะยงัคง
มีอยูอ่ยำ่งตอ่เนื่อง แตข่นำดของกำรควบรวมอำจจะไมใ่หญ่มำกเหมือนในช่วง 10 ปีที่ผำ่นมำโดยผู้ เลน่รำยใหญ่จะเน้น
กำรยกระดบักำรให้บริกำรและเพิ่มอตัรำกำรครองเตียงของโรงพยำบำลท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

ธุรกิจโรงแรมมแีนวโน้มเติบโตดตีอ่เนื่องในระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำ (2561-2563) ตำมกำรเติบโตของภำคทอ่งเที่ยว 
โดยคำดวำ่จ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติและนกัทอ่งเทีย่วไทยจะขยำยตวัในอตัรำเฉลีย่ 8-10% ตอ่ปีและ 5-7% ตอ่ปี 
ตำม ล ำดบัหนนุให้อตัรำเข้ำพกัเฉลีย่อยูท่ี่ระดบั 68-70%  

แนวโน้มของตลำดอำคำรส ำนกังำนจะยงัคงเหมือนเดิม โดยมีควำมต้องกำรพืน้ท่ีมีกำรเติบโตอยำ่งสม ่ำเสมอ
ที่ระดบั 200,000 ตำรำงเมตรตอ่ปี และค่ำเช่ำจะยงัคงปรับตวัสงูขึน้เพียงแตใ่นอตัรำที่ช้ำลงไปจนถึงปี พ.ศ.2565 ที่จะ
มีพืน้ที่ส ำนกังำนใหม่เพิ่มเข้ำสู่ตลำดมำกกว่ำควำมต้องกำรโดยเฉลี่ย โคเวิร์กกิง้สเปซจะกลำยเป็นที่มำของควำม
ต้องกำรใหมใ่นตลำดอำคำรส ำนกังำนโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในอำคำรส ำนกังำนใหมร่ะดบัเกรดเอ โดยในช่วง 18 เดือนท่ี
ผำ่นมำมีกำรเช่ำพืน้ท่ีเพื่อเปิดเป็นโคเวิร์กกิง้สเปซแล้ว 44,000 ตำรำงเมตร โคเวิร์กกิง้สเปซที่เปิดให้บริกำรเพิ่มมำกขึน้
เร่ือยๆ จะเข้ำมำแขง่ขนัโดยตรงกบัพืน้ท่ีส ำนกังำนแบบดัง้เดิมและอำจท ำให้ปริมำณกำรใช้พืน้ท่ีโดยรวมลดลง 
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เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร 86 - แพทย์ศาสตร์บณัฑิต ไม่มี91 บดิา ดร.สาธิต เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริษัท   คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  วิทยากร

  มหาวิทยาลยัมหิดล บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 2520 - 2550 กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

  มหาวิทยาลยัมหิดล คณะกรรมการบริษัท

- Post graduated study, University  

of Pennsylvania,  Philadelphia

2534 -2544 คณะกรรมการที่ปรึกษา , 

รองประธานคณะกรรมการ

บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)

USA บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- The National Defense College 2560 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท พิษณุเวชพฒันา จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

- อบรมหลกัสตูร 2560 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จ ากดั

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

 บริษัทไทย (IOD) 2559 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั

  - Director Accreditation Program (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

    (DAP) 2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท พิษณุเวช จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2557 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ  จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2557 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จ ากดั

ผู้ถือหุ้น 99.998%

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

 
 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายญาณศักดิ์ มโนมยัพิบลูย์ 56 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไม่มี          ไม่มี เม.ย. 2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท  พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ และ (เกียรตินิยมอนัดับ 2) ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตรวจสอบ

ตรวจสอบ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

   และการจดัการ มี.ค. 2560 -ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน)

- มหาวิทยาลยัอินเดียน่า, บมูมิงตัน, กรรมการตรวจสอบ

สหรัฐอเมริกา

- หลกัสตูรการก ากบัดูแลกิจการ ก.พ. 2555–ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จ ากดั (มหาชน)

   ส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ กรรมการตรวจสอบ

   สงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน

   รุ่น 3 บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

  บริษัทไทย (IOD) ก.พ. 2561 -ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอสโก้ สง่เสริมธุรกิจ จ ากดั

- สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร ก.พ. 2561 -ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เนชัน่แนล ดิจิทลัไอที จ ากดั

- ผู้บริหารระดับสงู รุ่น 5 สถาบนั พ.ค. 2555 -ปัจจบุนั เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย

   วิทยาการตลาดทนุ 2557 – 2559 ประธานกรรมการ บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)

- Director Certification Program 2557 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั

  2005  (DCP)

- Director  Accreditation Program

  2004  (DAP)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร. สาธิต วิทยากร 56 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 24.86 บตุร นพ.พงษ์ เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการ   สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล   วิทยากร ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประธานคณะกรรมการ

และประธานคณะกรรมการ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) บริหารความเสีย่ง

บริหารความเสีย่ง  Golden Gate University, บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

 San Francisco, USA. 2547 ผู้ชว่ยกรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ผู้อ านวยการใหญ่

   Joint Program of Bangkok บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

   University and University of 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากดั

   Nebraska-Lincoln, USA. (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

- Senior Executive Program  2561 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั

  (Sasin, Graduate Institute of  (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

   Business Administration of 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท บ้านฉาง บสิสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั

   Chulalongkorn University) (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

- Executive Education, 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท อดุร บสิสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั

  Harvard Business School (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั

 อบรมหลกัสตูร (บริษัทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท พิษณุเวชพฒันา จ ากดั

 บริษัทไทย (IOD) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

  - Director Certification  Program 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จ ากดั

   2015  (DCP) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 127 

 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร. สาธิต วิทยากร บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กรรมการ 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

ประธานคณะกรรมการบริหาร 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซอร์วิส สเตชัน่ จ ากดั

และประธานคณะกรรมการ (ผู้ถือหุ้น 99.998%)

บริหารความเสีย่ง 2558 – ปัจจบุนั กรรมการและ บริษัท พิษณุเวช จ ากดั

กรรมการผู้จดัการ (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (บริษัทยอ่ยของบมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี อินเทลลเิจนซ์ จ ากดั (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี 33 จ ากดั (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ก.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.002%) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั (บริษัทยอ่ยของบมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จ ากดั

ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ยของบมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 128 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

  

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวอรัญญา เฉลมิพรวโรดม 71 - ปริญญาตรี การบญัชี (เกียรตินิยมอนัดับ 2) ไม่มี            ไม่มี เม.ย. 2556 –ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ - ปริญญาโท การบญัชี

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- อบรมหลกัสตูร

 สภานักบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

  - Chief Financial Officer   ไม่มี

   

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

  บริษัทไทย (IOD)

- Directors  Certification Program บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

   2018  (DCP 252/2018)

- Directors Accreditation Program  

เมษายน 2016 (DAP)

2551 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้าน

บญัชีและการเงิน  

บริษัทกลุม่รีเจ้นท์

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง
สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 129 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 43  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ไม่มี ไม่มี เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ และ     Pine Manor College, USA กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ - ปริญญาโท Financial Economics

   Boston University, USA

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

    มหาวิทยาลยักรุงเทพ

ม.ค. 2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)

- อบรมหลกัสตูร สายงานนักลงทนุสมัพนัธ์

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ ผู้ถือหุ้น 0.40%

  บริษัทไทย (IOD) ต.ค.  2551 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)

- Directors  Certification Program ผู้ถือหุ้น 0.40%

   2017  (DCP 248/2017)

-  Advance Audit Committee 

  Program 2016 (AACP) บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Risk Corporate Leader (RCL) 

- Directors  Accreditation Program ธ.ค. 2558 - ปัจบุนั กรรมการ บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จ ากดั

   2012  (DAP)  ผู้ถือหุ้น 15.00%

- Company Secretary Program

   2009 (CSP)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 130 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 59 -ปริญญาตรีการบญัชี ไม่มี ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบริหาร, บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการบริหารความเสีย่ง

กรรมการบริหารความเสีย่ง -ปริญญาโท สาขาการบญัชี  และประธานเจ้าหน้าที่

กรรมการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บริหาร

บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อบรมหลกัสตูร  - ไม่มี -

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทไทย (IOD) 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากดั

-Director Certification Program  ผู้ถือหุ้น 0.001% (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

 2005 (DCP) 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั

- การบริหารจดัการระดับสงู ผู้ถือหุ้น 0.001% (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

- การพฒันาส าหรับผู้บริหาร (EDP) 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิษณุเวชพฒันา จ ากดั

- การบริหารความเสีย่ง  Allianz (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

  Management Institute 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิษณุเวช จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 131 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านฉาง บสิสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั

กรรมการบริหารความเสีย่ง ผู้ถือหุ้น 0.001% (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

กรรมการ 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อดุร บสิสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั

ผู้ถือหุ้น 0.001% (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

ต.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

ต.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี อินเทลลเิจนซ์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ต.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ต.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี 33 จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั )

ต.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ก.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))
พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 132 

 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายแพทย์สนุทร ศรีทา 65 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต ไม่มี ไม่มี 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบริหาร, บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการ, กรรมการบริหาร,    (วิทยาศาสตร์การแพทย์) และประธานเจ้าหน้าที่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –    มหาวิทยาลยัมหิดล บริหาร - Health Care

Health Care - ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บณัฑิต

   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

   รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 2552 - 2557 CEO BDMS กลุม่ 4 บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน)

- ปริญญาโท สาธารณสขุศาสตร์ 2558 - 2560 รองคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

  (Urban Health) มหาวิทยาลยัมหิดล

- อนมุตัิบตัรเวชศาสตร์ปอ้งกนั บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

   แพทยสภา 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากดั

 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั

- รัฐศาสตรบณัฑิต (การเมืองการ (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

  ปกครองเปรียบเทียบ) 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิษณุเวชพฒันา จ ากดั

   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

- ประกาศนียบตัร Mini MBA 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จ ากดั

  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

- Advanced Management Program 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั

  Harvard University (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

     

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 133 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

 

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายแพทย์สนุทร ศรีทา บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

กรรมการ, กรรมการบริหาร, - อบรมหลกัสตูร 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ (บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

Health Care  บริษัทไทย (IOD) 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิษณุเวช จ ากดั

  - Director Certification Program (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

    2017  (DCP 250/2017) 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ  จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 134 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

 

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ 43 - Bachelor of Science-Business  ไม่มี ไม่มี เม.ย. 2556 - 26 ก.พ. กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)
กรรมการ    Administration, Babson College, 2562

   Wellesley, Massachusetts, USA บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Master of Science-International    

   Business, Boston University,  ไม่มี

   Massachusetts, USA

บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อบรมหลกัสตูร

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ ส.ค. 2560 - ปัจจบุนั Vice Chairman บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  เดนาล ีเพรสทีจ จ ากดั

 บริษัทไทย (IOD) ผู้ถือหุ้น 60.00%

  - Director Certification Program 2556 –  ส.ค. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  เดนาล ีเพรสทีจ จ ากดั

    2014 (DCP) 

    

 

  

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 135 

 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวภทัรพร  จารุพฒัน์ 53 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต ไม่มี ไม่มี เม.ย. 2556 - 26 ก.พ. กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการ    มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 2562

- ปริญญาโท

   สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

   East Texas State University,   

   Texas USA.   ไม่มี

  -  ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต

     (ภาคภาษาองักฤษ) (Master of

 Laws in Business Laws (English  บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
   Program)

   มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 2557-ปัจจบุนั กรรมการ, ผู้ถือหุ้น บริษัท เดอะจริูส จ ากดั

  - อบรมหลกัสตูร 2555 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษากฎหมาย อิสระ

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 2547 – 2554 รองประธานกรรมการฝ่าย บริษัท มิลนีเน่ียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จ ากดั

   - Director Certification Program กฎหมายและฝ่ายบริหาร

     2014 (DCP) 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 136 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

 



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 137 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

 

 



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 138 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

 

หมำยเหต ุ: ไมมี่ประวตัิกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท ำโดยสจุริต และไมมี่ประวตัิกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
1. ดร.สำธิต วิทยำกร  นำงสำวธนธรณ์ วทิยำกร  นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค และ นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทตำมที่ก ำหนดในหนงัสือรับรองของกรมพฒันำธุรกิจ

กำรค้ำ (โดยได้รับแตง่ตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวนัที่ 26 กมุภำพนัธ์ 2562) 
2. สดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ข้อมลู ณ วนัที่ 18 กุมภำพนัธ์ 2562 
3. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัทระบไุว้ใน สว่นที่ 2 หวัข้อ 9.11.4 กำรก ำหนดขอบเขตหน้ำทีข่องผู้บริหำรระดบัสงูและเลขำนกุำรบริษัท 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช 42 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต     ไม่มี ไม่มี พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

เลขานกุารบริษัท,    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ต.ค.2559 - เม.ย.2561 ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบั บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั

กรรมการบริหารความเสีย่ง - เนติบณัฑิตไทย จากเนติบณัฑิตยสภา ตรวจสอบและบริหาร

ความเสีย่ง

ต.ค. 2554 - ก.ย. 2559 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)

ส านักประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

 - อบรมหลกัสตูร ม.ค. 2550 - ต.ค. 2554 ผู้ชว่ยผู้จดัการประจ าส านัก บริษัท ปริญสริิ จ ากดั (มหาชน)

สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย เลขานกุารและกฏหมาย

 -หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) -ไม่มี-

- Effective Minute Taking 

- Board Reporting Program บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Company Reporting Program

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง
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เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
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นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร C, D - - - - - - - - - - - D - D D D D - -

นายญาณศักดิ์ มโนมยัพิบลูย์ Id, Ca - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดร. สาธิต วิทยากร D, Ce, Cr, IR D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

นายวีระ ศรีชนะชยัโขค D, Ed, Rd, E D D D D D D D D D D D D - D D D D D D

นายแพทย์สนุทร ศรีทา D, Ed, E, Rd - - - - - - - - - - D, E D D D D D D D D

นางสาวอรัญญา เฉลมิพรวโรดม Id, Ad - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดร. จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั Id, Ad - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ D - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์ D - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายศิริชยั โตวิริยะเวช Rd, E - D - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ Ed, Rd, E D - D D D D D D D D D - - - - - - - -

นางสาวถิรนันท์ แสงพึง่ธรรม  E - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช Cs, Rd - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายช่ือ บริษัทฯ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

   เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 140 

 

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ) 
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นางอจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรี Rd - D - - - - - - - - D, E - - - - - - D D

นายศุภวัส พงษ์ศิริพานิช - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นางเสมอแข สทัธาพงศ์ - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นางสกุนิษฐ์ มหานกุลู - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นางสาวแพร โฮว่รังกรู - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นางสาวณภทัร์พร รอดซะ - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นางสาวจนัทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์ - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นายนฤพล พนัธุ์ศุภมงคล - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นางเตือนใจ แก้ววรรณา Rd - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นายแพทย์กอ่พงศ์ รุกขพนัธ์ Rd - - - - - - - - - - E - D - - - - - -

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสทิธ์ิ - - - - - - - - - - - - D - E - E - - -

นายแพทย์อาทิตย์ เป่ียมคล้า - - - - - - - - - - - - - - - E - - - -

นายแพทย์เจษฎา จงไพบลูย์พฒันะ - - - - - - - - - - - - D, E - - - - - - -

รายช่ือ บริษัทฯ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

   เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 141 

 

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)   
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นางสาวพิมพ์ญดา  บญุเต็ม - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นางวรรณี โรจนโอฬารรัตน์ - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นางสาวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นายแพทย์สรุศักดิ์ อ ามาตย์โยธิน E - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายสรุศักดิ์ ผสุดีโสภณ - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นายสมชาย เสง็สมวงษ์ - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นางสาวอติยา อาวัชนาการ - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นางสาวบษุกร แก้วบญุธรรม - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

นายบญุชนะ เพชรพลอยงาม - - - - - - - - - - - E - - - - - - - -

ดร.ขจรศักดิ์ สงัข์เจริญ - - D - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายอภิรัฐ นชุทอง - - E - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวสาธิตา วิทยากร - - - D D D D D D - - - - - - - - - - -

รายช่ือ บริษัทฯ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
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เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ต ำแหน่ง : C – ประธำนคณะกรรมกำร 
 D – กรรมกำร 
Cs – เลขำนกุำรบริษัท 
E – ผู้บริหำร  

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

Ce – ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
Ed – กรรมกำรบริหำร 
 Cr – ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
Rd – กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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นางนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ - - - - - - - - - - - - - - D D D D - -

นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ - - - - - - - - - - - - - - D D D D - -

นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์ - - - - - - - - - - - - - - D D D - - -

นายสะพร่ัง สขุเวชชวรกิจ - - - - - - - - - - - - D - - - - - - -

นายสทิธิชยั วงศ์ณิชชากลุ - - - - - - - - - - - - D - - - - - - -

นายสาธิต น่ิมพิทกัษ์พงศ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - D - -

นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ - - D - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายโชติ นิสงู - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D

รายช่ือ บริษัทฯ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

น.ส.กานติมา คงสมยตุิ 38 -  ปริญญาตรี การบญัชี 2554 - ปัจจบุนั ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ผู้ตรวจสอบภายใน   มหาวิทยาลยัรามค าแหง

-  ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร

  มหาวิทยาลยัรามค าแหง

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA)

-  หลกัสตูรโครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบตัรด้าน บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

  การตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 7 ของสภาวิชาชีพ

บญัชี

      ไม่มี

-  หลกัสตูรการปอ้งกนัการทจุริตในองค์กร รุ่นที่ 

9 ของสภาวิชาชีพบญัชี

-  Risk Based Audit ของสมาคม บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

-  หลกัสตูร Certified Tax Accountant

    Program (นักตรวจสอบภาษีขัน้สงู) 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท 24 อินเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั

    รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนภาษี

- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือ

เตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต

สากล Pre-CIA รุ่นที่ 24

2556 – 2558 กรรมการ บริษัท เอคลกิ ออดิท จ ากดั

-  การตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ (systematic 

audit)

2552 – 2557 กรรมการ บริษัท อีซิ แอคเคาท์ติง้ จ ากดั

-    การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้

กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล รุ่นที่ 1/60

บริษัทได้แต่งตัง้บริษัท อีซิ แอคเคาท์ติง้ 

จ ากัด เพื่อท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน 

โดยมีรายละเอียดผู้ตรวจสอบดงัต่อไปนี ้

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)*

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ไม่มี ไม่มี
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เอกสารแนบ 4   รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินทรัพย์สิน 
 

 ไม่มีข้อมูล 
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เอกสารแนบ 5  อื่นๆ 

 

 ไม่มีข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






