
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

พริ 2นซเิพลิ แคปิตอล เผยปี 2561 รายได้กว่า 2,700 ล้านบาท กาํไรเพิKม 43.3% 
เปิดแผนธุรกจิปี 2562 หลังย้ายหลักทรัพย์สู่หมวดธุรกจิการแพทย์ 

ลุยขยายเฮลท์แคร์เตม็สูบ มัKนใจเตบิโตระยะยาว 
 
5 มีนาคม 2562 - พริ 2นซเิพลิ แคปิตอล เผยผลการดาํเนินธุรกจิในปี 2561 มีรายได้รวม 2,722.7 ล้าน
บาท เพิKมขึ 2น 21.7% เมืKอเทยีบกับปีก่อน มีอัตรากาํไร (EBITDA) 368.7 ล้านบาท เตบิโต 43.3% จาก
ปีก่อน พร้อมกางแผนธุรกิจปี 2562 หลังย้ายหลักทรัพย์สู่หมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care 
Services) เดนิหน้าขยายธุรกจิเฮลท์แคร์เตม็สูบ เล็งปักธงเพิKมจาํนวนโรงพยาบาลเครือข่ายในพื 2นทีK
ต่างจังหวัดทัKวทุกภูมิภาค ตั 2งเป้าเพิKมเป็น 10 แห่งภายในปี 2562 และเป็น 20 แห่งใน ปี 2566 มุ่ง
การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพิKมการลงทุนในการเพิKมพื 2นทีKการให้บริการ
ทางการแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ เพืKอยกระดับโรงพยาบาลในเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ 2น พร้อมจับมือพันธมิตรใหม่ทั 2งในและต่างประเทศ ร่วมพัฒนาสถานดูแล
ผู้สูงอายุ รับกระแสธุรกจิทีKเกีKยวข้องกับสุขภาพและผู้สูงอายุทีKมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนืKอง   
 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ 2นซิเพิล แคปิตอล จํากัด 
(มหาชน) (PRINC) และประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ 2นซเิพลิ เฮลท์แคร์ จาํกัด เปิดเผยถงึผลการ
ดําเนินธุรกิจในปี 2561 ที;ผา่นมาวา่ บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,722.7 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตที;เพิ;มขึ Oน 
21.7% เมื;อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยแบง่เป็นรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล 2,084.6 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา
การเติบโตที;เพิ;มขึ Oน 23.3% เมื;อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้จากธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
574.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตที;เพิ;มขึ Oน 20.5% เมื;อเปรียบเทียบกบัปีก่อน และรายได้จากธุรกิจอื;น 
ๆ 63.9 ล้านบาท ลดลง 10.0% เมื;อเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

ทางด้านอตัรากําไรก่อนดอกเบี Oย ภาษี ค่าเสื;อมราคา และค่าตดัจําหน่าย (EBITDA) คิดเป็น 368.7 
ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโต 43.3%   

สาเหตทีุ;ธุรกิจโรงพยาบาลมีรายได้เพิ;มขึ Oน เนื;องจากบริษัทฯ มีรายได้จากโรงพยาบาลพริ Oนซ์ สวุรรณ
ภูมิ ที;ได้ซื Oอกิจการเข้ามาในช่วงต้นปี 2561 รวมทั Oงรายได้จากโรงพยาบาล 4 แห่งที; มีอยู่ เดิม ได้แก่ 
โรงพยาบาลพิษณเุวช โรงพยาบาลปากนํ Oาโพ 1 โรงพยาบาลปากนํ Oาโพ 2 และโรงพยาบาลสหเวช ที;มีจํานวน
ผู้ ป่วยเข้ามารับบริการเพิ;มขึ Oนอยา่งตอ่เนื;อง ขณะที;ธรุกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ นบัวา่มีรายได้เพิ;ม
สงูขึ Oนเช่นกนั โดยมีสาเหตมุาจากอตัราการเข้าพกัในโครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อกเพิ;มขึ Oน รวมทั Oง
ธุรกิจให้เช่าอาคารสํานกังานอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์มีรายได้สงูขึ Oนจากลกูค้าใหม่ที;เข้ามาใช้บริการ
มากขึ Oน ส่วนโครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า กรุงเทพฯ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบ
จากจํานวนนกัท่องเที;ยวจีนที;ลดลงในช่วงกลางปี 2561 แต่ในไตรมาสที; 4 ของปี 2561 ก็มีรายได้สงูขึ Oนเมื;อ
เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ดร.สาธิต กล่าวเพิ;มเติมถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจในปี 2562 หลังจากที; ตลท. อนุมัติการย้าย
หลักทรัพย์สู่หมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services) เมื;อวันที; 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที;ผ่านมาว่า 
บริษัทฯ จะมุ่งให้ความสําคญักบัธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื;อสขุภาพมากขึ Oน โดยมีแผนจบัมือพนัธมิตร
ใหม่ทั Oงในและต่างประเทศในการร่วมกันพฒันาสถานดูแลผู้สงูอายุ เพื;อให้สอดรับกับธุรกิจที;เกี;ยวข้องกับ
สุขภาพที;มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื;อง และยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ Healthcare 4.0 ที;มี



เปา้หมายให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์และการทอ่งเที;ยวเชิงสขุภาพ โดยในปีนี Oจะปรับสดัสว่น
การดําเนินธุรกิจใหมเ่ป็นธุรกิจโรงพยาบาล 85%  และธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 15%  จากเดิม
สดัสว่นธรุกิจโรงพยาบาลอยูที่; 77%  และธรุกิจพฒันาและให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 23% ในปี 2561 

    สําหรับกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หลงัจากนี O จะมุ่งยกระดบัโรงพยาบาลที;ดําเนินการ
ทั Oงหมดโดยการนําเทคโนโลยีที;ทันสมัยมาใช้ อาทิ เทคโนโลยีคลาวด์ เพื;อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็ว แมน่ยํา และตรวจสอบได้ทกุขั Oนตอน ทั Oงในสว่นของการปฏิสมัพนัธ์ (Interface) กบัผู้ รับบริการ 
การบริการลกูค้า รวมทั Oงการบริหารจดัการในส่วนของสํานกังาน (Back Office) โดยจะเน้นการบริหารงาน
แบบ Shared Services กบัโรงพยาบาลตา่งๆ ในเครือขา่ย เพื;อให้เกิดมาตรฐานกลาง และใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านบญัชี การเงิน การจดัซื Oอจดัจ้าง การบริหารสินค้าคงคลงั การ
บริหารทรัพยากรมนษุย์ การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านกลยทุธ์และการวิเคราะห์ โดย
ไมจํ่าเป็นต้องเพิ;มทรัพยากรเพื;อรองรับการขยายตวัของโรงพยาบาลในเครือขา่ยในอนาคต 

นอกจากนี O อีกหนึ;งกลยุทธ์ที;บริษัทฯ จะมุ่งให้ความสําคัญ คือการเพิ;มพื Oนที;การให้บริการทาง
การแพทย์ โดยการเพิ;มการลงทนุในการขยายโรงพยาบาลในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการปรับขยายอาคารที;มี
อยูเ่ดิม หรือการสร้างอาคารใหม ่เพื;อรองรับการให้บริการกบัลกูค้าหรือผู้ รับบริการกลุม่ตา่งๆ ซึ;งมีจํานวนมาก
ขึ Oนอย่างตอ่เนื;อง อีกทั Oงจะมุ่งพฒันาศกัยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ;มมากขึ Oน อาทิ บคุลากรทาง
การแพทย์ที;มีคุณภาพ อุปกรณ์และเครื;องมือทางการแพทย์ที;ทันสมัย การบริการที;ประทับใจ เพื;อให้
ผู้ รับบริการเกิดความพงึพอใจสงูสดุในการเข้าใช้บริการตา่งๆ แบบมีมาตรฐานสงูจากโรงพยาบาลในเครือขา่ย
นั;นเอง      
 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจะยงัคงเติบโตต่อเนื;อง โดยภายใน 3 ปีจากนี O จะมีอตัรา
การเติบโต 5-7% ต่อปี การเติบโตจะมาจาก 2 ปัจจยัหลกัคือ จํานวนประชากรสงูอายทีุ;เพิ;มมากขึ Oน และมี
ความต้องการการดแูลรักษาพยาบาลที;ซบัซ้อนมากขึ Oน รวมไปถึงความต้องการจากประเทศเพื;อนบ้านที;มี
แนวโน้มจะเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในไทยมากขึ Oน โดยผู้ ให้บริการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการยกระดบัใน
การให้บริการและการเพิ;มอตัราการครองเตียงมากขึ Oน นอกจากนี O การที;ประชากรมีอายยืุนยาวขึ Oน ทําให้คาด
ว่าบริษัทประกนัสขุภาพจะเข้ามามีบทบาทในอตุสาหกรรมนี O ซึ;งทั Oงหมดจะสง่ผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
สามารถเติบโตในระยะยาว” ดร.สาธิต กลา่วเสริม  

ปัจจบุนั บริษัท พริ Oนซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากดั (ในเครือบริษัท พริ Oนซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน)) มี
โรงพยาบาลในเครือข่ายที;เปิดดําเนินการแล้ว 6 แห่งใน 5 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลปากนํ Oาโพ 1 และ
โรงพยาบาลปากนํ Oาโพ 2 จ.นครสวรรค์  โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลสหเวช จ.พิจิตร 
โรงพยาบาลศิริเวชลําพนู จ.ลําพนู และโรงพยาบาลพริ Oนซ์ สวุรรณภมิู ถนนบางนา-ตราด จ.สมทุรปราการ  

นอกจากนี O ในเดือนมีนาคมจะเปิดให้บริการเพิ;มอีก 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ จ.
อตุรดิตถ์  และอีก 1 แหง่ที;จะเปิดให้บริการภายในปีนี O ได้แก่ โรงพยาบาลพริ Oนซ์ อทุยัธานี จ.อทุยัธานี  

ทั Oงนี O บริษัทฯ มีเป้าหมายที;จะเพิ;มจํานวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเป็น 10 แห่งภายในปี 2562 และ
เพิ;มเป็น 20 แห่งภายในปี 2566  โดยมุ่งเน้นไปในพื Oนที;ต่างจังหวดัทั;วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวดัที;การ
บริการด้านการแพทย์ยงัเข้าไปไมท่ั;วถงึ หรือมีโรงพยาบาลเป็นจํานวนน้อย เพื;อช่วยเหลือภาครัฐในการรองรับ
ความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนในพื Oนที; สง่ผลให้ประชาชนมีสขุภาพที;ดี รักษาโรคภยั
ไข้เจ็บได้ทนัทว่งที โดยการเพิ;มจํานวนโรงพยาบาลจะขยายในรูปแบบเครือขา่ย เพื;อให้สามารถบริหารจดัการ
โดยใช้ทรัพยากรร่วมกนั ไมว่า่จะเป็นบคุลากรด้านการแพทย์ อปุกรณ์และเครื;องมือทางการแพทย์ รวมถงึการ
บริหารจดัการงานด้านตา่งๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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