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สารจากประธาน
คณะกรรมการบริษัท�

            ปี 2564 นับเป็นการย่างเข้าสู่ปีที่สองของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่าผู้ให้บริการทางการแพทย์ ด้วยการกลายพันธุ์ของ COVID-19 อัตราการติดเชื้อและ
ความรุนแรงของสายพันธุ์เดลต้า ทำให้ความต้องการบริการทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
โรงพยาบาลในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หลายแห่งจำเป็นต้องขยายศักยภาพ
ในการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโรงพยาบาลสนาม หรือการเปิดหอผู้ป่วย
เฉพาะกิจ ไปจนถึงการร่วมดูแลสังคมผ่านการตรวจคัดกรองหาเชื้อและการเสริมภูมิคุ้มให้กับประชาชนด้วยวัคซีน
สำหรับ COVID-19
            การท่ีรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการบริหารแบบเครือข่ายโรงพยาบาล มีส่วนอย่างมากในการ เอ้ือให้เรา
รับมือกับภาระงานท่ีพุ่งสูงข้ึนอย่างฉับไวได้ทันท่วงที ด้วยการแบ่งปันทรัพยากรบุคคลทางการแพทย์ เคร่ืองมือแพทย์
และเวชภัณฑ์ต่างๆ กันในเครือ ท้ังยังได้แรงสนับสนุนสำคัญจากพันธมิตรทางธุรกิจอีกหลายภาคส่วนในการร่วมกัน
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในระยะเวลาอันสั้น
            นอกจากน้ี ทีมงานอันเข้มแข็งของเรายังคงมุ่งม่ันขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองผ่านการเข้าซ้ือกิจการและสร้าง
โรงพยาบาลแห่งใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขยายการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ซึ่งเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัย
สำคัญท่ีเข้ามามีบทบาทในกระบวนการดังกล่าว รวมถึงการยกระดับกระบวนการทำงานและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
เราจึงเดินหน้าพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือขับเคล่ือนบริการทางการแพทย์ให้ดีและตอบโจทย์ผู้รับ
บริการมากยิ่งขึ้น 
            ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมรู้สึกซาบซึ้งและขอแสดงความขอบคุณจากใจจริง ต่อเหล่าบุคลากร
ทางการแพทย์ และบุคลากรส่วนสนับสนุนท้ังหมด รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและพันธมิตรในชุมชนต่างๆ ท่ีร่วมแรง
ร่วมใจ ให้ความทุ่มเท ให้การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อร่วมกันตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ของชุมชนที่
โรงพยาบาลเราได้ให้บริการอยู่ คำขอบคุณนี้ ยังขอมอบแด่ผู้รับบริการของเราทุกท่านที่ได้อดทนและเข้าใจข้อจำกัด
ของการให้บริการในยามวิกฤต ซึ่งทำให้ท่านได้รับความไม่สะดวกหรือไม่ราบรื่นในการเข้ารับบริการต่างๆ ไปไม่น้อย
            และในยามน้ี ท่ี COVID-19 สายพันธ์ุโอมิครอน ได้ท้าทายวงการแพทย์อีกคร้ัง เรายังมีความหวังว่าช่วงวิกฤต
ที่สุดของภาวะโรคระบาดนี้กำลังจะผ่านพ้นไป และจะทยอยปรับเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นในที่สุด ดังนั้น เราจึงมอง
ไปข้างหน้าและเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ New Normal หลังจากภาวะวิกฤตคลี่คลาย โดยเฉพาะ
การเตรียมตัวนำเสนอบริการทางการแพทย์อีกมากมายตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากทั้งบุคลากร พันธมิตร และ
ผู้รับบริการของเรา เพื่อให้บริษัทฯ ตอบโจทย์ความต้องการของทุกท่านได้ดียิ่งขึ้น
            บริษัทฯ พร้อมจะก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสและเปี่ยมด้วยสุขอนามัยของผู้คนในสังคม ในโอกาสนี้ คงไม่มี
คำอวยพรใดจะดีไปกว่าการขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและได้ใช้
ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับ
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สารจาก
กรรมการผู้จัดการ

            เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

            ปี 2564 เป็นปีที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ยังคงแพร่กระจายต่อเนื่องและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ยังคงมุ่งมั่นทำตามเป้าหมายและปณิธานขององค์กร โดยมีเรื่องราวดีๆ มากมายเกิดขึ้นจากการร่วม
แรงใจแรงกายของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในการร่วมดูแลผู้คนและสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้
            การจะรองรับความต้องการบริการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนในช่วงการแพร่ระบาดหนักนั้น จำเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือของเครือข่ายภายในบริษัทฯ ทั้งการสนับสนุนบุคลากรเพื่อมาทดแทนและเป็นกำลังเสริมในช่วงที่
สถานการณ์เปราะบาง และอัตรากำลังในพ้ืนท่ีเส่ียงใกล้จะย้ือไม่ไหว เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องหยิบยืมอย่างเร่งด่วนเพ่ือ
ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยหลายราย รวมถึงแพทย์ท่ีทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือยเพ่ือซ้ือเวลาในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ให้ได้มากที่สุด ซึ่งความทุ่มเทอย่าง กลมเกลียวเป็นเนื้อเดียวกันของเครือข่ายนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถเปิดหอผู้ป่วย
เฉพาะกิจ (Hospitels) ได้ถึง 10 แห่ง  ในปีท่ีผ่านมา และจากการมาช่วยเหลือน้ีทำให้ทีมงานจากโรงพยาบาลในเครือ
ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งสำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด ที่ภายหลังได้แพร่ระบาดทั่วประเทศ
และส่งผลให้ทุกโรงพยาบาลในเครือต้องขยายศักยภาพเพ่ือรองรับผู้ป่วยกลุ่มน้ีเช่นกัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รับ
การสนับสนุนท่ีเข้มแข็งจากพันธมิตรต่างๆ เป็นต้นว่า กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ท่ีส่งบุคลากรทางการแพทย์
มาสนับสนุนในการขยายหอผู้ป่วยโควิดและหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) สำหรับผู้ป่วยโควิด 80 เตียง รวมถึงการสนับสนุน
รถรับส่งผู้ป่วยจากบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ จำกัด นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรจากภาคส่วนอื่นๆ 
อีกมากมายเป็นต้นว่า บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้ร่วมก่อตั้งและดำเนินงาน
โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเปิดโรงพยาบาล
อย่างเป็นทางการ ถือเป็นหน่วยบริการแรกท่ีได้นำ Telemedicine มาใช้ร่วมกับการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มท่ี เม่ือรวมกับ
โรงพยาบาลสนามท่ีนครสวรรค์ และหอผู้ป่วยโควิดทุกแห่งในเครือ ทำให้เครือ พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้ร่วมดูแลผู้ป่วย
โควิดไปกว่า 19,000 ราย ในปี 2564
            นอกจากการรองรับผู้ป่วย บริษัทฯ ยังได้เร่งขยายศักยภาพเพ่ือรองรับความต้องการท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19
ต้ังแต่ต้นน้ำน่ันคือ การร่วมฉีดวัคซีนท้ังภาครัฐและวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชน การให้บริการตรวจคัดกรองเช้ือ
ที่โรงพยาบาลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการออกตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนต่างๆ และด้วยภาระงาน
ทั้งหมดนี้ ทำให้เราได้ริเริ่มโครงการจ้างงานลูกเป็ด (นักเรียน-นักศึกษา) ในท้องที่กว่าร้อยอัตรา มาเป็นกำลังเสริม
ในการดูแลสังคมและได้เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ และสร้างรายได้ให้กับเยาวชนไปในเวลาเดียวกัน
            ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้มีการขยายโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
(อาคารใหม่เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลศิริเวชลำพูนเดิม) และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ซึ่งถือว่าเปิดในช่วงเวลา
ที่ได้ร่วมดูแลผู้ป่วยจาก  COVID-19 และแบ่งเบาภาระภาครัฐได้ทันท่วงที  รวมถึงมีส่วนได้พาพนักงานกลับบ้าน
อีกกว่า 100 ราย และทำให้จำนวนโรงพยาบาล ในเครือมีทั้งหมด 12 แห่ง ใน 10 จังหวัด มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมาย 
20 โรงพยาบาลภายในปี 2566 โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการผนึกกำลังกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์รายใหม่ ได้แก่ 
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) เพ่ือร่วมมือกันขับเคล่ือนบริการด้านสุขภาพให้เข้าสู่เมืองรองได้มากย่ิงข้ึน
โดยล่าสุดได้ร่วมกันก่อต้ังบริษัทเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีของ สำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง จังหวัดสกลนคร 
ซึ่งคาดว่าจะพร้อมให้บริการในดือนมีนาคม 2566
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            ภาระงานท่ีขยายมาหลายเท่าตัวในเวลาอันส้ัน หากไม่ได้การสนับสนุนท่ีแข็งแกร่งจาก Shared services ของ
พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ การดำเนินการคงเป็นไปอย่างไม่ราบร่ืนและรวดเร็วเช่นน้ี และส่วนงานดังกล่าวยังได้มีการปรับ
รูปแบบการทำงานเพื่อให้สนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้นว่า ปรับการประมูลยาประจำปีเป็นรูปแบบการ
ประมูลออนไลน์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกฝ่าย โดยยังคงไว้ซึ่งความโปร่งใสและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
            สำหรับการเข้าถึงผู้ป่วยที่มีสิทธิ์บัตรทองผ่านคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ ในปีนี้เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นจากการ
ขยายเพิ่มเป็น 16 สาขา มีผลประกอบการที่ดี และได้มีส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่กักกันตัวที่บ้าน 
(Home Isolation) นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เร่ิมดำเนินการธุรกิจศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพภายใต้ช่ือ PRINC Recovery Center 
ซึ่งมาต่อยอดเพื่อ ตอบโจทย์ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ต้องการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดหรือรักษาตัวด้วย
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019  ซึ่งในปีที่ผ่านมาทำให้ผู้ป่วยติดเตียงหลายรายสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพมากขึ้น
            ถึงแม้ว่าจะต้องรับมือกับปริมาณผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นวิกฤต โรงพยาบาลต่างๆ ยังคงยึดมั่นในมาตรฐานและ
คุณภาพ ในการให้บริการทางการแพทย์ และได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล จาก JCI 
(Joint Commission International) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) หลายแห่ง ในปีหน้าคาดว่า
จะผลักดันให้โรงพยาบาล พริ้นซ์ ศรีสะเกษ ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน HA และยกระดับมาตรฐาน HA ใน
โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองในขั้นที่ 2 แล้วมุ่งหน้าสู่ขั้นที่ 3 หรือสู่การรับรองมาตรฐานจาก JCI ต่อไป
            การดูแลพนักงานที่ร่วมดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนในภาวะวิกฤตกันอย่างเต็มที่ โดยที่ยังคงทำงาน
ด้านคุณภาพรักษามาตรฐานต่างๆ ไว้ได้อย่างเหมาะสมน้ัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดูแลพนักงานต้ังแต่การเสริมสร้างภูมิ
โดยมีการจัดหาวัคซีน ให้อย่างทันท่วงที การตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นระยะ การทำประกันโควิด และการดูแลรักษา
หากติดเชื้ออย่างเต็มที่ รวมถึงมีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเป็นระยะผ่านเงินขวัญถุงและโบนัสประจำปี
            สำหรับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีนั้น ปีที่ผ่านมาได้เริ่มโครงการ Digital Transformation ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อ ห้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของพิมพ์เขียวขององค์กร ผ่านการกำหนดทิศทางร่วมกันในระดับผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับกลาง ถึงระดับสูงและก่อกำเนิดโครงการต่างๆ ที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับบริการและ
การทำงานในด้านต่างๆ
            ส่วนการหล่อหลอมจิตใจผู้ให้ของบุคลากรในทุกระดับน้ัน นอกเหนือจากในการปฏิบัติงานและกิจกรรมประจำวัน
พนักงานยังได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา ผ่านการร่วมสร้างโบสถ์วัดเดือยไก่ อุบลราชธานี ร่วมทอดกฐินใหญ่สร้าง
องค์สัตตนาคราช พญามุจลินท์ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดพะเยา เป็นต้น
            ด้วยการสนับสนุนอย่างดีในปีที่ผ่านมา ทำให้การฟันฝ่าวิกฤตที่กระทบต่อชีวิตผู้คนมากมายและเศรษฐกิจ
ที่เสียหาย กลับเต็มไปด้วยสิ่งดีๆ และทำให้การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ New Normal เป็นกระบวนการที่ทุกคนจับมือกัน
ก้าวเดินอย่างแข็งแกร่งและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ผมจึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พนักงานในบริษัททุกระดับและ
ทุกส่วนงาน รวมถึงพันธมิตร ทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมดูแลผู้คนในสังคมตลอดปี
ที่ผ่านมา ปี 2565 นี้ ผมเชื่อว่าจะเป็นอีกปีที่มีทั้งความท้าทายและมีโอกาสสำหรับบริษัทฯ ในการจะเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพของผู้คนในชุมชนให้ดีย่ิงข้ึน ครอบคลุมมากข้ึน รวมถึงริเร่ิมโครงการอีกมากมายเพ่ือลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนไปควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ เรา ผมเชื่อมั่นว่าทีมของ PRINC 
พร้อมที่จะยึดมั่นในการสานต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้ต่อไปเช่นกัน

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการผู้จัดการ
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

             บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในนาม “บริษัท เมโทรสตาร์  
พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด”  ในปี พ.ศ.2543  เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัย ต่อมาในปี 
2548  บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้น
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  
             ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”) (เดิมชื่อบริษัท อลิอันซ์
เมดิคอล เอเชีย จำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมีเครือข่ายโรงพยาบาล 4 โรง ใน 3 จังหวัด ในปี 
2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนซ้ือกิจการโรงพยาบาลเพ่ิมอีก 2 แห่งคือ โรงพยาบาลพร้ินซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมช่ือโรงพยาบาล
ปิยะมินทร์) เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ  และโรงพยาบาลพร้ินซ์ อุทัยธานี ในจังหวัดอุทัยธานี
ที่หยุดประกอบกิจการมาปรับปรุง ซึ่งทั้ง  2 โรงพยาบาลเปิดให้บริการแก่ประชาชนในปี 2562 
             ภายหลังจากการซื้อกิจการดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป้าหมายและนโยบายในการมุ่งดำเนินธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนเป็นหลัก โดยมีนโยบายท่ีจะขยายเครือข่ายโรงพยาบาล
ของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ด้วยการ Balancing ระหว่างการลงทุนสร้างโรงพยาบาลใหม่ ร่วมทุนกับพันธมิตร 
และการซ้ือกิจการท่ีมีศักยภาพมาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้เป็นโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพและให้การรักษาด้วยวิทยาการ
ทางการแพทย์ท่ีทันสมัย บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายเครือข่ายโรงพยาบาลให้ครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย
โดยเน้นไปในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชน หรือจังหวัดที่ขาดแคลนบริการทางการแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติย้ายหมวดธุรกิจที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหมวดธุรกิจทางการแพทย์ในปี 2562  
             ในปี 2562-2564 บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 
โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง ซึ่งได้มาจากการซื้อกิจการ การร่วมทุนกับพันธมิตรในท้องถิ่นและ
ลงทุนสร้างเอง เป็นโรงพยาบาลในภาคเหนือ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
ในจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล พริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในจังหวัดศรีสะเกษ  โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในจังหวัด
อุบลราชธานี และโรงพยาบาลในภาคใต้ 1 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ในจังหวัดชุมพร ส่งผลให้บริษัทฯ มี
โรงพยาบาลในเครือข่ายครอบคลุมทุกภาครวม 12 แห่ง ใน 10 จังหวัด และในปลายปี 2564 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท
ย่อยใหม่โดยร่วมทุนกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) เพื่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ภายใต้ชื่อ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ในจังหวัดสกลนคร คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในไตรมาสแรก
ของปี 2566
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1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

             นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดธุรกิจให้บริการทาง
การแพทย์ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ จากข้อมูลของกรมสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แบบสมบูรณ์ในปี 2564 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมทุนกับกลุ่ม Nihon Keiei Group (“NKG”) จากประเทศญี่ปุ่น
เพื่อดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ในนาม บริษัท พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด 
ในปี 2562 และเริ่มดำเนินการเปิดศูนย์เพื่อพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุด้วยแนวคิด Self-reliance ให้ผู้สูงอายุกลับมา
แข็งแรงและกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ ไม่ใช่เพียงแค่ Care Services เท่านั้น แต่ต้องการที่จะดูแลผู้สูงอายุใน
แบบของการฟื้นฟู หรือที่เรียกว่าRehabilitation Care และดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด    อีกทั้งบริษัทฯ ยังขยายการให้บริการด้านสุขภาพโดยการจัดตั้งคลินิกเพื่อ
บริการทางการแพทย์แก่ชุมชนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้
รับผลกระทบจากการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยกเลิกคลินิกที่ให้บริการจำนวน 190 แห่ง
ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2564 บริษัทฯ เปิดคลินิกให้บริการจำนวน 15 แห่งในกรุงเทพมหานคร และในปี 2565 
บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดคลินิกเพิ่มอีก 50 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งคนไข้ของคลินิกจะช่วยเพิ่ม
จำนวนคนไข้ให้แก่โรงพยาบาลในเครือ จากการส่งต่อจากคลินิกระดับปฐมภูมิเพ่ือรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน 
หรือโรคที่ต้องมีการรักษาด้วยการพักค้างคืนกับโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิหรือระดับตติยภูมิในเครือ รายได้จาก
คลินิกจะเป็นแหล่งรายได้ที่จะเข้ามาเสริมนอกเหนือจากรายได้จากค่ารักษาพยาบาลของธุรกิจโรงพยาบาล รวมทั้ง
เป็นการขยายเครือข่ายและฐานลูกค้าให้เข้ากับชุมชน
             อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลควบคู่ไปกับธุรกิจ
โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ในระดับมาตรฐานในทำเลที่อยู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ โดยทีมงานภายใต้สัญญา
บริหารจากเครือข่ายโรงแรมระดับมาตรฐาน เช่น ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด (แอสคอทท์) และแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล
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               พริ้นซิเพิล แคปิตอล จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้น
การขยายกิจการในธุรกิจด้านสุขภาพ และจะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลที่ได้รับ
การยอมรับในการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพ
การให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงจะใช้
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ถือครอง
อยู่อย่างเต็มท่ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมด

จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่
ขาดแคลนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
จะให้บริการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลและบริการส่วนงานสนับสนุนอย่างมืออาชีพ ต่อทั้งโรงพยาบาลใน
เครือและโรงพยาบาลพันธมิตรที่ได้รับโอกาสเข้าไปบริหารงานให้
จะมุ่งม่ันในการบริหารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ตั้งไว้ ทั้งผลประกอบการด้านการเงิน คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จะเสริมความแข็งแกร่งของเครือโรงพยาบาลด้วยการสร้างพันธมิตร และ/หรือ การเข้าซื้อกิจการเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น
จะแสวงหาโครงการท่ีเก่ียวข้องกับด้านสุขภาพใหม่ๆ เพ่ือต่อยอดธุรกิจ โดยเป็นได้ท้ังการใช้อสังหาริมทรัพย์
เดิมท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ท่ีสอดคล้องกับความเป็นไปได้ของโครงการ
จะทุ่มเทในการพัฒนาบุคลากรในเครืออย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ 
ให้รองรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วขององค์กร และสร้างเสริมบุคลากรให้มีจิตใจของผู้ให้ เพ่ือให้ส่งต่อ
บริการด้วยหัวใจแก่ชุมชนและสังคม

1.1.1 วิสัยทัศน์

1.1.2  พันธกิจ�
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.1.3 พัฒนาการที่สำคัญเพื่อการเติิบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญมีดังนี้

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

ในเดือนธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ PRINH ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
- สกลนคร จำกัด ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เพื ่อลงทุนก่อสร้าง
โรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียงในจังหวัดสกลนคร โดยเช่าที่ดินขนาด 14 ไร่ 
ในระยะยาวจากอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงมูลค่าเงินลงทุนรวมจำนวน 
463 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ/หรือ เงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน บริษัท ดังกล่าวร่วมลงทุนกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(RATCH) ในสัดส่วน 75:25
  
วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด ที่เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและ
บริหารจัดการโครงการโรงแรมในพื้นที่ Block L อาคารสยามกิตติ์ โดยได้ยื่นจด
ทะเบียนเลิกบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 และบริษัท
ย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 PRINH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท พริ้นซิเพิล 
เฮลท์แคร์-อุบลราชธานี จำกัด (“PUBN”) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท
อุบล เอสเค เมดิเทค จำกัด (Local Partner) โดยมีข้อตกลงท่ีจะขายหุ้นของ PUBN
จำนวนร้อยละ 20  ของจำนวนหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนท้ังหมด โดยได้โอนหุ้นดังกล่าว
จำนวน 1,200,000 หุ้นและโอนหุ้นเพ่ิมทุนจำนวน 6,000,000 หุ้นให้แก่ Local Partner 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 และวันที่ 10 กันยายน 2564 ตามลำดับ

ในเดือนพฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนและการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 
ให้แก่ RATCHจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทหรือร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบ ียนชำระแล ้ว ราคาหุ ้นละ 4.09 บาท รวมเป ็นเง ินทั ้งส ิ ้น
1,416.09 ล้านบาท

ปี 2564
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.1.3 พัฒนาการที่สำคัญเพื่อการเติิบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ VI โดยได้ยื่นจดทะเบียน
เลิกบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และบริษัทย่อย
ดังกล่าวชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“VB”) เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเข้าซื ้อและรับโอนกิจการ
อาคารสำนักงานให้เช่าทั้งหมดของบริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด (“VI”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย การรับโอนกิจการทั้งหมดได้กระทำการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2564

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ PUBN เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติ
อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น 
โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 36,000,000 หุ้น โดยมี
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จำกัด เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2564 
ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 
5,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้บริษัทได้ชำระมูลค่าหุ้นแก่
บริษัทย่อยดังกล่าวและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

ในเดือนเมษายน 2564 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ เปิดให้บริการทางการแพทย์
แก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ

ในเดือนมีนาคม 2564 โรงพยาบาลพร้ินซ์ ลำพูน เปิดให้บริการทางการแก่ประชาชน
อย่างเป็นทางการ

ปี 2564
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

ในเดือนมีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จำหน่ายท่ีดินพร้อมอาคารของ
อาคารบางกอก บิสสิเนส เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการอาคารสำนักงานให้เช่าให้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์บ ัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ที ่ราคา 1,550 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการทำรายการ

ปี 2564

1.1.3 พัฒนาการที่สำคัญเพื่อการเติิบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ ปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้บรรลุนโยบายในการ
มุ่งขยายธุรกิจ ด้านโรงพยาบาลเป็นหลักและทยอย Divest ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ของธุรกิจโรงแรม
และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร 
วิสต้า– กรุงเทพฯ รวมถึงทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้ีสิน และใบอนุญาต 
ตลอดจนบุคลากรท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจดังกล่าว ให้แก่บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด 
( “VMEA” ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าวโดย VB 
(บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนของ VMEA

ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดต้ังศูนย์
รักษามะเร็งแบบองค์รวม ในภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่างที่โรงพยาบาล
พริ้นซ์ อุบลราชธานี ในจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลพิษณุเวช ในจังหวัด
พิษณุโลก ภายใต้โมเดล บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก โดยเปิดให้บริการภายใน
ไตรมาส 1/2564 โดยทั้งสองศูนย์จะทำหน้าที่เป็น Cancer Center Hub สำหรับ
ศูนย์รักษามะเร็งกลางสำหรับโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ แห่งอื่นๆ

ในเดือนธันวาคม  2563 มีการเปล่ียนช่ือบริษัท พร้ินซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัดเป็น
บริษัท ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจคลินิกให้บริการด้านสุขภาพแก่
ผู้ป่วยตามสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 

ปี 2563
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ในเดือนกันยายน 2563 บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินทรัพย์ของ VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ 
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
433.69 ล้านบาท รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย  ได้แก่
 
      ก) หุ้นสามัญของบริษัท วี 33 จำกัด ( “V33” ) จำนวน 28,124,998 หุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ V33
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท มูลค่ารวม 176.95 ล้านบาท หรือในราคาหุ้นละ 
6.29176 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง V33 
ถือกรรมสิทธิ์ ตั้งอยู่ในตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
      ข) ท่ีดินเปล่า เน้ือท่ีดินรวม 49-3-93 ไร่ ท่ีอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ซึ่ง VB เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยขายในราคาไม่เกิน 87.27 ล้านบาท  
      ค) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ดินรวม 10 ไร่ ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี ซึ่ง VB เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยขายในราคาไม่เกิน 32.08 ล้านบาท
      ง) หุ้นสามัญของบริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (“UBD”) จำนวน
12,899,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ
ชำระแล้วทั้งหมดของ UBD มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น
137.37 ล้าน บาท หรือในราคาหุ้นละ 10.64929 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
จำหน่ายท่ีดินซ่ึง UBD ถือครองท่ีดินเปล่า เน้ือท่ีดินรวม 5-3-35.2 ไร่  อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การขายสินทรัพย์ข้างต้น ถือเป็นการใช้สิทธิของบริษัทในการขายคืนท่ีดินเปล่าให้แก่
นางสาวสาธิตา ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้นของVB ระหว่างนางสาวสาธิตา
(ผู้ขาย) และบริษัทฯ (ผู้ซื้อ) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559  
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ในเดือนกรกฎาคม 2563 PRINH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทใหม่
ภายใต้ชื่อบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลราชธานี จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน
300 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มจำนวน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการเข้าซื้อและรับโอน
กิจการสถานพยาบาลทั้งหมด (Entire Business Transfer :EBT) ของบริษัท 
รวมแพทย์สรรพสิทธ์ิ จำกัด ในช่ือโรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิอินเตอร์ อันรวมถึงทรัพย์สิน 
เครื่องมือแพทย์ ใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล
ตลอดจนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลและพนักงานทั้งหมด
ที่มีความประสงค์จะทำงานกับ PUBN ต่อไป โดยชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการ
เป็นจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกระแสเงินสดภายในของกลุ่มบริษัท
และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน PUBN ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการเมื่อวันที่ 
9 กรกฎาคม 2563 และรับโอนกิจการในวันที่ 1 กันยายน  2563

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด เพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีกจำนวน 100 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท

ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด (“PCPN”) 
เข้าทำการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) 
ของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ 

ปี 2563
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ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนกับกลุ่ม NKG 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ และได้จัดตั้ง
บริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด (“PNKG”) ในปี 
2563 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นร้อยละ 51 และ NKG ถือหุ้นร้อยละ 49

ในเดือนธันวาคม 2562 PRINH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทใหม่
ภายใต้ชื่อบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน 270 
ล้านบาท ชำระแล้วเต็มจำนวนบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 มีวัตถุประสงค์
เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชุมพร โดยการเข้าซื้อและรับโอน
กิจการสถานพยาบาลทั้งหมด (Entire Business Transfer) อันรวมถึงทรัพย์สิน
หนี้สิน ใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาลตลอดจน
สิทธิหน้าที่และภาระผูกพันตามสัญญาของบริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จำกัด 
ท่ีมีอยู่ ณ วันโอนกิจการและพนักงานท้ังหมดท่ีมีความประสงค์จะทำงานกับ PCPN 
ต่อไป โดยชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการและค่าเช่าท่ีดินระยะยาวให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น
เดิมของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นจำนวน 570 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกระแสเงิน
สดภายในของกลุ่มบริษัทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้ลงนามใน
สัญญาโอนกิจการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามกับบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก
จำกัด ภายใต้การบริหารงานของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
เพื่อเปิดโมเดลธุรกิจใหม่ “Bumrungrad Health Network – Growing Together 
Model” โดยการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน เฟสแรกเตรียมเปิด “ศูนย์กระดูกสันหลังและ
ข้อ” ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการทางการแพทย์ด้านกระดูก
สันหลังและข้อเป็นต้นแบบแห่งแรกในการทำงานภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่ 
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เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพร้ินซ์ สุวรรณภูมิ อย่างเป็น
ทางการ

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 PRINH ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดต้ังบริษัทใหม่
ภายใต้ชื่อบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด (“PSSK”) ทุนจดทะเบียน 
250 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มจำนวน เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 
60 เตียง ในจังหวัดศรีสะเกษ โดย PRINH ถือหุ้นร้อยละ 60 ซึ่งเป็นการร่วมทุน
ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จำกัด และได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลพร้ินซ์ ปากน้ำโพ ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านสารสนเทศทางการแพทย์ EMRAM Stage 7 จาก HIMSS Analytics ซึ่งเป็น
ขั้นสูงสุดของมาตรฐานนี้ และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่ 2 
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัลนี้

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นท้ังหมดท่ีถือในบริษัท คอนเวอร์เจนซ์
ซิสเทมส์ จำกัด ให้กับบุคคลภายนอก เน่ืองจากไม่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
ดังกล่าว และได้มีการโอนย้ายทรัพยากรต่างๆ การพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาล 
และบุคลากรไปปฏิบัติงานที่ PRINH

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ 
General Mandate จำนวนไม่เกิน 222,249,300 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.09 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1 ราย
คือ International Finance Corporation (“IFC”) ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันในกลุ่ม
ของ World Bank โดยบริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม 
3,240,087,520 บาท เป็นจำนวน 3,462,336,820 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

ปี 2562

1.1.3 พัฒนาการที่สำคัญเพื่อการเติิบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี อย่าง
เป็นทางการ

ในเดือนกันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติ
การจำหน่ายหุ ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด (“BG”) จำนวน 
9,985,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่าย
แล้วทั้งหมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ที่ถือโดย VB ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (VMSD) ซึ่งเป็น
บุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 133.08632 บาท คิดเป็นราคาซื้อ
ขายทั้งสิ้นประมาณ 1,328.99 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น
ในคร้ังน้ีไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการ
ทางการแพทย์ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
อย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด (“PLPN”) 
เข้าทำการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT)  ของ
โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน เสร็จสิ้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการ
อนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังอุตสาหกรรม
บริการ ในหมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services)

ปี 2562

1.1.3 พัฒนาการที่สำคัญเพื่อการเติิบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.1.4 การใช้เงินเพิ่มทุนในปี 2564

วัตถุประสงค์การใช้เงิน แผนการใช้เงิน
(ล้านบาท)

จำนวนเงิน
ที่ใช้ไปตั้งแต่วันที่

1 ก.ค.-31 ธ.ค. 64
(ล้านบาท)

จำนวนเงินคงเหลือ
(ล้านบาท)

1) ลงทุนในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล
เป็นค่าก่อสร้างและค่าเครื่องมือแพทย์
สำหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่ 2 แห่ง

      (1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
      (2) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

2) ปรับปรุงโรงพยาบาลปัจจุบันของบริษัท
รวมถึงลงทุนเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติม เพื่อ
รองรับผู้ป่วย โควิด-19 และผู้ป่วยทั่วไป

3) ชำระหนี้เงินกู้ยืม

700

297

418

138.15
178.17

269.23

418

383.68

27.77

0

รวม 1,415 1,003.55 411.45
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

111

             ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้

               ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือรวม 13 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการแล้ว 12 แห่งใน 10 จังหวัด 
กระจายอยู่ใน 4 ภาคของประเทศไทย และอีก 1  แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

1.
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

               ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
บริษัทฯ มีโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 2 แห่ง ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางศูนย์ธุรกิจ ภายใต้ชื่อ 
“แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ” และโรงแรมซัมเมอร์เซ็ทเอกมัย แบงค็อก อีกด้วย
ซึ่งให้บริการห้องพักระยะยาวแก่ผู้บริหารในบริษัทข้ามชาติที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

2.

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มตามประเภทธุรกิจแต่ละประเภท  ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล

                     โรงพยาบาลพร้ินซ์ สุวรรณภูมิ ต้ังอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี
เป็นสถานพยาบาลขั้นทุติยภูมิ ดำเนินงานโดยบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการรักษา
พยาบาลทั้งผู ้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั ่วโมง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน การรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลขั้น 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีการจัดตั้งคลินิกโดยมี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้

                     บริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับ “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” เปิด “ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ด้าน
กระดูกสันหลังและข้อ Spine & Joint” ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  โดยเสนอบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
การรักษาโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ท้ังน้ีรูปแบบการรักษาของศูนย์ฯ Spine & Joint
มีหลากหลายวิธีตามระดับอาการของผู้ป่วย โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

คลินิกอายุรกรรม
คลินิกสูตินรีเวช
คลินิกกุมารเวช
ศูนยเวชศาสตรฟนฟู
คลินิกจักษุ
ศูนยความงามพรีมา เอสเธติคา
ศูนยตรวจสุขภาพและชีวอนามัย
คลินิกสงเสริมพัฒนาการเด็ก

คลินิกศัลยกรรม
ศูนยกระดูกและขอ
แผนกผูปวยวิกฤต
คลินิกโสต คอ นาสิก
คลินิกหัวใจ
ศูนยแพทยแผนจีน
คลินิกจิตเวช
ศูนยเอกซเรยคอมพิวเตอร

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน1
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ขนาด
200 เตียง

สถานที่ตั้ง
จังหวัด สมุทรปราการ

สถานที่ใกล้เคียง
เซ็นทรัลบางนา, เมกาบางนา, สวนหลวงร.9, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Joint Surgery Center
ศูนย์ดูแลกระดูกและข้อ

Health Care Services
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

Child Health Clinic
คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง

การรักษาและแพทย์เฉพาะทาง
กว่า 21 สาขา

Japan
ร่วมกับ

ร่วมกับ

จุดเด่นของโรงพยาบาล

PRINC
HOSPITAL
SUVARNABHUMI

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

Overview “ไม่ต้องห่วง ให้เราช่วยดูแล”
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1.

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด

เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานพยาบาลขั้นตติยภูมิ ดำเนินงาน
       โดยบริษัท พิษณุเวช จำกัด  เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับการ
       รับรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) Laboratory Accreditation (LA) และ ISO 15189
       โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่า 200 ท่านและมีคลินิกเฉพาะทางดังต่อไปนี้

คลินิกอายุรกรรม
คลินิกสูตินรีเวช
ศูนยตรวจสุขภาพ
คลินิกสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
ศูนยไตเทียม
ศูนยโรคทางเดินอาหารและตับ
ศูนยรังสีวินิจฉัย
คลินิกทันตกรรม

คลินิกกุมารเวช
คลินิกศัลยกรรม
แผนกผูปวยวิกฤต
คลินิกโสต คอ นาสิก
ศูนยวัคซีน
คลินิกพัฒนาการเด็ก
ศูนยเวชศาสตรฟนฟูกายภาพบำบัด
ศูนยหัวใจ

บริษัทฯ ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดผ่านบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINH)
     ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล 
     โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลพิษณุเวช

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน1
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ขนาด 150 เตียง สถานที่ตั้ง
จังหวัด พิษณุโลก

สถานที่ใกล้เคียง
แม็คโคร พิษณุโลก, โลตัส พิษณุโลก2, ท่าอากาศยานพิษณุโลก

DEAR Hearing Center
ศูนย์การได้ยิน

Diabetes Mellitus &
Endocrinology Clinic

คลินิกเบาหวาน และ ต่อมไร้ท่อ  

Cath Lab
ห้องปฏิบัติการ

ตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ

การรักษาและแพทย์เฉพาะทาง
กว่า 24 สาขา

จุดเด่นของโรงพยาบาล

รางวัลมาตรฐาน
รับรองโรงพยาบาล

P ITSANUVEJ
HOSPITAL
โรงพยาบาลพิษณุเวช 

Overview

ร่วมกับ
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

111

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด

                     ดำเนินงานโดยบริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533  เป็นโรงพยาบาล
       ขนาด 90 เตียง ต้ังอยู่ในจังหวัดพิจิตร ให้บริการรักษาพยาบาลท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ช่ัวโมง โดยได้รับ
       การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้น 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อความ
       ปลอดภัยของผู้ป่วย  โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีคลินิกเฉพาะทางดังต่อไปนี้

ศูนยรักษาโรคกระดูกและขอ
คลินิกสูตินรีเวช
คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
คลินิกเบาหวาน
ศูนยกายภาพบำบัด
ศูนยตรวจสุขภาพ

ศูนยไตเทียม
ศูนยเอกซเรยคอมพิวเตอร
คลินิกนมแม
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ศูนยโรคนิ่วทางเดินปสสาวะ
คลินิกกุมารเวช

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน1
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ขนาด 90 เตียง สถานที่ตั้ง
จังหวัด พิจิตร

สถานที่ใกล้เคียง
แม็คโคร พิจิตร, โรงพยาบาลพิจิตร, สวนพักผ่อน สถานีรถไฟ จ.พิจิตร

Orthopaedic Surgeons
แพทย์ด้านกระดูกและข้อ

Mammogram Ultrasoun
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 

CT SCAN 160 Slice 

การรักษาและแพทย์เฉพาะทาง
กว่า 13 สาขา

จุดเด่นของโรงพยาบาล

รางวัลมาตรฐาน
รับรองโรงพยาบาล

P ITSANUVEJ
PHICHIT
HOSPITAL

โรงพยาบาลพิษณุเวช

Overview

พิจิตร

PITSANUVEJ
PHICHIT
HOSPITAL

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด

โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินงานโดยบริษัท โรงพยาบาล
ปากน้ำโพ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เท็น เอ็ม.ดี.นครสวรรค์ จำกัด) โดยแต่ละแห่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง 
เป็นสถานพยาบาลขั้นทุติยภูมิ  ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นต่อการรักษา
คนป่วยเป็นหลัก อีกท้ังทีมงานมืออาชีพในสหสาขาวิชาท่ีสามารถดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคได้เป็นอย่างดี  และเป็นศูนย์รับ
ส่งต่อจากคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง  นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขั้นที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังต่อไปนี้

ศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
แผนกทันตกรรม
แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
คลินิกโรคไต
แผนกอายุรกรรม
คลินิกโรคสมองและระบบประสาท
แผนกกายภาพบำบัด
แผนกโรคทางเดินปสสาวะ
ศูนยตรวจสุขภาพ
แผนกจักษุวิทยา

ศูนยสุขภาพเด็ก
แผนกรังสีวินิจฉัย
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
คลินิกโรคติดเชื้อ
แผนกแพทยแผนจีน
แผนกกระดูกและขอ
แผนกศัลยกรรม
ศูนยสุขภาพสตรี
แผนกหู คอ จมูก
คลินิกเบาหวานไทรอยดและตอมไรทอ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1  และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน1
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ขนาด 200 เตียง สถานที่ตั้ง
จังหวัด นครสวรรค์

สถานที่ใกล้เคียง
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์, อุทยานสวรรค์, บิ๊กซี นครสวรรค์

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน เครื่อง MRI 3 Tasla

การรักษาและแพทย์เฉพาะทาง
กว่า 20 สาขา

จุดเด่นของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และ 2

Overview

ศูนย์แม่และเด็ก 

PRINC
HOSPITAL
PAKNAMPO
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด

 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ดำเนินงานโดย บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด เป็น
โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวของจังหวัด เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิจำนวน 57 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสาย
พิษณุโลก-เด่นชัย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2562 
มีห้องพักผู้ป่วยที่สามารถรองรับบริการด้วยห้องพิเศษจำนวน 50 ห้อง ห้องพิเศษเดี่ยว ICU พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องช่วยหายใจจำนวน 7 ห้อง ห้องผ่าตัดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่น 
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ เครื่องตรวจ
สมรรถภาพหัวใจ  เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  พร้อมบริการศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุโดยทีม
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย แพร่ น่าน รวมถึงประเทศ
เพ่ือนบ้าน สปป.ลาว ได้รับการรับรองมาตรฐาน   HA  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
และพร้อมรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือเพื่อเสริมการบริการงานให้เป็นเครือข่าย 
โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังต่อไปนี้

คลินิกอายุรกรรม
คลินิกสูตินรีเวช
ศูนยรังสีวินิจฉัย
คลินิกหัวใจ
แผนกเวชศาสตรฟนฟู
คลินิกหู คอ จมูก

คลินิกศัลยกรรม
คลินิกกุมารเวช
ศูนยตรวจสุขภาพ
คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ
ศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน1

29



ขนาด 57 เตียง สถานที่ตั้ง
จังหวัด อุตรดิตถ์

สถานที่ใกล้เคียง
โกลบอลเฮ้าส์ อุตรดิตถ์, วิทยาลัยเทคนิค อุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

การรักษาและแพทย์เฉพาะทาง
กว่า 11 สาขา

จุดเด่นของโรงพยาบาล

รางวัลมาตรฐาน
รับรองโรงพยาบาล

Overview

PITSANUVEJ
UTTARADIT
HOSPITAL

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

Child Health Clinic
คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง

Gynecology Clinic
คลินิกสูติ-นรีเวช
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด

                     เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 24 ปี เป็น
สถานพยาบาลขั้นทุติยภูมิ ดำเนินงานโดยบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด เปิดให้บริการรักษาพยาบาล
ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้น 2 จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้

ศูนยไตเทียม
ศูนยผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม

ศูนยเสริมความงาม
ศูนยผาตัดตอกระจก

โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน1
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ขนาด 59 เตียง สถานที่ตั้ง
จังหวัด ลำพูน

สถานที่ใกล้เคียง
สำนักงานขนส่งจังหวัด

การรักษาและแพทย์เฉพาะทาง
กว่า 4 สาขา

จุดเด่นของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน

Overview

ศูนย์ไตเทียม ศูนย์ผ่าตัด
ต้อกระจก

ศูนย์เสริมความงาม�

S IRIVEJ
LAMPHUN
HOSPITAL
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด

                     โรงพยาบาลพร้ินซ์ อุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลเอกขนเพียงแห่งเดียวในจังหวัดอุทัยธานี มีเตียงให้บริการ
59 เตียง เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี   เป็นสถานพยาบาลข้ันทุติยภูมิ ต้ังอยู่บนถนนสายอุทัยธานี - พหลโยธิน
จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินงานโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด ให้บริการตรวจรักษาโรคต่าง ๆ รวมทั้ง
บริการตรวจสุขภาพ โดยมุ่งเน้นศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้วยศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการด้วย
ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง พร้อมเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัย
และครบถ้วน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ข้ันท่ี 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
นอกจากน้ียังสามารถรองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียง เช่น ชัยนาท นครสวรรค์ พร้อมระบบให้คำปรึกษาและ
รับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือ เช่น โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

แผนกอายุรกรรม
แผนกโรคกระดูกและขอ
แผนกกุมารเวช
แผนกสูตินรีเวช
แผนกตรวจสุขภาพ
แผนกแพทยแผนจีน

ศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
แผนกศัลยกรรม
แผนกหองคลอดและเนอรสเซอรี่
แผนกกายภาพบำบัด
แผนกรังสีวินิจฉัย

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน1
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ขนาด 59 เตียง สถานที่ตั้ง
จังหวัด อุทัยธานี

สถานที่ใกล้เคียง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม, ตำรวจภูธรจังหวัด, สถานีขนส่งจังหวัด

การรักษาและแพทย์เฉพาะทาง
กว่า 6 สาขา

จุดเด่นของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

Overview

PRINC
HOSPITAL
UTHAI THANI

โรงพยาบาลเอกชน
แห่งเดียว

Surgeons Center
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

Plastic Surgery
Cosmetic Center

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

1st
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด

                     โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เปิดให้
บริการมาแล้ว 43 ปี เป็นสถานพยายาลขั้นทุติยภูมิ ดำเนินงานโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด 
ให้บริการโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการดูแลรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์
ที่ทันสมัยและบุคลากรที่เชี่ยวชาญ บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้น 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

คลินิกอายุรกรรม
คลินิกสูตินรีเวช
คลินิกทันตกรรม
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
ศูนยกายภาพบำบัด

คลินิกกุมารเวช
คลินิกจิตเวช
คลินิกจักษุ
คลินิกหู คอ จมูก
คลินิกสงเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุน
ศูนยไตเทียม

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน1
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ขนาด 100 เตียง สถานที่ตั้ง
จังหวัด ชุมพร

สถานที่ใกล้เคียง
ตลาดสดเทศบาลเมือง ชุมพร, บดินทร์โรจน์ พลาซ่า, ศิลป์ฟ้าซูเปอร์สโตร์ ชุมพร

Surgery Clinic
คลินิกศัลยกรรม

Dental Clinic
ทันตกรรม

การรักษาและแพทย์เฉพาะทาง
กว่า 15 สาขา

จุดเด่นของโรงพยาบาล

รางวัลมาตรฐาน
รับรองโรงพยาบาล

V IRAJSILP
HOSPITAL

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

Overview

Gynecology Clinic
คลินิกสูติ-นรีเวช

HA ขั้นที่ 3 ISO
9001:2015

36



การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด

                     โรงพยาบาลพร้ินซ์ ลำพูน เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ต้ังอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เปิดให้
บริการในเดือนมีนาคม 2564    เป็นสถานพยายาลข้ันทุติยภูมิ ดำเนินงานโดย บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัด
ให้บริการโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการดูแลรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยให้บริการผู้ป่วยในระบบประกันสังคม
ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและบุคลากรที่เชี่ยวชาญ บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
ตลอด 24 ช่ัวโมง  โดยได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA ข้ัน 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

คลินิกอายุรกรรม
คลินิกสูตินรีเวช
คลินิกโรคผิวหนัง
คลินิกศัลยกรรม
ศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

คลินิกกุมารเวช
ศูนยตรวจสุขภาพ
คลินิกหู คอ จมูก
คลินิกกระดูกและขอ
คลินิกจักษุ

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน1
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ขนาด 59 เตียง สถานที่ตั้ง
จังหวัด ลำพูน

สถานที่ใกล้เคียง
สำนักงานขนส่งจังหวัด

การรักษาและแพทย์เฉพาะทาง
กว่า 10 สาขา

จุดเด่นของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

Overview

PRINC
HOSPITAL
LAMPHUN

คลินิกอายุรกรรม คลินิกกุมารเวช คลินิกสูตินรีเวช

รางวัลมาตรฐาน
รับรองโรงพยาบาล

HA ขั้นที่ 3 38



การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด

                     โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2564   เป็นสถานพยายาลขั้นทุติยภูมิ ดำเนินงานโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
-ศรีสะเกษ จำกัด ให้บริการโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการดูแลรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องมือทางการ
แพทย์ที่ทันสมัยและบุคลากรที่เชี่ยวชาญ บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง
โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

คลินิกอายุรกรรม
คลินิกสูตินรีเวช
คลินิกศัลยกรรม
แผนกกายภาพบำบัด

คลินิกกุมารเวช
คลินิกหู คอ จมูก
ศูนยตรวจสุขภาพ
คลินิกกระดูกและขอ

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน1
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ขนาด 59 เตียง สถานที่ตั้ง
จังหวัด ศรีสะเกษ

สถานที่ใกล้เคียง
โรงพยาบาลศรีษะเกษ, ศาลกลางจังหวัด

การรักษาและแพทย์เฉพาะทาง
กว่า 6 สาขา

จุดเด่นของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

Overview

PRINC
HOSPITAL
SISAKET

Child Health Clinic
คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง

Gastro colono
เครื่องส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร

CT Scan
เครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด

 เดิมชื่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ ภายหลังจากที่บริษัทในกลุ่มพริ้นซ์ซิเพิล เฮลท์แคร์รับโอน
กิจการมาในเดือน กันยายน 2563 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เป็นสถานพยายาลขั้นทุติยภูมิ
มีจำนวนเตียงให้บริการ 59 เตียง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ดำเนินงานโดย 
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ –อุบลราชธานี จำกัด ให้บริการโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการดูแลรักษาพยาบาลโดย
ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง  โดยมีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ศูนยโรคกระดูกและขอ
ศูนยเอกซเรยคอมพิวเตอร
ศูนยตรวจสุขภาพ
คลินิกสูตินรีเวช

ศูนยศัลยกรรมตกแตง
ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
คลินิกกุมารเวช

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน1
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ขนาด 59 เตียง สถานที่ตั้ง
จังหวัด อุบลราชธานี

สถานที่ใกล้เคียง
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

การรักษาและแพทย์เฉพาะทาง
กว่า 6 สาขา

จุดเด่นของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

Overview

PRINC
HOSPITAL
UBON RATCHATHANI

Child Health Clinic
คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง

Surgeons Center
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

Plastic Surgery
Cosmetic Center

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ในปี 2564 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ร่วมทุนกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด 
(มหาชน) ในบริษัทใหม่คือ บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ – สกลนคร จำกัด เพ่ือลงทุนสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ขนาด 
59 เตียงในจังหวัดสกลนคร เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน  มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 463  โครงการนี้เริ่ม
ก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน1
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ขนาด 59 เตียง สถานที่ตั้ง
จังหวัด สกลนคร

สถานที่ใกล้เคียง
-

จุดเด่นของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

Overview

PRINC
HOSPITAL
SAKON NAKHON

ร่วมทุนกับบริษัท
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลเอกชน
ขนาด 59 เตียง

แห่งแรก

1st

2023
OPEN

พร้อมให้บริการ
ปี 2566

COMING
SOON
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงพยาบาล จำนวนเตียง
2564 2563

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลพิษณุเวช

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2

โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

200

150

90

200

59

57

59

100

59

59

59

               ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจำนวน
ห้องตรวจรักษา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์
และมีอัตราการใช้บริการดังนี้     

จำนวนคนไข้นอก/วัน

1,880 คน/วัน 1,405 คน/วัน

หมายเหตุ :
รับโอนกิจการในเดือนมีนาคม 2563
รับโอนกิจการในเดือนกันยายน 2563
เปิดบริการในไตรมาส 1 ปี 2564
เปิดบริการในไตรมาส 2 ปี 2564

¬

1

1

2

2

3

3

4

4
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

ความร่วมมือทางการแพทย์

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

               ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในการจัดต้ังศูนย์กระดูกและข้อศูนย์กระดูก
สันหลัง (Absolute Spine Care) และศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพก (Joint Surgery Center) ที่โรงพยาบาล
พร้ินซ์ สุวรรณภูมิ เพ่ือให้บริการรักษาเฉพาะทางแก่ผู้มีปัญหากระดูกสันหลังและข้อ หรือโรคท่ีเก่ียวข้องกับกล้าม
เนื้อและออฟฟิศซินโดรม ภายใต้รูปแบบการดำเนินงานตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก 
              นอกจากนี้ ได้มีความร่วมมือกับบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เปิดศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน ณ 
โรงพยาบาล พิษณุเวช โดยเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการขยายการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล่างแก่ผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ ครบวงจร และทีมแพทย์เฉพาะทาง
ท่ีมีประสบการณ์และความชำนาญ รวมถึงสหสาขาวิชาชีพทางด้านมะเร็งโดยเฉพาะ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ของการรักษา
ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในราคาที่จับต้องได้และผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกล ทั้งนี้ มีแผนขยายศูนย์รักษามะเร็งไปยัง
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และโรงพยาบาลอื่น ๆ ของเครือในอนาคตด้วย
             รูปแบบของบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เป็นลักษณะการร่วมทุนโดยแชร์ค่าใช้จ่าย รายได้ ทีมแพทย์ เคร่ืองมือ 
และมีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ในส่วนของแพทย์มีการจัดทีมแพทย์เฉพาะทาง โดยให้การรักษาตามแนวทางของโรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์ แต่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลพันธมิตร ด้วยโมเดลธุรกิจ
ดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้ป่วยของโรงพยาบาลเข้าถึงการรักษาที่ดี ในราคาที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้บริการ
ของโรงพยาบาลพันธมิตร โดยโมเดลน้ีจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของโรงพยาบาลให้เติบโตอย่างย่ังยืน 
และช่วยยกระดับการบริบาลทางการแพทย์ในประเทศไทย ขณะเดียวกันผู้ป่วยท่ีกระจายอยู่ในภูมิภาคอ่ืนๆ ก็สามารถ
เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

               ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลโดยเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือตามจังหวัดหัวเมืองรอง ด้วยการสร้าง
โรงพยาบาลข้ึนเองในต่างจังหวัด โดยเลือกจังหวัดท่ีมีศักยภาพ ยังขาดแคลนบริการสาธารณสุข หรือยังขาดแคลน
บริการการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนในพ้ืนท่ี เช่น ในจังหวัดอุทัยธานี ท่ีบริษัทลงทุนในโรงพยาบาลพร้ินซ์
อุทัยธานี ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ปี 2562 นอกจากการสร้างโรงพยาบาลเองแล้ว บริษัทฯ 
ยังมีนโยบายในการร่วมเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดท่ีมีศักยภาพ โดยการร่วมทุน
หรือเข้าซื้อกิจการ โดยพิจารณาจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงและมีชื่อเสียง ในปี 2563 บริษัทฯ ขยายเครือข่าย
โรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยการร่วมทุนกับโรงพยาบาลในหัวเมืองรองและซื้อกิจการ
โรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพ ทำให้ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือท้ังหมด 13 แห่ง ใน 11 จังหวัดท่ัวประเทศไทย 

1.

2.

3.

4.

               ให้บริการในการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดที่เปิด
ให้บริการต้ังแต่ 10 - 25 ปีข้ึนไป และไม่มีความประสงค์ในการขายกิจการหรือหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ โดยบริษัทฯ จะเข้า
ไปดูแลตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุน พร้อมทั้งรับประกันการเติบโตในด้านรายได้และผลกำไร

        พัฒนาการให้บริการโดยเน้นตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ปานกลาง ซ่ึงเป็นประชากร
กลุ่มใหญ่ของประเทศ ด้วยการให้บริการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ท่ีครบถ้วนและทันสมัย ในราคาท่ีสามารถเข้าถึงได้

               ให้ความสำคัญกับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางการแพทย์และการพยาบาล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ดูแลผู้ป่วย และพันธมิตรในด้านธุรกิจท่ีจะสามารถช่วยส่งเสริมการให้บริการ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

5.
               สร้างการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน (Community Engagement) พัฒนาโรงพยาบาลควบคู่ไปกับ
การสร้างชุมชนให้แข็งแรงภายใต้แนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วมกัน” หรือ CSV (Creating Shared Value) ผ่าน
โครงการ “พร้ินซ์ ผสาน” โดยนำเอาสินค้าท้องถ่ินมาใช้งาน พัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมท่ีสูงข้ึน พร้อมกับดูแลสุขภาพของ
คนในชุมชนไปพร้อมกัน
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Dr.PRINC TeleHealth Dr.PRINC Drive Thru Dr.PRINC@Home

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

               ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยให้ความสำคัญทั้งด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและ
เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย เช่น เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ การจ่ายยาให้ผู้ป่วยด้วยระบบ
ที่ถูกต้องแม่นยำ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย การดูผลเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโรงพยาบาล หรือ HIS (Hospital Information System) เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ
ธุรกิจโรงพยาบาลในเครือข่ายให้เชื่อมโยงกัน (Network Hospital Management) สนับสนุนให้มีการแบ่งปัน
ทรัพยากรและการทำงานร่วมกัน เช่น บริหารงานจัดซ้ือ งานบริหารคลัง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานยุทธศาสตร์ 
งานระบบบัญชี ตลอดจนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบใหม่ซ่ึงระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถเห็นภาพรวม
ของทรัพยากรบุคคลในเครือและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนา 
Mobile Application ชื่อ “PRINC Health” ซึ่งช่วยให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวก
มากย่ิงข้ึน โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบบริหารจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลในเครือพร้ินซิเพิล
เฮลท์แคร์ ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเรียกดูประวัติการรักษาของตนเอง ตรวจดูตารางนัดหมายพบแพทย์ 
สามารถรับใบรับรองผลทางห้องปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงสามารถรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดต่าง ๆ จากโรงพยาบาลผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

6.

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการโทรเวชกรรมทางการแพทย์ผ่านทางไกลด้วย Application PRINC Telemed ซึ่งการ
บริการดังกล่าวจะช่วยลดการเดินทางมายังโรงพยาบาลของผู้ป่วย และช่วยลดความเส่ียงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
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               โรงพยาบาลของบริษัทในเครือจำนวน 13 โรงพยาบาล กระจายอยู่ 11 จังหวัดตามภาคต่างๆของ
ประเทศไทยครอบคลุมท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดลำพูน  จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดชุมพร 
คู่แข่งของโรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด  อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีนโยบายในการ
ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดที่ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชน หรือในจังหวัดที่มีโรงพยาบาลเอกชนไม่มาก
เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในจังหวัด ประชากรมีรายได้ปานกลางสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนได้   จึงเป็นโอกาสในขยายการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยให้กับประชาชนในท้องถิ่น   ดังนั้นการแข่งขันในธุรกิจจึงยังไม่สูงนัก

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

ภาวะการแข่งขัน
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               เป็นโรงพยาบาลที่มีทำเลที่ตั้งในจังหวัดสมุทรปราการ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และ
ห้างเมกาบางนา มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในแผนกเฉพาะทาง
สำคัญ เช่น สูตินรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
มีการลงทุนในเคร่ืองมือแพทย์ CT 128 slice MRI 3 tesla ท่ีทันสมัยครบถ้วน มีระบบการบริหารจัด
การอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการรักษาได้ดี  อัตราค่ารักษาพยาบาลอยู่ใน
อัตราที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

P

SUV

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซ์
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               เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจิตรที่เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 27 ปี  
โรงพยาบาลมีความได้เปรียบคู่แข่งในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
สถานพยาบาล HA  ตั้งแต่ปี 2563  มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ
ในแผนกเฉพาะทางสำคัญมีการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยครบถ้วน มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย  มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุน
การรักษาได้ดี  อัตราค่ารักษาพยาบาลอยู่ในอัตราท่ีเหมาะสมกับรายได้ของประชาชนท่ีเป็นกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย นอกจากน้ีมีโรงพยาบาลในกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการรักษาข้ันสูงสร้างความม่ันใจ
ในการส่งต่อการรักษาเฉพาะโรค

P
P CH

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซ์
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               เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI  มาตรฐานคุณภาพระดับสากลในจังหวัด
พิษณุโลก   โรงพยาบาลมีเครื่องมือและบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีศูนย์รังสีที่มี
เทคโนโลยีชั้นสูง  นอกจากนี้ผู้บริหารของโรงพยาบาล   มีประสบการณ์บริหารโรงพยาบาล
มากกว่า 40 ปี และมีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และ สหสาขาวิชาชีพครบถ้วนในทุกสาขา 
พร้อมให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลพิษณุเวช

P S V

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซ์

52



               ท้ัง 2 โรงพยาบาลเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ HIS 
โดยใช้โปรแกรม Centrix ในการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วย ทำให้มีความรวดเร็ว และสะดวกใน
การให้บริการผู้ป่วย และได้รับการรับรองมาตรฐาน HIMSS  Analytics EMRAM Stage 7 และ
เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับสูงในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
บริการดูแลผู้ป่วย มีเครือข่ายโรงพยาบาลซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
หลายสาขา และมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการ
รักษาได้ดี อัตราค่ารักษาพยาบาลอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนที่เป็นกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1และ 2

P

P N P

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซ์
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               เป็นโรงพยาบาลใหม่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองและเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียว
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีห้องผ่าตัดท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล  และเคร่ืองมือแพทย์ท่ีทันสมัย เช่น 
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เป็นต้น มีบุคลากรทางการ
แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลายสาขา  

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

P
U T D

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซ์
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               ต้ังอยู่ใจกลางเมือง สามารถเข้าถึงง่าย เป็นท่ีรู้จักของประชากรในจังหวัดลำพูน เน่ืองจาก
เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 23 ปี  มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ มีความสามารถและ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง  รักษาด้วยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัย  มีระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุน   จึงทำให้อัตราค่ารักษาพยาบาลอยู่ใน
อัตราที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในจังหวัดลำพูน

โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน

S
L P N

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซ์
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               เป็นโรงพยาบาลใหม่ต้ังอยู่ในอำเภอเมืองและเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัด
อุทัยธานี ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีเครื่องมือและการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย   
มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ   อัตราค่า
รักษาพยาบาลอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนในพื้นที่

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

P

UTH

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซ์
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                              ตั้งอยู่ในตัวเมืองชุมพร จึงทำให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกในการคมนาคมเป็น
อย่างมาก  เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์ครบวงจรเปิดให้บริการมานานกว่า
40 ปี  ตรวจวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาพยาบาลท่ีรวดเร็ว อีกท้ังประสิทธิภาพสูงสุดด้วยอุปกรณ์
ทางการแพทย์ท่ีทันสมัย  มีศูนย์ปฏิบัติการท่ีมีการขยายขอบข่ายการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและ
รวดเร็วย่ิงข้ึนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพียงแห่งเดียวในจังหวัดชุมพรท่ีได้
รับการรับรอง Hospital Accreditation  (HA)  ข้ันท่ี 3   จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
นอกจากน้ีโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีจำหน่ายยาราคาต่ำ

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

V R S

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซ์
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               เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กตั้งอยู่ในอำเภอเมือง  ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และคลินิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา
พร้อมให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซ์

P

UB N
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               เป็นโรงพยาบาลใหม่ต้ังอยู่ในอำเภอเมือง มีการบริการด้านการแพทย์ท่ีโดดเด่นเฉพาะทาง
มากกว่า 20 สาขาและบริการอื่นๆ ที่หลากหลาย พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย นับเป็น 
โรงพยาบาลเอกชนทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษให้ได้รับบริการทางการแพทย์
ที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

P

S S K

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซ์
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               เป็นโรงพยาบาลเอกชนใหม่ในจังหวัดลำพูนที่เพิ่งเปิดให้บริการในปี 2564 มีบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในแผนกเฉพาะทางสำคัญมีการลงทุนในเครื่องมือ
แพทย์ท่ีทันสมัยครบถ้วน มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุน
การรักษาได้ดี  อัตราค่ารักษาพยาบาลอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนที่เป็นกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย นอกจากกน้ียังได้รับการรับรองHospital Accreditation (HA) ข้ันท่ี 2 จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

P

L P N

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซ์
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               นอกจากน้ีปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำระบบ Hospital Information System (“HIS”) มาใช้ในกลุ่มโรงพยาบาล
ในเครือซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลทุกอย่างให้อยู่ในระบบคลาวด์ มีการเชื่อมข้อมูลประวัติคนไข้ด้วย
ระบบดิจิทัล ทำให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถลดต้นทุนทางด้านเคร่ืองแม่ข่าย ค่าบำรุงรักษา
ดูแลเคร่ืองแม่ข่าย และค่าบุคลากรลงอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
และรองรับการทำงานแบบเครือข่าย เน่ืองจากผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา ตามสิทธิที่กำหนด นอกจากนี้แล้วระบบ HIS ยังรองรับการทำงานแบบ Electronic Medical Record
(EMR) และรองรับกระบวนการงานโรงพยาบาลต้ังแต่การลงทะเบียนผู้ป่วยจนถึงการตรวจรักษาเสร็จส้ินและผู้ป่วย
กลับบ้าน  ซ่ึงปัจจุบัน พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็นเครือโรงพยาบาลแห่งแรกท่ีนำฐานข้อมูลทุกอย่างเข้าไปอยู่บน
ระบบคลาวด์ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งล่าสุดได้ติดตั้งระบบการ
บริหารทุนมนุษย์ประสิทธิภาพสูง (Workday Human Capital Management : HCM) ซ่ึงเป็นเทคโลโลยีคลาวด์
จากเวิร์กเดย์ เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับประสบการณ์บริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการ
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

              ทั้งนี้ การเลือกใช้ระบบ HCM นี้จะทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ของประเทศไทยที่ใช้
เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการทุนมนุษย์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทำงานสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น ที่สามารถปรับระบบการลงเวลา
เข้างานของพนักงานให้ง่ายขึ้นด้วยการลงเวลาผ่านแอพพลิเคชั่น หรือการยื่นเอกสารลางาน การขอแลกเวร 
การแจ้งคำสั่งงานต่างๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมินพนักงานล้วนสามารถทำได้ผ่านแอพพลิเคชั่น

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของโรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซ์
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               กลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

              กลุ่มลูกค้าเงินสด ได้แก่ ลูกค้าท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้แก่ ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงพยาบาล  

              กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับสูง ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่มี
กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กลุ่มลูกค้าท่ีประสบอุบัติเหตุจราจร และกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศท่ีทำงาน
ในประเทศไทย

              โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับอาการ
ของโรคและวิธีการรักษา ซ่ึงราคาในการรักษาต่างๆ สามารถเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในระดับเดียวกันในพ้ืนท่ีใกล้เคียง
และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้  โดยอิงจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันหรือ
ใกล้เคียง

              กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา ได้แก่ กลุ่มลูกค้าท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลท่ีองค์กรต้นสังกัดได้ทำสัญญาข้อตกลง
ไว้กับทางโรงพยาบาล  ซึ่งองค์กรต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ้น หรือเป็นกลุ่มลูกค้า
ที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพโดยทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษากับองค์กรต้นสังกัด หรือบริษัทประกัน  หรือ
สำนักงานประกันสังคม

1.

2.

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้า 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

นโยบายด้านราคา
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               ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ระลอกแรกเม่ือต้นปี 2563 จนส่งผลให้รายได้ของธุรกิจในปี 2563 หดตัวรุนแรงอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน
ซ่ึงสาเหตุหลัก ๆ มาจากมาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มข้น ท่ีทำให้จำนวนคนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติลดลงอย่างมา
ขณะที่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไม่มากนัก และส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ  การแพร่
ระบาดของโควิดระลอกใหม่ เม.ย. 2564 ท่ีจำนวนผู้ป่วยติดเช้ือพุ่งสูงข้ึนจนเกิดวิกฤตด้านสาธารณสุข การแพร่
ระบาดระลอกนี้ช่วยพยุงวิกฤตธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไว้ เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการรับตรวจหาเชื้อและ
รับรักษาผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 จากกลุ่มคนไข้ในประเทศ ส่งผลให้รายได้โรงพยาบาลเอกชนปี 2564 ปรับตัวดีข้ึน
แต่อย่างไรก็ตาม  โรงพยาบาลเอกชนท่ีพ่ึงพารายได้จากกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติท่ีเป็น Medical tourism อย่าง
ตะวันออกกลาง จีนและอาเซียนจะยังคงได้รับผลกระทบเนื่องจากภาพรวมของตลาด   Medical tourism 
ในปี 2564 ยังคงหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อนไม่ต่ำกว่า 90% จากข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ

              นอกจากนี้ ธุรกิจยังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกหลายปัจจัยโดยเฉพาะต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่มี
แนวโน้มสูงต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพของการให้บริการ  ขณะที่การปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลอาจจะทำได้ยากหรือ
จำกัดในภาวะที่กำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัว และผู้บริโภคยังไม่มั่นใจกับรายได้และการจ้างงานในอนาคต ไม่ว่า
จะเป็นต้นทุนในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยจากโรคติดต่อ ต้นทุนด้านบุคลากรทางการแพทย์ การควบคุม
ราคายารวมถึงต้นทุนการนำเข้าเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ และยาปฏิชีวนะท่ีอาจจะปรับสูงข้ึนท่ามกลางค่าเงิน
บาทที่อ่อนค่า นอกจากนี้ ต้นทุนในการพัฒนาหรือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ Health-tech เข้ามาช่วยในการ
ให้บริการทางการแพทย์มากขึ้น

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

              กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนท่ีพ่ึงพารายได้จากคนไทยเป็นหลักมีแนวโน้มต้องเผชิญการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึน
เนื่องจากผู้เล่นในตลาดโรงพยาบาลเอกชนมีจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ รวมถึงการเปิดประเทศ
เพื่อรองรับตลาดคนไข้ต่างชาติที่ยังไม่กลับมาเป็นปกติทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มที่เน้นตลาดคนไข้ต่างชาติต้องมี
การปรับกลยุทธ์เพื่อชิงตลาดคนไข้ไทยที่มีศักยภาพมากขึ้น  อีกทั้งยังต้องเผชิญการแข่งขันกับต่างประเทศอย่าง
สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ที่ผลักดันประเทศไปสูการเป็น  Medical Hub เช่นเดียวกับไทย
              กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นเครือข่ายหรือพันธมิตร อาจจะมีความได้เปรียบในการปรับตัวหรือความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการต้นทุนมากกว่าโรงพยาบาลเอกชนที่บริหารจัดการหรือดำเนินธุรกิจแบบเดี่ยว หรือ 
Stand-alone หรือแม้แต่โรงพยาบาลเอกชนที่กระจายความเสี่ยงโดยการเจาะตลาดคนไข้หลากหลาย Segment 
ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ก็น่าจะมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวมากกว่าโรงพยาบาลที่เน้นเจาะตลาดคนไข้หรือ
พึ่งพารายได้จากคนไข้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสัดส่วนที่สูงเกินไป
              สำหรับปี 2565 และระยะถัดไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนน่าจะมีทิศทาง
ที่ฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการฟื้นตัว ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อ 
สถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงการกลับมาของคนไข้กลุ่ม Medical tourism (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) ด้วย

“ปี 2564-2565 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่พึ่งพา Medical Tourism ยังคงลำบากท่ามกลางโควิดที่ยังไม่คลี่คลาย”
(https://www.ryt9.com/s/prg/3243088) “กสิกร ชี้ รพ.เอกชนปี64 รายได้ผงกหัว แต่ยังเผชิญต้นทุน-การแข่งขันสูง”
(https://www.bangkokbiznews.com/business/964918) จับชีพจรธุรกิจโรงพยาบาลฝ่าวิกฤตศึกสุขภาพ
(https://forbesthailand.com/commentaries/special-report)

ที่มา: 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

             บุคลากรทางการแพทย์

              เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์อันได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล มีความสำคัญต่อการดำเนิน
ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถให้บริการ
แก่ผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ  โดยมีการคัดเลือกแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ความชำนาญจากมหาวิทยาลัยแพทย์และวิทยาลัยพยาบาลที่มีชื่อเสียง  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมสำหรับ
แพทย์และพยาบาลโดยความร่วมมือของทั้งในและนอกเครือข่ายโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาความรู้และวิทยาการ
ทางการแพทย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องให้พร้อมและได้คุณภาพมาตรฐาน รองรับการขยายตัว และ
การเติบโตธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

             การจัดหายาและเวชภัณฑ์

              บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายในประเทศหลายรายเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์  บริษัทฯ วางแผนจะนำระบบจัดซื้อกลาง สำหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง
ในเครือ โดยฝ่ายจัดซื้อจะรวบรวมคำสั่งซื้อจากทุกโรงพยาบาลในกลุ่มและสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายเป็นคราวๆ ไป  

             เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

              บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เน่ืองจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  ดังนั้นบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและสั่งซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาล  มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศที่เชื่อถือได้ และมีบริการหลังการขายที่ดี

             สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  

              บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลโดยตระหนักคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่ตามมาตรฐาน
ท่ีหน่วยงานทางสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของการทำงาน  บริษัทฯ ให้
ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำจัดขยะ และของเสียจากการให้บริการอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันมีแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานและชุมชนโดยรอบคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ด้วย
ความร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านโครงการขยะล่องหน Care The whale เพื่อคัดแยก 
จัดการ และส่งต่อขยะแต่ละประเภท ไปสู่การกับจัดการขยะอย่างถูกวิธี หรือการนำไปแปรรูปแล้วกลับมาใช้ใหม่ ทำให้
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดย
เฉพาะขยะติดเช้ือ ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการขยายโครงการดังกล่าว ไปยังโรงพยาบาลในเครือพร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์
แห่งอื่นๆทั่วประเทศ

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า2
          เป็นโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 
ระดับ 4 ดาว จำนวน 187 ห้อง ดำเนินงาน
โดยบริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
MEA บริหารงานภายใต้กลุ่มแมริออท (Marriott)
ให้บริการท่ีพักอาศัยแก่ลูกค้าชาวต่างประเทศ
ที่เข้ามาทำงานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่
ต้องการเช่าท่ีพักอาศัยในระยะส้ันและระยะยาว 
ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มีศักยภาพ 
ถนนสีลม สาทร และยังมีนโยบายการให้บริการ
ท่ีมีคุณภาพ  มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ประเภท
ที่ตั้งโครงการ

ห้องพัก

ห้องอาหาร

ห้องจัดเลี้ยง/สัมมนา
เริ่มเปิดดำเนินการ

โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ระดับ 4 ดาว

ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ

Bedroom Suite & Executive Suite

Bedroom Suite

Bedroom Suite & Executive Suite

Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ)

Pool Bar

1 ห้อง

เดือนมีนาคม 2552

โรงแรมแมริออท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์
สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ

105 ห้อง

58 ห้อง

21 ห้อง

1
2
3
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               เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  
ระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ในทำเลย่านธุรกิจบริเวณ
สุขุมวิทและเอกมัย ดำเนินงานโดยบริษัทย่อย 
คือ  บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด  ภายใต้การ
บริหารงานของกลุ ่มแอสคอท (Ascott) ที ่มี
ชื ่อเสียงและประสบการณ์ในการบริหารงาน
โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในระดับสากล 
โครงการนี้ให้บริการที่พักอาศัยแก่ลูกค้าชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและ
นักท่องเที ่ยวที ่เดินทางเข้ามาท่องเที ่ยวใน
ประเทศไทยที่มีความต้องการเช่าที่พักอาศัย
ในระยะยาว  โดยคำนึงถึงการให้บริการ และ
ส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพักอาศัย 

โครงการซัมเมอร์เซ็ท
เอกมัย แบงค็อก (SEB)

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

ประเภท

ที่ตั้งโครงการ

ห้องพัก

ห้องจัดเลี้ยง/สัมมนา
เริ่มเปิดดำเนินการ

โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ระดับ 4 ดาว

ภายใต้การบริหารในกลุ่มแอสคอท มีจำนวนห้องพัก

ทั้งหมด 262 ห้อง

ซอยเอกมัย 2  ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ

Studio

1-Bedroom

2-Bedroom 

3-Bedroom

มีห้องประชุมและห้องฝึกอบรม/สัมมนา      5 ห้อง

ไตรมาส 4 ปี 2559

1
2
3
4

90 ห้อง

77 ห้อง

39 ห้อง

56 ห้อง

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า2
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

            ให้บริการที่คุ้มค่าเหมาะสมกับราคาขาย  สร้างความประทับใจในการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากลับ
มาใช้บริการอีก

1.

            มีระบบการสำรองห้องพักที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลทั้งในส่วนของเวปไซต์ และออนไลน์
2.

            ส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ส่วนลดแก่ลูกค้ากลุ่มบริษัทต่างชาติ
3.

            มุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่
4.

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า2

               การแข่งขันในธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนอกจากการที่ต้องแข่งขันกับผู้
ประกอบการกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์แล้วยังต้องแข่งขันในตลาดเดียวกับผู้ประกอบการกิจการโรงแรมด้วย 
เนื่องจากเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้บริการห้องพักในระยะสั้นด้วย ซึ่งผู้ประกอบกิจการ
หลายแห่งมีอัตราค่าห้องพักเฉล่ียต่อคืนในระดับท่ีใกล้เคียงกันจำนวนโรงแรมท่ีเปิดให้บริการใหม่ในระดับ 3-4 ดาว
ขึ้นไปก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทางสมาคมโรงแรมไทย ยังพยายามกดดันให้ภาครัฐมีข้อกำหนดให้เซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมด้วย   อีกปัจจัยหน่ึงคือการท่ีคอนโดมิเนียมระดับหรูหลาย
แห่งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการบางส่วนมาเป็นลักษณะของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เช่นกัน โดยมีอัตรา
ค่าเช่าท่ีอยู่ในระดับต่ำกว่า ท้ังสองปัจจัยท่ีกล่าวมาทำให้การปรับอัตราค่าห้องพักของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เป็น
ไปได้ยากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ดังนี้
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

นโยบายด้านราคา

            ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
1.

            นักท่องเที่ยว
2.

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า2

                การกำหนดราคาห้องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ  ได้แก่ 
ฤดูกาล ราคาตลาดของคู่แข่งในระดับเดียวกัน  ต้นทุน การดำเนินงานของโรงแรม  เน่ืองจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่
ของบริษัทฯ คือ นักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พักอาศัยเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นปัจจัยเรื่องฤดูกาล
จะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก  

ช่องทางการจัดจำหน่าย

                บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ ดังนี้

1.              การจำหน่ายตรงผ่านเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทฯ  โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะเสนอราคาสินค้าให้แก่ลูกค้า
โดยตรงโดยมุ่งเน้นรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

2.              การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายบริษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ให้บริการด้านการจองห้องพัก  เช่น 
Agoda.com,  Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ 

3.              การจำหน่ายผ่านระบบสำรองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มแมริออทคือ   www.marriott.com  ซ่ึงสามารถ
อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชาวต่างประเทศที่ต้องการเข้าพักทำให้ช่องทางนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น 68



การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยว

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า2
               จำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2563 เท่ากับ 6.70 ล้านคน ลดลงจากจำนวน 
39.92 ล้านคนในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 83.21 จากปี 2562 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ในช่วง 
10 เดือนของปี 2564 จำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 1.06 แสนคน ลดลงร้อยละ 
98.41 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติแบบไม่กักตัว ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 น่าจะช่วยให้จำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ ในช่วง 2 เดือน
สุดท้ายของปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับที่ไม่มีมาตรการ ซึ่งจะทำให้จำนวนนักท่องที่ยวต่างชาติ
เที่ยวไทยทั้งปี 2564 ขยับขึ้นมาที่ประมาณ 1.8 แสนคน (จากคาดการณ์เดิมที่ 1.5 แสนคน) สร้างรายได้คิดเป็น
มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.35 หมื่นล้านบาท 
               เซียน เฟนเนอร์ (Sian Fenner) หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียจาก Oxford Economics 
คาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวขาเข้าของไทยจะเริ่มฟื้นตัวในปี 2565 โดยมองว่าการเดินทางขาเข้าของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจะฟื้นตัวเต็มที่กลับสู่ระดับก่อนโควิดในปี 2568 

ที่มา : กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3279 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 https://www.posttoday.com/world/666967

               ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ
วิกฤติการณ์โรคระบาดส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหลากหลายภาคธุรกิจบริการในประเทศไทย ตลอดรวมไปจนถึง
ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของกรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยของบริษัทท่ีปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 
เจแอลแอล เผยให้เห็นว่า เมื่อเทียบกับโรงแรม ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์สามารถรับมือได้ค่อนข้างดีกว่าเมื่อเกิด
วิกฤติการณ์ขึ้น
              ในการวิจัยดังกล่าว เจแอลแอลศึกษาผลประกอบการของโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ท่ีมี
มาตรฐานระดับสากล ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นเดือนเมษายน 
กว่า 80% ของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ยังคงเปิดให้บริการ และอัตราการเข้าใช้บริการห้องพักปรับตัวลดลง
ราว 30% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ณ ไตรมาส 3 ปี 2563 อัตราการเข้าพักลดลงมาอยู่ที่ระดับ 53% โรงแรม
ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ปิดกิจการชั่วคราว

69



             ส่วนโรงแรมที่ยังคงเปิดดำเนินการอยู่มีอัตราการเข้าใช้ห้องพักลดลงเฉลี่ยเกือบ 50% และหลายโรงแรมมี
ผู้เข้าใช้บริการไม่ถึง 10% ของจำนวนห้องพักรวม ภาวะซบเซาของภาคธุรกิจท่องเท่ียวท่ีดำเนินอยู่  ส่งผลให้โรงแรม
หลายแห่งในประเทศไทยปิดตัวลงเพ่ือลดต้นทุน แต่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ยังคงเปิดดำเนินการ
เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าซ่ึงส่วนใหญ่เข้าพักระยะยาว นักท่องเท่ียวหรือผู้เข้าพักระยะส้ัน นับว่ามีสัดส่วนท่ีต่ำจากจำนวน
ผู้เข้าใช้บริการห้องพักทั้งหมดของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์จะพยายามหันมาเพ่ิมสัดส่วนของผู้เข้าพักระยะส้ันเพ่ิมข้ึน แต่ลูกค้ากลุ่มหลักยังคงเป็นผู้เข้าพัก
ระยะยาวรวมถึงชาวต่างชาติท่ีทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีทำให้ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น้อยกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีพ่ึงพานักท่องเท่ียวเป็นหลัก  อย่างไร
ก็ตามการแข่งขันในธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทแมนต์มีแนวโน้มสูงขึ้น จากการที่ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย 
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของตลาดปล่อยเช่าที่พักอาศัยระยะยาวสําหรับทั้งอพาร์ตเมนต์และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ใน
กรุงเทพฯ กําลังมีจํานวนลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยมีสาเหตุมาจากนโยบายลดค่าใช้จ่ายของบริษัทต่างๆ และการย้าย
สํานักงานไปยังตลาดเกิดใหม่อื่นๆ อย่างเวียดนาม เนื่องจากในปัจจุบันพนักงานระดับผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติ
ถูกแทนที่ด้วยพนักงานคนไทยซึ่งมีค่าจ้างที่ตํ่ากว่า ในขณะเดียวกัน ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศ
ไทยในปี 2564 จะมีจํานวนจํากัด ในขณะที่ปริมาณเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในตลาดยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และ
เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพฯ เปิดให้บริการแบบรายวันด้วยซึ่งแข่งขันโดยตรงกับโรงแรมนั้น ยังต้องเผชิญกับ
การแข่งขันที่จะมาจากโรงแรมใหม่ที่จะเพิ่มเข้าสู่ตลาดมากกว่า 9,000 ห้องในอีก 3 ปีข้างหน้าด้วย

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยว

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า2

ที่มา : บทความเรื่อง โควิด-19 กระทบเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์น้อยกว่าโรงแรม โดยบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ จำกัด (JLL)
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2564 โดยบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
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อินเดีย

จีน ฟิลิปปินส์

สหรัฐอเมริกาสหราชอานาจักร

สหรัฐอเมริกา

สหราชอานาจักร

อินเดีย

ฟิลิปปินส์

จีน

ญี่ปุ่น

7,087
9,543

12,952

18,534

24,455

28,532
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               เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการ สำหรับลูกค้าระดับบน บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการจัดการกับ
กลุ่มแมริออทซ่ึงเป็นกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือว่าจ้างให้บริหารงานอาคารท่ีพักอาศัยของบริษัทฯ 
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ  นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ทำสัญญาการจัดการ
กับกลุ่มแอสคอทซ่ึงเป็นกลุ่มโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงในระดับสากลเพ่ือว่าจ้างให้บริหารอาคารท่ีพักอาศัยในโครงการ
ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า2
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 3,808.57 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว 3,808.57 ล้านบาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน

และการบริหารการจัดการ
โรงพยาบาลเอกชน

กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บจก. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ บจก. พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

92.00% 51.00%

49.00%

บจก.
นิฮอน เคเอ
(ไทยแลนด์)

99.90%

บจก.
บ้านฉาง

บิสสิเนส ดิสทริคท์

บจก.
วี เรสซิเดนซ์

บจก.
วีเอ็มอีเอ

99.99% 99.99% 99.99%

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง

บจก.
พริ้นซิเพิล

เฮลท์แคร์ อุทัยธานี

บจก.
พริ้นซิเพิล

เฮลท์แคร์ อุบลราชธานี

91.53% 60.00%86.67% 99.99% 90.00% 60.00%

40.00% 25.00%

80.00% 75.00%

บจก.
โรงพยาบาล
ปากน้ำโพ

บจก.
พริ้นซิเพิล

เฮลท์แคร์ ลำพูน

บจก.
พริ้นซิเพิล

เฮลท์แคร์ ชุมพร

บจก.
พริ้นซิเพิล

เฮลท์แคร์ ศรีษะเกษ

บจก.
พริ้นซิเพิล

เฮลท์แคร์ สกลนคร

บจก.
ศรีสะเกษ
เมดิเทค

บมจ.
ราช กรุ๊ป

40.00%

บจก.
พิษณุเวช

บจก.
พิทักษ์พงศ์
การแพทย์

99.99% 99.99%

บจก.
สหแพทย์พิจิตร

บจก.
โรงพยาบาล

พิษณุเวช อุตรดิตถ์

20.00%

บจก.
อุบล เอสเค

เมดิเทค
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

               บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการ  และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม  ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  โดยธุรกิจนั้นสามารถส่งเสริมสนับ
สนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ  เพ่ือให้สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหารงานโดยส่งบุคคลที่คณะ
กรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร เห็นว่ามีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท
ย่อยน้ันๆ และมีการประชุมเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส  นอกจากน้ีมีการจัดให้หน่วยงาน
ภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้อมท้ังรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และมีการช้ีแจง
นโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เป็นต้นว่า นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบายการแจ้งเบาะแส ให้บริษัทย่อย
รับทราบและนำไปปฏิบัติ
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

75.00

บริษัทย่อยทางอ้อมที่ลงทุนผ่านบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

บริษัทย่อยทางอ้อมที่ลงทุนผ่านบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
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1.3.1 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี้  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

                ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,808,570,502 บาท ชำระแล้ว 
3,808,570,502  บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,808,570,502  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

               บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอ่ืนๆ ท่ีผ่านมา บริษัทยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากธุรกิจยัง
อยู่ในระหว่างการขยายกิจการ  การจ่ายปันผลจึงมีการเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุน
สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา
โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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111

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง2.

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

2.2.1 ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

               ความเสี่ยงจากการแข่งขันเพิ่มขึ้น
             โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญการแข่งขันท่ีรุนแรง ท้ังจากการการปรับมาตรฐานการให้บริการ
และคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลในเครือโรงเรียนแพทย์  เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์
ในเครือศิริราช การขยายการลงทุนของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในประเทศและ ผู้ประกอบการจากต่างประเทศจาก
นโยบายเปิดเสรีทางการแพทย์  ทำให้มีจำนวนโรงพยาบาลและจำนวนเตียงผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชน
ต้องแข่งขันสูงขึ้น ทั้งด้านราคา การมีแพคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาลเฉพาะ 
             อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ระดับปานกลาง  ท่ีต้องการรับบริการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสากล  โดยค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ
พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์จะต่ำกว่าของโรงพยาบาลระดับ Top Tier ด้วยการบริหารงานโดยใช้ระบบ Hospital Information
Systems ที่ช่วยจัดการบริหารต้นทุนให้ต่ำลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

             บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารความเส่ียง ต้ังแต่การค้นหา ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียง
การจัดการและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามและรายงานผล โดยนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน ISO 31000 มาพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเกิดจากความไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลง ที่จะ
ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ  โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทดูแลใน
ภาพรวมของการกำกับดูแลบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพัฒนาระบบการจัดการความ
เสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ 
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2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

               ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
             การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 -2564 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะ
การหายไปของกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติดังน้ันโรงพยาบาลท่ีพ่ึงพารายได้จากกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติได้รับผลกระทบ
ค่อนข้างมาก ขณะท่ีกลุ่มโรงพยาบาลท่ีเน้นคนไข้ในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประกันสังคมและข้าราชการน่าจะได้รับผล
กระทบน้อยกว่า  สำหรับกลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลในเครือพร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์เป็นคนไทยท่ีมีรายได้ปานกลาง โดย
ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวนคนไข้ท่ีไม่ใช่กลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมีจำนวน
ลดลงส่งผลให้รายได้จากผู้รับบริการกลุ่มนี้ลดลงในปี 2564 ที่ผ่านมา  เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโรงพยาบาล
แต่ละโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ปรับตัว หากกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ  รวมทั้งการสร้าง
พันธมิตรเครือข่าย นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ  ลดต้นทุน และอำนวย
ความสะดวกแก่คนไข้ในการเข้ารับบริการ และใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมระหว่างแพทย์และคนไข้มากขึ้น อาทิ เช่น 
การใช้ Telemedicine ผ่าน  Mobile Application : PRINC Health และ Dr.PRINC (official account) ใน Line 
Application ที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ทางออนไลน์  และโดยทางโรงพยาบาลบริการจัดส่งยาและ
เวชภัณฑ์ถึงบ้านของผู้ป่วย และให้บริการเจาะเลือด ทำแผล ล้างแผล และฉีดวัคซีนถึงที่บ้านของผู้ป่วย นอกจากนี้
โรงพยาบาลในเครือพร้ินซิเพิลเฮลท์แคร์ยังได้ขยายศักยภาพในการให้บริการตรวจ รักษากลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้
มีผู้รับบริการและรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน  อีกท้ังบริษัทฯ หาช่องทางการเพ่ิมรายได้โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีแผน
เปิดคลินิกให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม อีกทั้ง
ยังร่วมทุนกับกลุ่มนิฮอน เคเอ จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย

               ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล
              ในปี 2564 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด 
(มหาชน) ในการสร้างโรงพยาบาลขนาด 59 เตียงในจังหวัดสกลนคร  เพื่อเพิ่มเครือข่ายโรงพยาบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ต้นทุนการก่อสร้าง
สูงกว่าที่ประมาณการ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลให้การก่อสร้างหยุดชะงักและอาจเกิดความเสียหาย รวมถึง
ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้  ในการลดความเสี่ยงดังกล่าว สำหรับในส่วน
การก่อสร้างนั้น บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ รวมถึงจะมีการกำหนดเง่ือนไขในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาหลัก โดยกำหนดค่าปรับการทำงานล่าช้า 
ซึ่งทางบริษัทย่อยจะสามารถเรียกเก็บจากผู้รับเหมาหลักได้ในกรณีที่การก่อสร้างไม่ได้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ตกลง
กันไว้
              นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลด้วยการสร้างโรงพยาบาลใหม่และการซื้อ
กิจการโรงพยาบาลที่ดำเนินธุรกิจอยู่และสามารถพัฒนาศักยภาพที่จะสร้างผลประกอบการที่ดีในอนาคต  ซึ่งการ
ลงทุนขยายธุรกิจท้ัง 2 รูปแบบจะช่วยลดความเส่ียงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล   เน่ืองจากโรงพยาบาลท่ีสร้าง
ใหม่อาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างรายได้และผลกำไรในขณะที่โรงพยาบาลที่บริษัทฯ ซื้อกิจการมาจะสามารถสร้าง
รายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯและช่วยลดผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ
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2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

               ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
             บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีส่วนสำคัญมากต่อการ
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงพยาบาลจะต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันผลิต
ได้ในจำนวนจำกัด และแพทย์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐ ทำให้ต้องใช้ค่าจ้างที่สูงในการดึง
ตัวมาเป็นแพทย์ประจำหรือชั่วคราว มีโอกาสจะเกิดการแย่งตัวบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น นอกจากนี้ จากการ
ขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมประชากรสูงอายุ (Aging Society) โรงพยาบาล
ต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรทางการแพทย์
ท่ีมีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร ซ่ึงบุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถที่เหมาะสม  อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ 
ได้ในอนาคต
             สำหรับโรงพยาบาลในเครือ พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ มีสถานท่ีต้ังของโรงพยาบาลใกล้กับมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่มีคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก) โดย บริษัท พิษณุเวช จำกัด (PSV) มีความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลหลายแห่งในการผลิต
พยาบาล และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ไม่เพียงแต่เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์เท่าน้ัน ทรัพยากรท่ี
มีอยู่ PSV ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

               ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
             ความซับซ้อนและความรุนแรงของโรคที่เพิ่มมากขึ้น การรักษาจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์ท่ีทันสมัย กลุ่มบริษัท PRINH ให้ความสำคัญต่อคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์รวมถึงการให้บริการในการ
รักษาแก่คนไข้ของโรงพยาบาลสูงสุด จึงมีการลงทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เครื่องมือ
และ อุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ง่าย รวมทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง 
ดังนั้น อาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของการลงทุนได้   ทั้งนี้กลุ่มบริษัท PRINH มีนโยบายในการพิจารณาและ
วิเคราะห์คุณสมบัติ ประโยชน์จากการใช้งาน และความคุ้มค่าของเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อน
การลงทุน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ บริหารต้นทุนในเหมาะสม และเกิดประโยชน์สุงสุดต่อโรงพยาบาล

               ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์
ธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งให้บริการทางการแพทย์ มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ป่วยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ของผู้ป่วยไม่พอใจในการรักษาของโรงพยาบาล หรือผลการรักษาของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญไม่เป็นไปตามความ
คาดหวังของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
             ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท PRINH ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐาน มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ช่วยในการรักษา มีการประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จากการถูก
เรียกร้องค่าเสียหายของผู้ป่วยที่ผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวัง โดยประกันคุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมายในการให้บริการทางแพทย์ที่ผิดพลาดโดยไม่ได้เจตนา และยังคุ้มครองรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย 
และจากประสบการณ์ของแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่มีมาอย่างยาวนาน มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
ประเมินผลการรักษาและความพึงพอใจในการเข้ามารับบริการ ประกอบกับความคุ้นเคยในการให้บริการประชาชน
ในพื้นที่  บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

               ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยภาครัฐ
             บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกฎระเบียบโดยภาครัฐอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ  
อาทิ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพ่ิมยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์
เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  บริษัทฯ รับทราบนโยบาย
ดังกล่าวของภาครัฐและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม  มาตรการที่จะนำมาใช้ในการควบคุมดูแล เช่น การแจ้งราคาซื้อและ
ราคาจำหน่ายยา และเวชภัณฑ์ รวมถึงค่าบริการ ค่าบริการทางการแพทย์และการบริการอื่นๆของสถานพยาบาล 
หากมีการเปลี่ยนแปลงราคายาต้องแจ้งให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทราบก่อนปรับราคา 
เป็นต้น  อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้บริการทางการแพทย์ในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นนโยบายดังกล่าวของ
ภาครัฐไม่ได้มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

             ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง
             ปัจจุบันธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์มีการแข่งขันในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากให้บริการที่พักอาศัยในระยะ
สั้นด้วย จึงต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการโรงแรม นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการคอนโดระดับหรูที่เปลี่ยนมาให้เช่าใน
ระยะสั้น ทำให้อัตราค่าเช่าของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้มากนัก 

             ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
             บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดย
การกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
ที่เป็นสาระสำคัญ จากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากมีฐานของ
ลูกค้าที่หลากหลายและมีจำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

             ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
              ในปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จากการที่ภาครัฐออกมาตรการล็อคดาวน์ประเทศ 
งดการจัดประชุม สัมมนา การน่ังรับประทานอาหารในร้าน  ตลอดจนจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ  ส่งผลกระทบทำให้รายได้ของธุรกิจลดลงเนื่องจากอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องของธุรกิจ
โรงแรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  ในส่วนของเซธุรกิจอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ชองบริษัทฯ ผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาว
ต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยซึ่งเช่าที่พักระยะยาว  และเช่าต่อเนื่องกันมานาน  จึงได้รับผลกระทบน้อยกว่า
ผู้ประกอบการโรงแรม 
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2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.2.3 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

2.2.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

             ความเสี่ยงทางด้านโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่อง      
             ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 3,822.8 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไข
ของวงเงินกู้ของกลุ่มบริษัท บริษัทในกลุ่มที่มีวงเงินกู้ยืมจะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ไม่เกินระหว่าง
ร้อยละ 125 และร้อยละ 233และดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ที่ไม่ต่ำกว่าระหว่างร้อยละ 115 และ
ร้อยละ 125  บริษัทในกลุ่มกิจการสามารถคงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามเงื่อนไข แต่เนื่องจากบางบริษัทใน
กลุ่มอยู่ระหว่างช่วงเริ่มต้นของการให้บริการทางการแพทย์ประกอบกับเผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการให้บริการ ทำให้มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและไม่สามารถคงไว้ซึ่ง
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหน้ีตามท่ีธนาคารกำหนดได้ อย่างไรก็ตามบริษัทดังกล่าวได้รับหนังสือผ่อนผัน
จากธนาคารแล้ว โดยบริษัทดังกล่าวยังสามารถชำระหนี้ตามกำหนดโดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทแม่ซึ่งเป็น
ผู้ค้ำประกัน อีกทั้งยังได้เข้าร่วมนโยบายของธนาคารในการขอผ่อนผันการชำระเงินต้นของบางบริษัท เพื่อรักษา
สถานะเงินสดของบริษัทไว้มากที่สุด

               ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 
             ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มวิทยากร ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นจำนวน 
2,783,987,174 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.10 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ จึงทำให้กลุ่มวิทยากร
สามารถควบคุมกลุ่มบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในทุกเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น
เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น  ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ัน
ผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
ใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้  
             อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งต้ังบุคคลภายนอก 3 คนเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ
จากกรรมการท้ังหมด 9 คน จึงเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารได้ในระดับหน่ึง นอกจากน้ีในกรณีเข้าทำรายการ
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าว
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว
               ความเสี่ยงจากการที่หุ้นมี free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย
              ณ วันที่ 12 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ จำนวน 
2,740 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 11.86 ของทุนชำระแล้ว จึงทำให้มีหุ้นของบริษัทท่ีซ้ือขายหมุนเวียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (free float) น้อยส่งผลให้การซ้ือขายเปล่ียนมือของหุ้นในตลาดรองมีไม่มากนัก ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นจึงอาจ
มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ
              อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อต่อยอดและพัฒนา
ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ทำให้จำนวนหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ (กลุ่มดร.สาธิต วิทยากร) ลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่
ระหว่างการเจรจาหารือกับนักลงทุนและหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อโอกาสในการลงทุนใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะ
แก้ไขปรับปรุงการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นเป็นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยเร็ว
 81



การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

               นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
               “ การแพทย์และการสาธารณสุข เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ไม่มีประเทศใด
ในโลก จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบหากประชาชนในประเทศน้ันๆ ยังมีสุขภาพพลานามัยไม่ดีพอ เพราะ
ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือ ทรัพยากรบุคคลหรือพลเมืองนั่นเอง ”
              เนื้อความบางส่วนจากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรรัชกาลท่ี 9 คือหน่ึงในปัจจัยหลักท่ีนำมาสู่ปณิธานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงมุ่งหมายจะร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสุขภาพของทรัพยากรของประเทศชาติอันจะทำให้เป็นราก
ฐานของชุมชนและสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
              นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืนของบริษัทฯ จึงยังคงยึดม่ันเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างต่อ
เนื่อง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม คือ ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
นโยบายดังกล่าวมีแนวทางดังนี้

สร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มีจริยธรรมองค์กร
ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
มีการบริหารจัดการ ดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมการค้าอย่างเสรีไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
เคารพให้ความสำคัญและยึดมั่นในการป้องกันสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ปฏิบัติต่อ พนักงานอย่าง
เท่าเทียมกัน ให้ความเป็นธรรมในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทำงาน
ส่งเสริมฝึกอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างความผูกพัน ระหว่าง
พนักงานและองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพ่ือสังคมภายในและภายนอกองค์กร
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สร้างคุณค่าและคุณภาพ มุ่งพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ท่ีลดผลกระทบหรือก่อให้เกิดอันตราย ต่อผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตรงความต้องการของผู้บริโภค
สร้างสรรค์ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชนรอบๆ องค์กรและสังคมไทยผ่าน
กระบวนการทางธุรกิจและกิจกรรมขององค์กร
ให้ความสำคัญในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนโดย ยึดหลักความ
ปลอดภัย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างเสริม มูลค่า
และคุณค่าต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ
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การดำเนินงาน เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืนของ

องค์การสหประชาชาติ

1. ขยายโรงพยาบาลในเมืองรองเพิ่ม 2 แห่งได้แก่ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน 
และ รพ.พริ้นซ์ศรีสะเกษ เพื่อดูแลความต้องการด้านสุขภาพใน
ชุมชนมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวด้วยการ
พาพนักงานกลับคืนถิ่น และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านการ
จ้างงานท้องถิ่น

2. ขยายการบริการสู่ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชื่อ Princ Recovery Center (ร่วมกับ Nihon-
Keiei Group) และ คลินิกบัตรทองใกล้บ้านใกล้ใจ 15 สาขา

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม

Social

EnvironmentEconomic

Good Health and well - Being

มิติสิ่งแวดล้อม

Decent Work And Economic
Growth

1.

2.

Sustainzble Cities and 
Communities

Good Health and well - Being

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามปณิธานในการนำบริการทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพไปสู่เมืองรอง พร้อมกันน้ันยังคงหล่อหลอมบรรยากาศแวดล้อม
เพ่ือสร้างคนท่ีมีจิตใจของผู้ให้ เพ่ือส่งต่อให้กับคน ชุมชน และสังคม และสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน โดยมีการดำเนินงานในสามมิติ
หลักดังตารางน้ี
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1. ขยายโรงพยาบาลในเมืองรองเพิ่ม 2 แห่งได้แก่ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน 
และ รพ.พริ้นซ์ศรีสะเกษ เพื่อดูแลความต้องการด้านสุขภาพใน
ชุมชนมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวด้วยการ
พาพนักงานกลับคืนถิ่น และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านการ
จ้างงานท้องถิ่น

2. ขยายการบริการสู่ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชื่อ Princ Recovery Center (ร่วมกับ Nihon-
Keiei Group) และ คลินิกบัตรทองใกล้บ้านใกล้ใจ 15 สาขา

3. ขยายช่องทางการเข้าถึงบริการผ่าน PRINC Health App
และ Telemed

4. เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยสำหรับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 2019 ด้วยการเปิด Hospitel กว่า 10 แห่ง และ
โรงพยาบาลสนามอีก 2 แห่ง รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 1,800 เตียง

5. ยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์ด้วยการรับรองคุณภาพ
จากหน่วยงานในประเทศและหน่วยงานระดับสากล( HA และ JCI)1

6. ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและส่งเสริมการดูแลพนักงาน
โดยได้รับรางวัลสถานประกอบการด้านแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น 
และธรรมาภิบาลระดับองค์กร2

7. เสริมความเข้มแข็งด้านความรู้ ความ สามารถของผู้บริหารและ
บุคลากรผ่านหลักสูตร Digital Transformation และการพัฒนา
e-learning platform

8. สร้างงานสร้างอาชีพในภาวะวิกฤตโรคระบาดที่ทำให้อัตราการ
ว่างงานสูงถึง 2.25%3 สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 
โดยริเริ่มโครงการ “จ้างงานลูกเป็ด”4

9. ริเริ่มโครงการผสานเพื่อนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนในท้องถิ่นที่
โรงพยาบาลตั้งอยู่ มาต่อยอด เช่น เป็นของขวัญปีใหม่ ของที่ระลึก
แก่ลูกค้า เป็นต้น 

Decent Work And Economic
Growth

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Decent Work And Economic
Growth

Decent Work And Economic
Growth

Quality Education

Decent Work And Economic
Growth

Gender Equality

Good Health and well - Being

Good Health and well - Being

Good Health and well - Being

Redeced Inequalities

Good Health and well - Being

Industry, innovation and 
Infrastructure

การดำเนินงาน เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืนของ

องค์การสหประชาชาติ

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม

Social

EnvironmentEconomic
มิติสิ่งแวดล้อม
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การดำเนินงาน เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืนของ

องค์การสหประชาชาติ

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม

Social

EnvironmentEconomic
มิติสิ่งแวดล้อม
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ด้วยบริษัทฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจด้วยความยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา จึงได้มีการตั้งหน่วยงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อ
ขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

1 HA - Hospital Accreditation หรือ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
JCI - Joint Commission International หรือ องค์กรอิสระจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลในระดับสากล
โดยในปี 2564 มีโรงพยาบาลในเครือ ได้รับการรับรองซ้ำ (reaccreditation) และรับรองใหม่ (new accreditation) เพิ่มเติม ดังนี้
                       มาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 - รพ.พิษณุเวช พิจิตร, รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี, รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2, รพ.พริ้นซ์ ลำพูน, รพ.ศิริเวช ลำพูน 
                   และรพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี
                       มาตรฐาน JCI - รพ.พิษณุเวช
2 โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ รพ.พิษณุเวช, รพ.พิษณุเวช พิจิตร และ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1
โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลระดับองค์กร ได้แก่ รพ.พิษณุเวช พิจิตร
โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ได้แก่ รพ.พิษณุเวช
โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลระดับทอง ปีที่ 3 จากผลการประกวดการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ได้แก่ รพ.พิษณุเวช
3 อัตราการว่างงานในไตรมาส 3/2564 จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4 โครงการจ้างงานลูกเป็ด คือ การเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องท่ีและผู้ว่างงานได้มีโอกาสทำงานจิตอาสา ศึกษาดูงาน และฝึกงาน ในส่วนงานต่างๆ
ของโรงพยาบาลเวียนกันไป โดยได้รับค่าตอบแทน
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

การจัดการผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแสดงได้ดังภาพ

Caring
Community

ผูรับบริการ

สรางความสัมพันธกับคนในพื้นที่
อาจจะไมใชลูกคาเปาหมายอยางเดียว
แตเปนคนที่เกี่ยวของกับการตั้ง รพ. ทั้งหมด

สรางการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสียในชุมชน

Caring
Operation

จัดหาอุปกรณและบุคลากรที่ชวยสงเสริม
เศรษฐกิจในพื้นที่

การดําเนินงานดวยการคํานึงตอผลดระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและความตองการทางสังคม

การทํางานที่สงเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีของพนักงาน

สถานที่พยาบาลในทองที่

Caring
Service

หนวยงานภาครัฐ
บริษัทประกัน
คูคา

พัฒนาคุณภาพในการใหบริการ

พัฒนาพนักงานในดานความรู สมรรถนะ 
ในการทํางานและจิตใจ

สอบถามความคิดเห็นของผูใชบริการ
เพื่อนําไปปรับปรุง

ผูรับบริการ

วิเคราะหความตองการ พื้นฐานของคนในพื้นที่

การออกแบบผลิตภัณฑที่ตอบโจทย
คนในพื้นที่ทุกกลุม

สรางพันธมิตร

Caring
Solution

ความเสี่ยง
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             ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ทำการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและช่องทางการมีส่วนร่วมในการรับรู้ รับฟัง รวมถึงเข้าใจความคาดหวังในประเด็น
สำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อทำการตอบสนองความคาดหวังดังกล่าว และเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการให้
ดียิ่งขึ้นสำหรับปีถัดไป ดังสรุปในตารางนี้

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน
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          หัวขอที่เปนประเด็นสําคัญรวบรวมมาจากการรับฟง
ผูมีสวนไดสวนเสียเปนตนวา การรับฟงความคิดเห็น ของ
ลูกคา ของพันธมิตรทางธุรกิจ ของชุมชน จากชองทาง
ตางๆ รวมถึงการวิเคราะหทิศทางและแนวโนมของปจจัย
แวดลอมระดับประเทศและระดบัโลกจากงานวจัิยตางๆ โดย
ขอบเขตของรายงาน จะระบุแยกในแตละประเดน็ตามความ
พรอมและสถานะของแตละองคกร

การระบุประเด็นสําคัญ ดานความยั่งยืนและ
กําหนดขอบเขตของรายงาน

การพิจารณาลําดับประเด็นความสําคัญ
ดานความยั่งยืนและกําหนดขอบเขตของรายงาน

          การจัดลําดับประเด็นความสําคัญเพื่อดําเนินการ จะ
พจิารณาจากผลกระทบทัง้ระยะส้ันและระยะยาวตอธรุกจิและ
ตอผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้หมด รวมถงึเหตกุารณสําคญัท่ีอาจ
สงผลตอผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุมเปนพิเศษ เชน ในภาวะ
วิกฤตโรคระบาด สงัคมจะไดรบัผลกระทบและตองการเขาถงึ
บริการทางสุขภาพมากกวาในยามทั่วไป

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

การระบุประเด็นสำคัญ

          หัวขอที่เปนประเด็นสําคัญรวบรวมมาจากการรับฟง
ผูมีสวนไดสวนเสียเปนตนวา การรับฟงความคิดเห็น ของ
ลูกคา ของพันธมิตรทางธุรกิจ ของชุมชน จากชองทาง
ตางๆ รวมถึงการวิเคราะหทิศทางและแนวโนมของปจจัย
แวดลอมระดับประเทศและระดบัโลกจากงานวจัิยตางๆ โดย
ขอบเขตของรายงาน จะระบุแยกในแตละประเดน็ตามความ
พรอมและสถานะของแตละองคกร

การระบุประเด็นสําคัญ ดานความยั่งยืนและ
กําหนดขอบเขตของรายงาน

การพิจารณาลําดับประเด็นความสําคัญ
ดานความยั่งยืนและกําหนดขอบเขตของรายงาน

          การจัดลําดับประเด็นความสําคัญเพื่อดําเนินการ จะ
พจิารณาจากผลกระทบทัง้ระยะส้ันและระยะยาวตอธรุกจิและ
ตอผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้หมด รวมถงึเหตกุารณสําคญัท่ีอาจ
สงผลตอผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุมเปนพิเศษ เชน ในภาวะ
วิกฤตโรคระบาด สงัคมจะไดรบัผลกระทบและตองการเขาถงึ
บริการทางสุขภาพมากกวาในยามทั่วไป

              ในปีที่ผ่านมา เป็นอีกปีที่มีปัจจัยทั้งบวกและลบส่งผลกระทบกับธุรกิจโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก การวางแผนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
ความยั่งยืน จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ และมีกระบวนการในการระบุประเด็นสำคัญในการดำเนินการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

การระบุประเด็นสำคัญ

          หัวขอที่เปนประเด็นสําคัญรวบรวมมาจากการรับฟง
ผูมีสวนไดสวนเสียเปนตนวา การรับฟงความคิดเห็น ของ
ลูกคา ของพันธมิตรทางธุรกิจ ของชุมชน จากชองทาง
ตางๆ รวมถึงการวิเคราะหทิศทางและแนวโนมของปจจัย
แวดลอมระดับประเทศและระดบัโลกจากงานวจัิยตางๆ โดย
ขอบเขตของรายงาน จะระบุแยกในแตละประเดน็ตามความ
พรอมและสถานะของแตละองคกร

          การจัดลําดับประเด็นความสําคัญเพื่อดําเนินการ จะ
พจิารณาจากผลกระทบทัง้ระยะส้ันและระยะยาวตอธรุกจิและ
ตอผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้หมด รวมถงึเหตกุารณสําคญัท่ีอาจ
สงผลตอผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุมเปนพิเศษ เชน ในภาวะ
วิกฤตโรคระบาด สงัคมจะไดรบัผลกระทบและตองการเขาถงึ
บริการทางสุขภาพมากกวาในยามทั่วไป

         คณะทํางานพัฒนาความยั่งยืนนําเสนอคณะกรรม-
การบริหารและคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาทบทวน
ประเดน็และการจดัลําดับความสําคัญตามความสอดคลอง
กบับรบิท กลยทุธและเปาหมายขององคกร รวมถงึขอความ
เห็นชอบในการเปดเผยขอมูลในมิติตางๆ

การตรวจสอบความถูกตอง
ของประเด็นสําคัญ

การพัฒนารายงานในสวนการขับเคลื่อน
ธุรกิจสูความยั่งยืน

           PRINC ไดดําเนินการพัฒนาและจัดทํารายงาน รวม
ทั้งทบทวนความสมบูรณของเนื้อหาและตรวจสอบ
ความถูกตองครบถวนโดยคณะกรรมการบริษัทและหนวย
งานภายนอก โดยจะดําเนนิการใหมหีนวยงานอสิระภายนอก
เขามาตรวจสอบกระบวนการประเมินประเด็นสําคัญ การ
มีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย ประเมินขอมูลเพื่อใหไดขอมูล
ที่ชัดเจน โปรงใส ถูกตองและครบถวนตามมาตรฐานการ
รายงาน

         คณะทํางานพัฒนาความยั่งยืนนําเสนอคณะกรรม-
การบริหารและคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาทบทวน
ประเดน็และการจดัลําดับความสําคัญตามความสอดคลอง
กบับรบิท กลยทุธและเปาหมายขององคกร รวมถงึขอความ
เห็นชอบในการเปดเผยขอมูลในมิติตางๆ

การตรวจสอบความถูกตอง
ของประเด็นสําคัญ

การพัฒนารายงานในสวนการขับเคลื่อน
ธุรกิจสูความยั่งยืน

           PRINC ไดดําเนินการพัฒนาและจัดทํารายงาน รวม
ทั้งทบทวนความสมบูรณของเนื้อหาและตรวจสอบ
ความถูกตองครบถวนโดยคณะกรรมการบริษัทและหนวย
งานภายนอก โดยจะดําเนนิการใหมหีนวยงานอสิระภายนอก
เขามาตรวจสอบกระบวนการประเมินประเด็นสําคัญ การ
มีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย ประเมินขอมูลเพื่อใหไดขอมูล
ที่ชัดเจน โปรงใส ถูกตองและครบถวนตามมาตรฐานการ
รายงาน
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

             โดยประเด็นต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้นำมาเพื่อพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินการ มีดังต่อไปนี้

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่

2. การปรับเกณฑ์และ/หรือนโยบายจากภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรักษาพยาบาล

3. การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ดิจิทัลมาใช้
ในธุรกิจสุขภาพ (Healthtech และ 
Digital Transformation)

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม

โอกาสความเสี่ยง

และโอกาสในการดำเนินการ
ความเสี่ยง
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ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่

2. การปรับเกณฑ์และ/หรือนโยบายจากภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรักษาพยาบาล

3. การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ดิจิทัลมาใช้
ในธุรกิจสุขภาพ (Healthtech และ 
Digital Transformation)

4. ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ยังฟื้นตัวช้า
ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

5. การลดการกระจุกตัวของเมืองใหญ่
(De-urbanization)

6. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

7. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change)

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม

โอกาสความเสี่ยง

และโอกาสในการดำเนินการ

ประเด็นที่มีผลกระทบ
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม

โอกาสความเสี่ยง

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

กระบวนการจัดลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืน

               จากประเด็นต่างๆ ที่เป็นความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ได้ทำการ
ระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ ขอบเขตหลักของผลกระทบ และประเมินความสำคัญเร่งด่วนของแต่ละประเด็นเพื่อรับมือกับความเสี่ยง
และโอกาส ดังแสดงในตารางและแผนภาพต่อไปนี้
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

กระบวนการจัดลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืน
PRINC MATERIALITY MATRIX

IMPACT To CORPORATE

LOW

ENVIRONMENT

SOCIAL

ECONOMIC

HIGH

HIGH

นโยบาย โครงสร้าง
และการกำกับดูแล
กิจการ

Risk
Management

คุณภาพของการรักษา
สุขอนามัยและความปลอดภัย
ของลูกค้า

Digital
Transformation

ความปลอดภัยและ
การป้องกันข้อมูล
ส่วนบุคคล

การจัดการพลังงาน

การจัดการน้ำเสีย

การจัดการขยะและ
ของเสียอันตราย 

การเคารพในความ
เสมอภาคและยอมรับ
ความหลากหลาย

การให้โอกาสในการเข้า
ถึงการรักษาพยาบาล
และการมีสุขภาพที่ดี การจ้างงาน

ท้องถิ่น

ความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าและผู้บริโภค
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

แผนภาพแสดงการประเมินลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืน

             สำหรับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 หมวดหลักดังต่อไปนี้
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน อันจะนำมาซึ่งการส่งมอบคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่คนในชุมชนต่อไปEnhance healthcare accessibility and operation efficiency via innovation and technology, to ensure that quality
of life can be delivered to our communities.
บ่มเพาะวัฒนธรรมของการบริการด้วยความเข้าอกเข้าใจ ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน รวมถึงสร้างเส้นทางการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้
พนักงานสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย พร้อมด้วยประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการ Foster the culture of service
with empathy by having the employees experience it first handed, along with having their development journey.
เสาะหาและเสริมสัมพันธภาพกับพันธมิตรและผู้ร่วมทุนที่มีเจตนารมย์เดียวกัน ในการจะร่วมพัฒนา ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยความตระหนักถึงผล
กระทบในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม Continually build and strengthen strategic partnerships to join hands in providing the services 
and products with triple bottom line in mind.

1.

2.

3.

Sustainability Strategy

Key Success Factor

การพัฒนาบุคลากร

การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

สวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร

การหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ตอบโจทย์

การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

การสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

การหาคู่ค้าเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

ผสาน
บริการด้านสุขภาพที่ถูกยกระดับด้วย
เทคโนโลยี ไปถึงชุมชน ให้ผู้คนได้เข้าถึง

ผสาน
พนักงานกลับภูมิลำเนา เอาความรู้
ความสามารถ ร่วมดูแลและพัฒนา
ถิ่นฐานบ้านเกิด

ผสาน
พันธมิตรร่วมจิตสำนึกไปสู่การกระทำ
จับมือ เติิบโต พร้อมนำสมดุลย์คืนสู่
สิ่งแวดล้อมและสังคม 100
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน3.

3.1 การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

              ในหลายปีมานี้ ทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญก็คือ ภาวะโลกร้อนจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) 
              ธุรกิจโรงพยาบาลแม้ไม่ใช่ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงเป็นหลัก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในการดำเนินธุรกิจ
มีกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอยู่ไม่น้อย ทั้งจากการใช้พลังงานในการดำเนินงาน การเดินทางของ
พนักงาน และการขนส่งระหว่างกันภายในเครือข่าย เป็นต้น และมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
เป็นต้นว่า ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการดำเนินงานเป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก การใช้น้ำสำหรับผู้ป่วยฟอกไต และ
กระบวนชะล้างต่างๆ แต่ปณิธานของบริษัทฯคือ องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อส่งต่อให้กับคน ชุมชน และ
สังคม ดังน้ัน การ “ให้” ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อนท่ีกิจการไปต้ังอยู่ จึงถือเป็นเป้าหมายในการเติบโต
อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชนและสังคม 
              โรงพยาบาลทุกแห่งในเครือของบริษัทฯ จึงมีนโยบายและ/หรือแนวปฏิบัติในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้นว่า ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
เรื่องกำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 โรงพยาบาลมีกระบวนการใน
แต่ละส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกำกับและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงได้มีการติดตามตัวช้ีวัดต่างๆอย่าง
สม่ำเสมอ หากมีตัวชี้วัดที่เริ่มมีข้อบ่งชี้ความผิดปกติ จะรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
นอกจากน้ี ทางโรงพยาบาลในเครือท้ังหมด ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลแล้ว จากหน่วยงานท้ังภายใน
และต่างประเทศ อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าเยี่ยมตรวจติดตามสม่ำเสมอ ถือเป็นการตอกย้ำความมั่นใจใน
กระบวนการทำงานท่ีสอดคล้องตามข้อกำหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องด้านส่ิงแวดล้อม (ยกเว้นรพ.พร้ินซ์ ศรีสะเกษ 
ท่ีเพ่ิงเปิดดำเนินการและคาดว่าจะได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลภายในกลางปี 2565) ในปี 2564 น้ี 
จึงเป็นอีกปีที่โรงพยาบาลในเครือไม่มีเหตุการณ์ละเมิดกฎหมายหรือการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
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3.1.1 การจัดการน้ำ

3.1.2 การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

             เนื่องจากกิจการสถานพยาบาลจำเป็นต้องมีแผนการจัดการและระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดกฎหมาย ดังน้ัน ทุกโรงพยาบาลในเครือ จึงมีการตรวจติดตามค่าพารามิเตอร์และวิเคราะห์คุณภาพน้ำท้ิง
ของทุกอาคารอย่างสม่ำเสมอ หากพบค่าพารามิเตอร์ท่ีมีแนวโน้มผิดปกติ จะทำการตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน
รวมถึงมีการส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมผู้ควบคุมระบบมลพิษทางน้ำ ทั้งนี้ ปริมาณการใช้น้ำของ
กิจการเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนโรงพยาบาลในเครือเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง และมีปริมาณผู้รับบริการในโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากด้วย โดยในปี 2565 มีแผนการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในกิจกรรมเป็นต้นว่า 
การรดน้ำต้นไม้ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

              เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโรงพยาบาลปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย โรงพยาบาลมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ได้แก่ นโยบายการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย นโยบายการ
จัดการของเสีย และนโยบายการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการปนเปื้อนของเสีย
อันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณของเสียที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
              ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน กับทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรกในเครือเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการบริหารจัดการ
ขยะให้ดีกว่าที่เป็นมา ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังนี้
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2.

ลดก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปลูกต้นไมั
19,703 2,190 ต้น

กิโลกรัมคาร์บอน

โดยมีแม้จะเป็นช่วงปีที่โรงพยาบาลให้การรักษาดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 2019 เป็นจำนวนมาก 
ซึ่งทำให้ปริมาณขยะติดเชื้อโดยรวมเพิ่มขึ้นไปด้วย แต่ปริมาณขยะติดเชื้อต่อคนไข้ลดลง จากเดิม
6.5 กิโลกรัมต่อคนไข้หนึ่งราย เป็น 3 กิโลกรัมต่อคนไข้หนึ่งราย

มีการเพิ่มจุดแยกขยะภายในโรงพยาบาล

มีกิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรภายในโรงพยาบาล และการกระตุ้นการแยกขยะ
ต้นทาง ซึ่งจะทำให้ขยะเป็นจำนวนมากไม่ต้องกลายเป็นขยะติดเชื้อโดยไม่จำเป็น เช่น ขยะพลาสติก
จากจุดบริการวัคซีน ซ่ึงจากกิจกรรมการคัดแยกขยะของโรงพยาบาลพร้ินซ์ สุวรรณภูมิในปี 2564 น้ัน
ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ เป็นจำนวน 19,703 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า คิดเป็นปริมาณการ
ปลูกต้นไม้ใหญ่ 2,190 ต้น 
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8.

moreloop

4.

5.

6.

7.

นอกจากนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ ยังได้ตั้งเป้าลดปริมาณขยะทั่วไปที่ต้องฝังกลบ ให้กลาย
เป็นศูนย์ (Zero waste to landfill) จึงได้ทำการสรรหาผู้รับเหมาทำลายขยะมูลฝอยที่สามารถนำ
ขยะดังกล่าวไปคัดแยกและนำส่งโรงงานเผาขยะเพื่อเป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ซึ่งได้
ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 4/2564 

มีการติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มให้แก่พนักงานเพื่อลดการซื้อน้ำขวดพลาสติก

มีการปรับเปลี่ยนน้ำดื่มที่ให้บริการ จากรูปแบบขวดพลาสติกเป็นขวดแก้ว

ริเริ่มหาผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นต้นว่า การสั่งซื้อเสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน
ชั่วคราว จาก Moreloop ที่ตัดเสื้อจากผ้าเหลือใช้ (Upcycling)

เป้าหมายถัดไปคือการขยายผลของโครงการขยะล่องหนนี้ ให้กับทุกโรงพยาบาลในเครือ รวมถึง
สร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบในการให้ความรู้ ช่วยส่งเสริมและหาที่ไปให้กับขยะต่างๆ 
นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีแผนในการหาพันธมิตรเพื่อแปลงขยะรีไซเคิลให้กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเร่ิมต้นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในโรงพยาบาลข้ึน
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3.1.3 การจัดการด้านพลังงาน

             สำหรับด้านพลังงาน ทุกโรงพยาบาลมีโครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานและในโครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลใหม่ จะคำนึงถึงปัจจัยเรื่องการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วยเสมอ โดยบริษัทฯกำลังอยู่ระหว่างการ
วางแผนเพื่อติดตั้งแผงวงจรแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่โรงพยาบาลทุกแห่งในเครือ เพื่อเป็นการนำพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยัง
ไม่เคยดำเนินการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรหรือคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของ
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ทำการสมัครและได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบในโครงการขยายผลกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนเพ่ือสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในปีท่ี 9 น้ี ซ่ึงจะทำให้บริษัทฯได้รับคำปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ
ทั้งหลายในการเก็บข้อมูลและคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และจะทำให้บริษัทฯมีข้อมูลตั้ง
ต้นท่ีครบถ้วน อันจะทำให้การวางเป้าหมายในระยะยาวหรือวางนโยบายและแผนการจัดการ เป็นไปอย่างมีทิศทางและ
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ท้ังในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยจากกิจกรรมขององค์กรและเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาช่องทางที่เหมาะสมในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรด้วย
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน3.

3.2 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.2.1 การจ้างงาน

การจ้างงานท้องถิ่น

ความหลากหลายของการจ้างงาน

             จากเป้าหมายของบริษัทฯ ในการพาพนักงานกลับสู่ภูมิลำเนา ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อช่วยดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชนตามเมืองรองหรือบริการทางการแพทย์ยังไม่ท่ัวถึง และยังช่วยกระจายรายได้สู่เมืองรอง เพ่ิมความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจในท้องถ่ิน ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯได้เปิดโรงพยาบาลเพ่ิมอีก 2 แห่งคือ โรงพยาบาลพร้ินซ์ ลำพูน 
และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ซึ่งทำให้มีอัตราการจ้างงานอีกราว 125 อัตรา โดยบริษัทฯได้มีแนวทางปฏิบัติ
ด้านการสรรหาว่าจ้าง คือกำหนดภูมิลำเนา ให้เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นประกอบการพิจารณาในการคัดเลือก ซึ่ง
จากอัตราทั้งหมดนั้น เป็นบุคลากรท้องถิ่นหรือบุคลากรที่ได้กลับภูมิลำเนาถึงร้อยละ 85 และก่อนการเปิดให้บริการ 
บุคลากรเหล่าน้ีได้ลงเย่ียมชุมชนทำความคุ้นเคย สอบถามสารทุกข์สุกดิบ และรับฟังความคาดหวังจากผู้คนในชุมชน
ด้วยตนเอง สร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน องค์กร และชุมชนไปในเวลาเดียวกัน ซ่ึงคาดหวังว่าจะช่วยลดอัตรา
ในการลาออกของพนักงานด้วย 

             บริษัทฯไม่มีนโยบายในการกีดกันทางด้านเพศ อายุ สัญชาติ ความพิการ ศาสนา หรืออื่นใด โดยในปัจจุบัน 
มีการจ้างงานผู้พิการท้ังหมด 13 คน กระจายอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ โดยเป็นผู้พิการทางการได้ยิน หรือมีข้อจำกัด
ทางการเคลื่อนไหวในบางอวัยวะ จึงได้มอบหมายงานในส่วนของธุรการ หรือ การดูแลห้องประชุมให้รับผิดชอบ 
เพื่อให้ผู้พิการรู้สึกมีคุณค่า 107
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

3.2 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การส่งเสริมแรงงานสตรี

              แรงงานสตรีถือเป็นกำลังหลักของธุรกิจบริการด้านสุขภาพ โดยบุคลากรราว 3 ใน 4 ของทั้งเครือเป็น
เพศหญิง (76.82%) และมีการสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพโดยมิได้ปิดกั้นหรือให้โอกาสเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง 
โดยตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับกลาง (middle management) หรือ ผู้จัดการไปจนถึงผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ 
เป็นเพศหญิงเกินกว่าครึ่ง (63.12%) และผู้บริหารระดับสูงในเครือ ประกอบไปด้วยผู้บริหารเพศหญิง 2 ท่าน 
คิดเป็น (11.11%) ดังตารางด้านล่างนี้
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และผลการดำเนินงาน

การแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ

3.2 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

             จากวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา อัตราการว่างงานของ
ประเทศไทยอยู่ในระดับ 2.25% ในไตรมาส 3/2564 สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ จึงได้มีการทำ
โครงการจ้างงานลูกเป็ด เพื่อเพิ่มอัตราการจ้างงาน ในกลุ่มบุคลากรที่ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาในสายวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยอัตราเหล่าน้ี ไม่จำเป็นต้องมีความถนัดจำเพาะ แต่จำเป็นต้องทำงานได้หลายส่วน
(ที่มาของชื่อโครงการลูกเป็ด) พร้อมสนับสนุนงานหลักของบุคลากรทางการแพทย์ในจุดต่างๆ เป็นต้นว่า จุดให้
บริการวัคซีน จุดลงทะเบียนผู้ป่วย การเงิน คอลเซ็นเตอร์ ไปจนถึงการส่งอาหารในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังเปิด
รับเยาวชนในท้องท่ี ท่ียังไม่จบการศึกษา แต่ต้องการใช้เวลาว่างเพ่ือมาทำงานจิตอาสาและหารายได้พิเศษ พร้อมกับ
ได้เรียนรู้วิชาชีพต่างๆในโรงพยาบาล เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อในอนาคตอีกด้วย โดยอัตรากำลังในโครงการ
ลูกเป็ดนี้ ได้รับการแนะนำให้ความรู้ถึงการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน รวมถึง
ได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละจุดของ
โรงพยาบาล โดยในปี 2564 มีอัตราลูกเป็ดในโครงการทั้งหมด 120 ท่าน
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3.2 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

3.2.2 การดูแลและพัฒนาบุคลากร

การเคารพในความเสมอภาคและความหลากหลาย

             นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังได้ริเริ่มโครงการศึกษาดูงานระยะสั้นสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะ
แพทยศาสตร์ ซึ่งนักเรียนในโครงการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเข้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 2 ท่าน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเติมความฝันและร่วมบ่มเพาะ
อนาคตของวงการสาธารณสุขไทย

             ในบริษัทฯ มีการจ้างงานที่ครอบคลุมบุคลากรในหลากหลายศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม หรือแม้กระทั่ง  
และสัญชาติ เป็นต้นว่า พม่า และ ฟิลิปปินส์ และมีแนวโน้มจะเพิ่มความหลากหลายทางสัญชาติมากขึ้นหลังจากช่วง
วิกฤตการณ์โควิดนี้ ซึ่งในการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะมีผู้ที่ถูกมอบหมายให้ช่วยเป็นล่ามเพื่อให้บุคลากรต่างชาติ
ได้รับข้อมูลและการสื่อสารเช่นเดียวกับบุคลากรอื่นๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือมีประเด็น
อ่อนไหวในเรื่องความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เสมอภาคระหว่างศาสนาหรือสัญชาติแต่อย่างใด
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3.2 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
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3.2.2 การดูแลและพัฒนาบุคลากร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

1.

2.

             บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี
คณะกรรมการ อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทำ 
ENV round เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและแนวปฏิบัติได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีการตรวจสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน และทุกโรงพยาบาลจะต้องจัดให้กิจกรรมต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

การตรวจสุขภาพประจำปีโดยมีรายการตรวจตามความเสี่ยงและจุดปฏิบัติงาน
การจัดอบรมเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ รวมถึงวิธีการใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ที่ถูกต้องสำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
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3.2 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

3.2.2 การดูแลและพัฒนาบุคลากร

4.

3. มีการบรรจุหัวข้อท่ีให้ความรู้เก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานไว้ในหลักสูตร
ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

การจัดอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
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3.2 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

3.2.2 การดูแลและพัฒนาบุคลากร

1.

2.

              ท้ังน้ี มีโรงพยาบาลในเครือหลายแห่ง ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆในด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ของพนักงาน อันได้แก่

โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ 
(ระดับเพชร) ปีที่ 6

โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 11 และโรงพยาบาล
พิษณุเวชพิจิตร ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 1
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3.2 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
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3.2.2 การดูแลและพัฒนาบุคลากร

3.

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ 
(ระดับเพชร) ปีที่ 6

              แม้จะเป็นช่วงวิกฤตโควิด ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมและฝึกอบรมพนักงานได้ตามปกติ รวมถึงภาระ
หน้างานท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก จึงทำให้ช่ัวโมงอบรมต่อคนลดลงอย่างต่อเน่ือง ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา โดยเน้นการอบรม
หลักสูตรบังคับท่ีจำเป็นก่อนเท่าน้ัน เช่น หลักสูตรท่ีเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล  หรือหลักสูตรวิชาชีพในส่วนงานวิกฤต เช่น หลักสูตร
การช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) ที่มีการจัดอบรมทั้งภายในและส่งไปอบรม
ภายนอกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมแล้ว 138 ท่าน 
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3.2 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

3.2.2 การดูแลและพัฒนาบุคลากร

             นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาส 4/2564 บริษัทฯได้เริ ่มเปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้ชื ่อ 
PRINC Academy และเริ่มเปิดให้บริการแก่บุคลากรใน 2 โรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และ 
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ โดยตั้งเป้าจะขยายการเข้าถึงให้แก่ทั้งเครือภายในไตรมาส 2/2565
             บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะส่วนบุคคลภายใน ที่จะช่วยทำให้การทำงานเป็นไปได้
อย่างราบรื่นมากขึ้น จึงได้มีการจัดวง Dialogue เพื่อกระตุ้นทักษะการสื่อสารและทักษะกระบวนกรให้กับส่วนงาน
ต่างๆ ช่วยลดความตึงเครียดและความขัดแย้งในการทำงาน

C

115



การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน
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3.2.2 การดูแลและพัฒนาบุคลากร

สวัสดิการและการดูแลบุคลากร

สวัสดิการด้านสุขภาพ

สวัสดิการที่มีมอบให้แก่บุคลากรโดยปกติ ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี และส่วนลดค่ารักษา
พยาบาลตนเองและครอบครัว 
โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดตลอด 2 ปี โรงพยาบาลได้มอบสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมคือ
ประกันสุขภาพสำหรับโควิดให้แก่บุคลากร รวมถึงส่วนลดวัคซีนทางเลือกราคาพิเศษให้แก่
บุคลากรและครอบครัว 
ทั้งยังมีการมอบกระชายขาวสกัดทั้งในรูปแบบเครื่องดื่มและแบบเม็ด สำหรับกระตุ้นภูมิให้แก่
บุคลากรทุกส่วนทั้งเครือ
การเยี่ยมไข้บุคลากรเจ็บป่วย

สวัสดิการด้านการเงิน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
ให้แก่บุคลากรสำหรับบริษัทฯในเครือที่มีสถานะทางการเงินเหมาะสม
ได้ประสานหาเงินกู้อัตราพิเศษกับธนาคารต่างๆเพ่ือเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการทางด้าน
การเงินให้แก่บุคลากร (แต่เดิมมีเพียงบางโรงพยาบาลที่ได้รับสิทธิพิเศษ กำลังอยู่ระหว่างการ
ขยายผลเพื่อให้ครอบคลุมทั้งเครือ และมีธนาคารเป็นตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น) 
นอกจากนี้ ในช่วงการแพร่ระบาด ยังจัดให้มีค่าความเสี่ยงสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
งานความเสี่ยงสูง
มีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรบุคลากรในเครือ ท้ังหมด 377 ทุน เป็นเงิน678,000 บาท
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวของบุคลากร
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สวัสดิการและการดูแลบุคลากร

การดูแลและสร้างความผูกพันอื่นๆ

การทำสื่อเผยแพร่ เรื่องราวการแสดงออกถึงการมีจิตใจของผู้ให้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นการ
ช่ืนชมพนักงานและบ่มเพาะวัฒนธรรมอันดีงามช่วยให้พนักงานได้เช่ือมโยงถึงปณิธานองค์กรอยู่เสมอ

การทำโปรแกรมสะสมแต้ม P-Point ทำดีหรือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร 
นอกเหนือจากหน้าท่ี รับแต้มสะสมเพ่ือแลกรับของและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
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การดูแลจิตใจพนักงานในช่วงวิกฤต ซึ่งทำให้มีภาวะเครียดเกิดขึ้น จึงได้จัดให้มีโค้ชออนไลน์ เป็นที่
รับฟังและให้คำปรึกษา

ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงที่ยากลำบาก สำหรับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 2019 ในปี 2563 นั้น ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทิศทางลบ ซึ่งส่งผลต่อรายได้ โบนัส และ
การปรับเงินเดือนของพนักงาน และมีส่วนทำให้ตัวเลขอัตราการลาออก และความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรเป็นไปในทิศทางลบเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้จัดทำการวิเคราะห์เชิงลึกและเตรียมแผน
ในการส่งเสริมความผูกพัน เป็นต้นว่า จะมีการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ และแผน
ผู้สืบทอดตำแหน่งท่ีชัดเจน มีแผนในการทำโครงสร้างเงินเดือนท่ีเป็นปัจจุบันและใช้ร่วมกันได้ท้ังเครือ
เพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน มีกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบอ่ืนๆทดแทนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
ที่ถูกงดจากช่วงแพร่ระบาด เป็นต้น 
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              บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการเติบโตไปร่วมกัน จึงได้บ่มเพาะ
แนวคิดที่ต้องคำนึงถึงชุมชนไว้เป็นส่วนหนึ่งของปณิธานองค์กร และมีแผนในการดำเนินการตามแนวทางนี้ โดยได้
เริ่มสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรถึงแนวทางในการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการคำนึงถึงผลกระทบต่างๆ
ต่อชุมชน บริษัทฯยังได้จัดให้คณะผู้บริหารของทุกโรงพยาบาลไปเย่ียมชมกิจการและเรียนรู้การดำเนินงานของวิสาหกิจ
เพื่อสังคม เป็นการสร้างความเข้าใจตั้งแต่ระดับที่ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงได้จัดให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กรในแผนปี 2565 เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
              สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดหาพันธมิตรที่มีความถนัดในการลงชุมชน เพื่อเป็นกระบวนกรในการริเริ่ม
การทำโครงการเพ่ือนำไปสู่ CSV(Creating Shared Value) ร่วมกับชุมชนโดยเร่ิมในจังหวัดชุมพร ซ่ึงมีโรงพยาบาล
วิรัชศิลป์ในเครือต้ังอยู่ โดยร่วมมือกับกลุ่ม SATARANA ซ่ึงเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้เร่ิมลง
ชุมชนเก็บข้อมูลและทำความคุ้นเคยกับผู้นำชุมชนในภาคส่วนต่างๆ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดทำให้ การ
ดำเนินการของโครงการในขั้นตอนถัดไปต้องถูกเลื่อนออกไปในปี 2565 
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ในช่วงของวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 สิ่งที่บริษัทฯ จะร่วมดูแลชุมชนได้เป็นลำดับแรก
ก็คือการดูแลเรื่องสุขภาพ โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

การขยายศักยภาพในการให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยตลอดช่วงวิกฤต 
โรงพยาบาลในพื้นที่ระบาดหนัก เช่น โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้
บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อทุกวัน โดยมีการปิดให้บริการเพียง 2 อาทิตย์เพื่อขยายศักยภาพห้อง
ตรวจปฏิบัติการทางคลินิกและขยายหอผู้ป่วยเพ่ือเตรียมรองรับระลอกการระบาดใหม่ โดยในปี 2564 
ทั้งเครือได้ให้บริการตรวจคัดกรองไปทั้งหมดราว 160,000 เคส
การขยายหอผู้ป่วยเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วน 8 แห่งในจังหวัดท่ีมีโรงพยาบาลในเครือ เพ่ือให้ประชาชน
ได้เข้าถึงการดูแลจากการป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 2019 ซ่ึงเม่ือรวมกับหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
แล้ว ให้การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ไปทั้งหมดกว่า 19,000 ราย
การเปิดโรงพยาบาลสนามร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน ในนามโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ จังหวัด
สมุทรปราการ และโรงพยาบาลสนามพุทธอุทยานร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์ ได้ให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยรวมกันแล้วกว่า 11,000 ราย
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“วัคซีนโควิด”

การออกตรวจโควิดด้วยวิธี ATK เชิงรุกในชุมชน เป็นต้นว่า ที่ ตลาด 24 แห่งในแถบบางนาและ
สมุทรปราการ เทศบาลนครสวรรค์ ชุมชนประชาอุทิศ 17 จังหวัดกทม.

การให้บริการฉีดวัคซีนโควิดแก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในหลายจังหวัด 
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การให้บริการฉีดวัคซีนโควิดภาครัฐ ทั้งภายในโรงพยาบาล อำนวยความสะดวกในห้างสรรพสินค้า 
และออกให้บริการแก่ชุมชนต่างๆ เป็นต้นว่า ชุมชน บางแก้ว สมุทรปราการ และอื่นๆรวมแล้วกว่า 
200,000 โดส 

การให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
การออกหน่วยดูแลสุขภาพ เป็นต้นว่า การตรวจคัดกรองต้อกระจก การตรวจคัดกรองโรคตับ 
การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การตรวจคัดกรองมวลกระดูก ในทุกจังหวัดที่มีโรงพยาบาลในเครือ
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การจัดสอนการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานภาคเอกชนใน
ชุมชนของโรงพยาบาลในเครือ

การจัดทำประกันโควิดให้แก่กลุ่มมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยในชุมชนของโรงพยาบาลในเครือ
การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย
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จัดทำห้องพยาบาลให้แก่โรงเรียนในชุมชน เช่น โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก
โครงการพริ้นซ์ผสาน เป็นอีกหนึ่งการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการจะเติบโตไปพร้อมกับชุมชน 
โดย “ผสาน” เปรียบเสมือนการสาน การถักทอ เพื่อให้แต่ละเส้นใยนั้นได้ผสานกันเป็นผ้าผืนเดียวกัน 
นั่นคือการนำความเชี่ยวชาญและปณิธานขององค์กร สานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมกัน
พัฒนาชุมชน โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า จากชุมชนวัดห้วยรอบ จังหวัด
อุทัยธานี และ ผ้าขนหนูผ้าฝ้าย จากชุมชนบ้านดอนแคน จังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นของไหว้สวัสดี
ปีใหม่และของที่ระลึกในงานต่างๆของบริษัทฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ 
www.princhealth.com/psarn/ หรือสแกน QR Code ด้านข้าง) 
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3.2.3 การดูแลและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

เพราะเชื่อว่าศาสนาเป็นส่วนที่จะบ่มเพาะจิตใจที่ดีงาม บริษัทฯ จึงมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมและทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ โดยล่าสุดในปลายปี 2564 ได้มีกิจกรรมทำบุญ
กฐินใหญ่เพ่ือสร้างองค์สัตตนาคราชยาว 900 เมตร ณ วัดป่าพุทธชินวงศ์อุปสมาราม จังหวัดพะเยา 
เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนให้
กลุ่มผู้บริหารไปฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีสติในการรับมือกับภาวะวิกฤตและเป็นการผ่อนคลายจาก
ความตึงเครียดจากการบริหารงาน

               ท้ังน้ี บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทรุนแรงกับชุมชนในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา หากมีกิจกรรมใดท่ีจะ
ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จะมีการติดต่อประสานเพ่ือหารือผลกระทบร่วมกันก่อนเสมอ
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน3.

3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

ในการจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ ยังมีอีก 2 ประเด็นสำคัญนั่นคือ

3.3.1 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

             ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญนั่นคือประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล
ดังนั้นบริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเรื่อง
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในปัจจุบันได้มีการมอนิเตอร์การโจมตี firewall และเวปไซต์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เร่ิม
มีการปรับมาใช้โครงสร้างเทคโนโลยีของ Huawei ในบางส่วน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สำคัญหลายด้าน เช่น 
 ISO 27001:2013 มาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ 
 ISO 29151:2017 มาตรฐานในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
 CSA-STAR มาตรฐานสำหรับความปลอดภัยบนระบบคลาวด์
 ISO 22301 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 ISO 27799 มาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศทางด้านสุขภาพ เป็นต้น
             และมีการสำรองข้อมูลอย่างเคร่งครัด โดยที่ผ่านมา บริษัทฯยังไม่เคยได้รับความเสียหายจากการโจมตี
ความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
             แต่อย่างไรก็ดี ด้วยความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ท่ีมีอย่างต่อเน่ืองในวงการสาธารณสุข 
และเพ่ือเป็นการรองรับกลยุทธ์ขององค์กรท่ีต้องการยกระดับการเข้าถึงบริการทางสุขภาพโดยมีเทคโนโลยีเป็นส่วน
สำคัญท่ีเข้ามาช่วยขับเคล่ือน จึงได้มีการประเมินความเส่ียงเป็นระยะและวางแผนดำเนินการปรับปรุงมาตรการความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ The National Institute of Standards and Technology (NIST) 
ของสหรัฐอเมริกา ในปี 2565 
             นอกจากน้ี บริษัทฯตระหนักดีว่าข้อมูลการดำเนินงานท้ังหมดอยู่บนเทคโนโลยีคลาวด์ ซ่ึงหากเกิดการโจมตี
ทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์เส่ียงเกิดข้ึนกับระบบปฏิบัติการ จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการ จึงได้จัดทำแผนการบริหาร
ความต่อเน่ืองของธุรกิจ (BCP) และมีการซ้อมแผนรับมือเป็นประจำอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี เพ่ือฝึกบุคลากรให้พร้อม
สำหรับการบริการในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถใช้ระบบต่างๆในการทำงานได้
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3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

3.3.1 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

3.3.2 Digital Transformation

              สำหรับกระบวนการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย โรงพยาบาลทุกแห่งในเครือจึงมีการออกเอกสาร
การขอนุญาตใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยทุกคร้ัง (consent form) รวมถึงเอกสารสัญญาว่าจ้าง จะครอบคลุม
ถึงการขออนุญาตใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และ พนักงานจำเป็นจะต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับ
บริการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลเช่นกัน โดยในปี 2564 บริษัทฯได้จัดให้มีหลักสูตรอบรมออนไลน์ในหัวข้อ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรองรับการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ข้อมูลส่วน
บุคคลในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรบังคับสำหรับพนักงานในทุกระดับและจะต้องสอบ
ผ่านทั้งหมด ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีพนักงานเข้าอบรมครบถ้วนแล้วคิดเป็นร้อยละ 64

             ด้วยบริบทและความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในทุกมิติ ตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ทำให้
ธุรกิจโรงพยาบาลเองก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระยะยาว บริษัทฯจึงได้มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับบริการด้านสุขภาพและ
ขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น รวมถึงเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการที่ 
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับการรับรองมาตรฐานการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในงานโรงพยาบาล HIMSS Stage 7 และ 6 ตามลำดับ จึงได้วางแผนในการขยายการขอรับรองไปยังโรงพยาบาล
อื่นในเครือเพิ่มเติม 
             สำหรับในปี 2564 นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางดิจิทัล ให้ตอบโจทย์ผู้รับบริการได้มากขึ้น เช่น 
การแสดงหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน หรือ หนังสือแสดงผลการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด 2019 ผ่าน 
Princ Health Application เป็นต้น แล้วยังได้มีการจัด Workshop Digital Transformation: Enterprise Blueprint 
เพ่ือให้ผู้บริหารต้ังแต่ระดับผู้จัดการ ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์กร รวม 100 กว่าท่าน ทำ workshop ออนไลน์
ร่วมกันกว่า 10 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง เพื่อได้มาซึ่งกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนกิจการให้ตอบโจทย์ความยั่งยืน 
ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมีเทคโนโลยีเป็นส่วนสนับสนุนหลัก ซ่ึงโครงการตัวอย่างจาก workshop 
ดังกล่าวได้แก่ การทำ Single Patient ID ร่วมกันสำหรับทุกโรงพยาบาลในเครือเพื่อเป็นการใช้ศักยภาพของเครือ
ในการดูแลผู้รับบริการให้ได้สมบูรณ์มากที่สุด และรองรับการส่งต่อผู้ป่วยในอนาคต เป็นต้น
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พริ้นซ์
เพื่อชุมชน

เรามีหัวใจที่จะช่วยสนับสนุนการทำงาน
เพื่อสะท้อนกลับไปยังสังคม
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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
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316

360

4,743

2,290

2,296

รายได้จากธุรกิจหลัก

2562

2563

2564

575

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

5,000

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล จำนวนโรงพยาบาล

4,000

3,000

2,000

1,000

2562 2563 2564
0

2

10

12

14

6

4

8

0

6

11

13

4,743

2,290
2,296

107

2562 2563 2564

รายได้รวม (ล้านบาท)

2,871

5,059

2,651

กำไรขั้นต้น

2562 2563 2564
0

หน
่วย

 : 
ล้า

นบ
าท

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
22%

12%

28%

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

อัตรากำไรสิทุธิ

200 4%

0%

-4%

-8%

-12%

-16%

-20%

100

(100)

(200)

(300)

(400)

(500)

(600)

0

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2562 2563

2564

2%

-19%

-6%

กำไรสุทธิ

130



การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

94%
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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกระแสเงินสดของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
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การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ4.

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์ และการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ

             สำหรับปี 2565 ธุรกิจโรงพยาบาลยังคงมีผลกระทบเชิงบวกต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ
ต่อไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในเรื่องของรายได้จาก
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว อย่างไรก็ดีสถานการณ์โดยรวม
คงดีขึ้นมากกว่าปี 2564 โดยสถานการณ์อาจกลับมามีการใช้ชีวิตปกติมากขึ้น ซึ่งจะทำให้คนไข้ปกติจะเริ่มกลับมา
ใช้บริการโรงพยาบาลมากข้ึน ท้ังในส่วนของคนไข้ท่ีมีโรคประจำตัว และคนไข้เด็ก ซ่ึงได้ลดลงจากปกติใน 2 ปีท่ีผ่านมา
             นอกจากน้ันธุรกิจยังคงต้องเตรียมความพร้อมกับความเปล่ียนแปลงหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้น รวมทั้งต้องพิจารณาการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือ 
Health Tech เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาล และในการรักษาผู้ป่วย รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย
มากขึ้น รวมทั้งต้องกระจายขยายฐานลูกค้าผู้มาใช้บริการลงไปในระดับชุมชน และขยายการบริการให้มีความหลาก
หลายเพื่อตอบสนองการรักษาและความต้องการของคนใข้ที่มีหลากหลายมากขึ้น 
             สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ ในปี 2564 นั้น  รายได้ของธุรกิจเติบโตจากจำนวนผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโควิด-19  ทำให้จำนวนผู้ติดเช้ือรายวันเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยัง
มีบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจคัดกรองโควิด-19   การรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งผู้ป่วยที่รับการตรวจ
คัดกรองฯ จากโรงพยาบาลในเครือ โรงพยาบาลสนาม และฮอสพิเทล รวมถึงยังมีรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน
ทางเลือก และการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป โดยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ในเดือนพฤศจิกายน 
ธุรกิจยังได้ปัจจัยหนุนผู้เดินทางเพ่ิมเติมจากการท่ีภาครัฐผ่อนคลายมาตรการปิดพ้ืนท่ี ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ดีขึ้น และการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำโดยไม่มีการกักตัว (Test and Go) ทำให้ผู้ป่วยใน
ประเทศและต่างประเทศกลับมาใช้บริการมากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลในเครือทุกแห่ง มีรายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมารวม 
2,452.3 ล้านบาท (ร้อยละ 107.1) โดยเฉพาะโรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่มีผลประกอบการดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน
มาถึง 1,183.7 ล้านบาท (ร้อยละ 641.0) 
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เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2564

              สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ นับต้ังแต่ต้นปี 2563 ท่ีเร่ิมเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 น้ัน 
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 
ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกและในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการควบคุมและการจำกัดการเดินทางทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้
ผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้ในปี 2564 ลดลง 34.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.85 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ยังคงมีการดำเนินการเป็นปกติ แต่หลังจากที่
รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เช่น นโยบายเปิดรับผู้เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยไม่มีการ
กักตัว มีผลต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ยกเลิกการเคอร์ฟิวทุกพ้ืนท่ี และมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ไทยในด้านต่างๆ นั้น  ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564กลุ่มโรงแรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 15.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 35.69 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ คาดว่า ในปี 2565 หลังจากการกระจายวัคซีนอย่าง
ทั่วถึงมากขึ้น ส่งผลหนุนให้จำนวนผู้เดินทางทั้งต่างชาติและไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะทำให้การดำเนิน
การของธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 

              เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลแห่งใหม่ของ บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ 
- ลำพูน จำกัด ในช่ือโรงพยาบาล พร้ินซ์ ลำพูน ท่ีมีขนาด 59 เตียง พร้อมขยายแผนกโรคเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อตอบรับเมืองที่ขยายตัวขึ้น และรองรับผู้ป่วยประกันสังคม โดย
จะให้บริการด้านการแพทย์อย่างครบครัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงระบบ
สาธารณสุขที่ดีขึ้น พร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายการรักษาส่งต่อแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ภาคเหนือ
              เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2564 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในจังหวัดศรีสะเกษ 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่ 2 ของจังหวัด โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ที่มีการบริการด้านการแพทย์ 
พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาได้อย่างสะดวก และเป็นการช่วยแบ่งเบา
ความแออัดของโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ในจังหวัดดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นทางเลือกการรักษาให้กับประชาชนใน
พื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์
กลับมาทำงานในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองให้มีรายได้ไม่ต่างจากการทำงานในเมืองใหญ่
              เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ขายและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 346.23 ล้านหุ้น 
จาก บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) ซ่ึงเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่ตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)  โดยมีราคาเสนอขาย
หุ้นละ 4.09 บาท (เมื่อเทียบกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกท่ีทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อ RATCH (คือวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2564) ที่ราคา 4.45 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่มีส่วนลดจากราคาตลาดคิดเป็นร้อยละ 8.13) คิดเป็น
มูลค่ารวม 1,416.1 ล้านบาท โดยมูลค่าที่ได้รับชำระแบ่งออกเป็นส่วนของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญเป็นจำนวน 346.2 ล้านบาท และ 1,069.9 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชำระต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ผลการดำเนินงานโดยรวมในปี 2564 

             เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  บริษัทย่อยได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 
– สกลนคร จำกัด เพื่อเช่าที่ดินระยะยาว และก่อสร้างโรงพยาบาล  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ขนาด 59 เตียง 
โดยมีการถือหุ้นร่วมกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้เข้าถึงสาธารณสุขที่ดีขึ้น โดยจะให้ความสำคัญต่อ
ประชาชนที่อาศัยใกล้ชายแดน ผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม โดยการจัดหาอุปกรณ์
การแพทย์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดให้บริการได้ในปี 2566 โดยส่วน
บริการทางการแพทย์ที่จะเริ่มให้บริการในระยะแรก คาดว่าจะครอบคลุมอายุรกรรม สูตินารีแพทย์ ศัลยแพทย์ 
กุมารแพทย์ รวมทั้งบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอุบัติเหตุ ที่จำเป็นสำหรับคนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข
อย่างครอบคลุมและได้มาตรฐาน

             ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 5,058.8 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 3 และ 4 รายได้ของธุรกิจ
โรงพยาบาลสูงขึ้นมากจาก 2 ไตรมาสที่ผ่านมา จากรายได้ในการตรวจคัดกรอง รายได้ค่ารักษาโควิด-19  รายได้
จากการจำหน่ายวัคซีนทางเลือก รวมถึงรายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีน และรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในไตรมาสท่ี 4 หลังจากท่ีภาครัฐมีมาตรการผ่อนคลายการปิดประเทศ ทำให้ มีรายได้ท่ีสูงข้ึนจาก 3 ไตรมาสท่ีผ่านมา
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             ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่ 103.4 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการในแต่ละไตรมาสเป็นไปในทิศ
ทางเดียวกับรายได้ที่เกิดขึ้น ยกเว้นในไตรมาสที่ 2 ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลขาดทุนมากกว่าไตรมาสอื่น ๆ  
เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 43.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิด
เพียงครั้งเดียว 
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              ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำนวน 4,742.7 ล้านบาท ต้นทุนจาก
กิจการโรงพยาบาลจำนวน 3,389.3 ล้านบาท และรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน  316.1 ล้านบาท ต้นทุนการ
ขายและให้บริการจำนวน 254.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,136.1 ล้านบาท และต้นทุนทาง
การเงิน 146.6 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสำหรับปีจำนวน 92.9 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการสูงขึ้นกว่า
ปีท่ีผ่านมาถึง 630.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 117.3 (ปี 2563 มีขาดทุนสำหรับปีท่ี 537.5 ล้านบาท) บริษัทฯ มีรายการ
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษีที่ 10.6 ล้านบาท ทำให้
ในปี 2564 มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่ 103.4 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 640.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 119.2 
(ปี 2563 มีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 537.3 ล้านบาท)
ผลการดำเนินงานในปี 2564 ตามกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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              บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 5,058.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 2,408.1 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 90.8 เป็นผลจาก

ธุรกิจโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม : คือโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการเต็มทั้ง 2 ปี มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง
1,802.7 ล้านบาท (ร้อยละ 85.7) จากทุกโรงพยาบาลมีรายได้สูงขึ้น โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 1,183.7 ล้านบาท (ร้อยละ 641.0) 
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 221.4 ล้านบาท (ร้อยละ 46.2) และ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 157.0 ล้านบาท (ร้อยละ 172.1) ซึ ่งรายได้
หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากลูกค้าที่เข้ามาตรวจและรักษาโควิด-19 ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสนาม และ Hospitels และรายได้จากการจำหน่ายและให้บริการฉีดวัคซีน 

โรงพยาบาลที่เปิดใหม่ : คือโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการในปี 2563 หรือปี 2564 คือ 
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และ
คลีนิคใกล้บ้านใกล้ใจ ซึ่งทุกโรงพยาบาลมีรายได้สูงขึ้น เช่นเดียวกับโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม 
ซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจและรักษาโควิด-19

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ลดลง 44.3 ล้านบาท (ร้อยละ 12.3)  สาเหตุหลักมาจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2563 จนถึงปัจจุบัน โดย

อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ มีรายได้ลดลง 9.3 ล้านบาท จากรายได้ค่าเช่าและรายได้
ค่าสาธารณูปโภคที่ลดลง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ผู้เช่าบางราย
ไม่ต่อสัญญาเช่าเพื่อลดพื้นที่เช่า อีกทั้งผู้เช่าส่วนใหญ่ทำงานด้วยการ Work from Home
ทำให้รายได้ค่าสาธารณูปโภคลดลง 

โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ มีรายได้ลดลง 
34.1 ล้านบาท จากรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (ADR) ลดลงจาก 3,478 บาท เป็น 2,775 บาท 
และอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ลดลงจากร้อยละ 47.9 เป็นร้อยละ 41.4 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่กระทบต่อผล
ประกอบการของโรงแรม 

โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก รายได้ทั้งปีลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเพียง 0.4 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 0.3  จากอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46.3 เป็น
ร้อยละ 49.9 จากการที่บริษัทฯ มีการจัดโปรโมชั่น ส่วนลดต่าง ๆ ให้แก่ผู้เช่า รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนหาลูกค้าที่เป็นผู้อาศัยระยะยาว (Service Apartment) มากขึ้นในอาคาร A และ
พยายามรักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ในส่วนการพักระยะยาว (long stay)
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4. การวิเคราะห์และคำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

               บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นรวม 1,414.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  1,096.1  ล้านบาท จากปีก่อน 
คิดเป็นร้อยละ 344.1 เป็นผลมาจากทั้ง 2 ธุรกิจ โดย

ธุรกิจโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม : มีกำไรขั้นตั้นสูงขึ้น  853.5 ล้านบาท (ร้อยละ 361.2) จากทุก
โรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลพร้ินซ์ สุวรรณภูมิท่ีมีกำไรข้ันต้นสูงข้ึนถึง 644.6 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 840.2 (ปีที่ผ่านมามีกำไรขั้นต้นติดลบ 76.7 ล้านบาท) โรงพยาบาลพริ้นซ์ 
ปากน้ำโพ 113.1 ล้านบาท (ร้อยละ 229.8) และโรงพยาบาลพร้ินซ์ ลำพูน 44.2 ล้านบาท 
(ร้อยละ 222.7)  จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลที่เปิดใหม่ : กำไรขั้นต้นสูงขึ้นทุกโรงพยาบาล

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีกำไรข้ันต้นสูงข้ึน 7.9 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อย 14.8 เน่ืองจากมีการ
จัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัทย่อยจำนวน 1,010.7 ล้านบาท ท่ีจะทำการ
จำหน่ายไปยังบุคคลภายนอก ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจึงทำให้หยุดการ
คำนวณค่าเสื่อมราคา
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4. การวิเคราะห์และคำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

             ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมในปี 2564 เท่ากับ 1,136.1 ล้านบาท สูงขึ ้น 349.5 ล้านบาท 
(ร้อยละ 44.4) จากปีก่อน โดยโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม มีค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ เพ่ิมข้ึนจากการขยายจำนวนเตียงและทรัพยากรต่างๆเพ่ือรองรับการรักษาผู้ป่วย
โควิด-19 และโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ในปี คือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และคลีนิกใกล้บ้านใกล้ใจ มีค่าใช้จ่ายใน
การตลาดและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน รวมท้ังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 34.6 ล้านบาท 
ตามตารางด้านบน

              EBITDA ของปี 2564 เท่ากับ 940.0 ล้านบาท สูงกว่าปีท่ีผ่านมาถึง 729.0 ล้านบาท (ปีท่ีผ่านมา EBITDA 
211.0 ล้านบาท) หรือร้อยละ 345.4 เนื่องจากรายได้ที่สูงขึ้นของธุรกิจโรงพยาบาลทั้งที่มีอยู่เดิม และที่เปิดใหม่ 
ดอกเบ้ียจ่ายเท่ากับ 146.6 ล้านบาท สูงข้ึน 14.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.5 จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 
ค่าเส่ือมราคาเท่ากับ 599.5 ล้านบาท สูงข้ึนเท่ากับ 27.8 ล้านบาท จากโรงพยาบาลท่ีเปิดใหม่ในปี 2563 และปี 2564 
และค่าใช้จ่ายภาษีสูงข้ึน เน่ืองจากในปีน้ี ผลประกอบการของทุกโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลพร้ินซ์ สุวรรณภูมิ  
โรงพยาบาล พร้ินซ์ ลำพูน และโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ท่ีมีกำไรสุทธิเกิดข้ึน จึงทำให้งบการเงินรวมมีภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึน

               กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี: บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรในปีน้ีเท่ากับ 92.9  ล้านบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
กับปี 2563 ที่ขาดทุนเท่ากับ 537.5 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าผลประกอบการดีขึ้นถึง 630.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 
117.3 จากรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก
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4. การวิเคราะห์และคำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

               ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 17,415.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
2,000.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  เป็นผลมาจาก

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1,337.9 ล้านบาท จากเงินมัดจำจ่ายค่าวัคซีน 631.7 ล้านบาท 
(วัคซีนโมเดอร์นาที่จ่ายให้องค์การเภสัชกรรม ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) และจากลูกหนี้การค้า 
699.0 ล้านบาท (โดยส่วนใหญ่เป็น ลูกหนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ
สำนักงานประกันสังคม สำหรับ ค่ารักษา UCEP Covid-19 จำนวน 592.3 ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเพ่ิมข้ึน 366.5 ล้านบาท 
จากการลงทุนระยะสั้นในกองทุนรวมที่บริษัทฯ ใช้พักเงินสดส่วนเกินระหว่างรอการจ่าย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 312.3  ล้านบาท จากเงินฝากสถาบันการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายค่าวัคซีน โดยนำไปฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์พิเศษที่ได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ

               ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม  6,554.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
464.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  เป็นผลมาจาก

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพ่ิมข้ึน 622.6 ล้านบาท จากเงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน 614.4 ล้านบาท 
(วัคซีนโมเดอร์นา และวัคซีนซิโนฟาร์มที่ลูกค้าชำระค่าวัคซีนมาแล้ว แต่วัคซีนยังไม่มา หรือยัง
ไม่ได้มาใช้บริการ)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 139.1 ล้านบาท จากโรงพยาบาลพร้ินซ์ อุบลราชธานี 
ที่มีการเบิกเงินกู้เพื่อการลงทุนในโรงพยาบาล  และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ 
โรงพยาบาลพร้ินซ์ ลำพูน ท่ีเบิกเงินกู้เพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาล ในขณะท่ีโรงพยาบาลพร้ินซ์ ปากน้ำโพ 
มีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วน โดยการกู้ยืมเงินจากบริษัทแม่ท่ีมีเงินสดส่วนเกิน

ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 66.7 ล้านบาท มาจากโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 
โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ที่มีกำไรเพิ่มขึ้น 
จึงมีภาระภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

             ส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น 1,511.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผลมาจาก
การรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,416.1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของมูลค่าที่ตราไว้ 346.2 ล้านบาท 
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,069.9 ล้านบาท และผลประกอบการในปี 2564 ที่เป็นยอดเป็นกำไร 
             อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.67 เท่า ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่อยู่ที่ 0.73 จากส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น5.

5.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

ชื่อภาษาอังกฤษ 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 

ที่ตั้งสาขา 

เลขทะเบียนบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

เว็บไซต์  
โทรศัพท์ 
โทรสาร  

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
เดิมชื่อ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

PRINC

ธุรกิจโรงพยาบาลและบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็น 0107574700864)
3,808,570,502.00   บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
3,808,570,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

3,808,570,502.00  บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
3,808,570,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

http://www.principalcapital.co.th
02-714-2171-3
02-714-2185

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น5.

5.2 บุคคลอ้างอิง

5.3  ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000 
โทรสาร : 02-009-9991

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8470
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  02-344-1000  02-824-5000
โทรสาร  02-286-5050

- ไม่มี -

1) นายทะเบียนหุ้น

2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

               บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถูกกำหนดจากคณะกรรม
การบริษัท  โดยครอบคลุมเน้ือหาหลักการสำคัญต้ังแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตามประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
เป็นต้นมา และฉบับปรับปรุง ประกาศใช้ ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 โดยได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัท ได้ส่ือสารนโยบายดังกล่าวให้ภายในองค์กร
รับทราบผ่านอินทราเน็ต แผ่นป้ายประกาศ และการรณรงค์ภายในบริษัทฯ เป็นต้น เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ พร้อมท้ังกำหนดให้มีช่องทางสำหรับบุคคลท้ังภายในและภายนอกเพ่ือแจ้ง
เรื่องการพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท   
               คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสำคัญตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดังนี้

6.

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

             บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัท
ด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม  บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นดังน้ี

6.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ6.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ6.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
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113

               บริษัทฯ กำหนดให้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลา สถานที่
  ประชุมให้ชัดเจนพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการพิจารณาความเห็น
  คณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี  หนังสือมอบฉันทะ  ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้
  ทั้งแบบ ก  แบบ ข และแบบ ค อีกทั้งระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น 
  รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม  โดยบริษัทฯ  ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น
  ล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
  http://www.principalcapital.co.th  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
  ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารสำหรับการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ  ถูกต้อง  ครบถ้วน  โปร่งใสและ
  สามารถเตรียมการมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1 
             บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดวัน  เวลา ประชุมที่เหมาะสม จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอสามารถ
รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและสะดวกเพียงพอให้สามารถเข้าร่วมประชุม 
จัดส่งแผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีเพียงพอสำหรับการตรวจสอบเอกสารและ
การลงมติ

2
              บริษัทฯ กำหนดให้มีการประกาศรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการบอกกล่าว
การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
3

              บริษัทฯ  จะไม่ทำการใดๆ  ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้น
ทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม  มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ  และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม  ประธานที่ประชุม
ควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม

4

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

                บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิขั ้นพื ้นฐานของผู้ถือหุ ้น ทั ้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะ
เจ้าของบริษัท  ด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อกำกับ
ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

6.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
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             บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท เป็นระยะเวลา 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยส่งต้นฉบับทาง
ไปรษณีย์ ถึงเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดที่แจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 6

             กรรมการบริษัททุกคน  รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง/คณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน ผู้บริหาร
สูงสุดด้านการเงินหรือบัญชี และเลขานุการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ
เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น  รวมถึงผู้บริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถาม
 

9
             บริษัทฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่
เกี ่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 10 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัท 

7             บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
หลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย
การบันทึก   รายงานการประชุม   การออกเสียง
และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด 

8

             บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้5

5.1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
5.2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ในปีที่ผ่านมา
5.3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปีที่
ผ่านมา
5.4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผล
การดำเนินงานปีที่ผ่านมา

5.5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระ
5.6  พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
5.7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า
ตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
5.8  เรื่องอื่นๆโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจ หรือ
คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถาม  และ
ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่มีการลงมติ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

6.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ การกำกับดูแลกิจการ
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

               บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม  บริษัทฯ มีจริยธรรมว่า
ด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดังนี้ 

               เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
http://www.principalcapital.co.th  โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท ตามราย
ละเอียดที่แจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

              บริษัทฯ ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

              ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและ
คำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุม
แล้วมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นทุกประการ  ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ มาประชุมและลงมติแทนได้  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระ
แต่ละคนอย่างครบถ้วนเหมาะสม

               คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุน
ให้มีการใช้วิธีและอุปกรณ์การออกเสียงผลการนับคะแนนเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็วและผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที

               คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการเกี่ยวโยงกัน 
และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม  ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับ
บริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการเกี่ยวกับ
การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

1.

2.

3.

4.

5.

6.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ การกำกับดูแลกิจการ

153



หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

             บริษัทฯ มีการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตาม
กฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้
อย่างชัดเจนดังนี้

            ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหน้ี คู่แข่ง หรือหน่วยงาน
ราชการและองค์กรที่เกี ่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้อง
การจากบริษัทฯ อย่างเพียงพอในแต่ละกลุ่ม

1.

            บริษัทฯ มีพันธสัญญาต่อลูกค้าในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนด 
ราคาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดเป็นการเอาเปรียบลูกค้า  ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษัทฯ 
ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม

2.

            บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานโดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง  มีการกำหนด
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับศักยภาพ  เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน  มีการฝึกอบรม ให้การ
ศึกษาเพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน  มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี  มีการกำหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน  ได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึง  บริษัทฯ กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาต่อผู้ได้
รับผลกระทบดังกล่าวหากมีเหตุให้พนักงานต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม

3.

            บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อถึงความตระหนักและความเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

4.
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

             บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้
ประกอบการตัดสินใจ  การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญใน
การสร้างความเชื่อมั่นแก่    ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน
และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงาน  บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือกำกับดูแลการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสดังนี้

            คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศ ท้ังท่ีเป็น
สารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้และทันเวลา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ  และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้น
สามารถหาข้อมูลประกอบ การพิจารณาเพิ่มเติมและติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลได้สะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.

            ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้รับการจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจนถูกต้องและโปร่งใสด้วย
ภาษาท่ีกระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสำคัญ และจำเป็นอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดีหรือ
ผลเสียต่อบริษัทฯ

2.

            จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและผลงานของ
บริษัทฯ ท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ท่ีเก่ียวข้อง และสาธารณชนท่ัวไปอย่างสม่ำเสมอและ
มีประสิทธิภาพขจัดความเข้าใจผิด   รวมทั้งมีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน 
สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลการดำเนินการและการลงทุน
ของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย

3.

            คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานการ
ตรวจสอบบัญชี  พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.

            คณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานการประเมินสถานะและแนวโน้มบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย 
รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน  โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชี  รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปีไว้ในรายงาน
ประจำปี

5.

            คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

             บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอยู่ภายใต้
การดูแลของผู้บริหารแต่ละสายงาน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คอยกำกับดูแลในเบ้ืองต้น โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจและดูแลการการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดบริษัทฯ และตามท่ีได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะถูกกำหนดเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน 
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การกำกับดูแลกิจการ

            บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมด้านการปฏิบัติงานและจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
ที่ดี สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ให้ความสำคัญ
ต่อลูกค้า  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม  เคารพกฎหมาย  ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง คำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสีย เคารพสิทธิมนุษยชน การต่อต้านทุจริตและคอรัปช่ัน การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯการรักษาความลับ
และไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือ ประโยชน์ในทางมิชอบ การให้และการรับของขวัญ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯเพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้และให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม รายละเอียดปรากฏ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อ ตำแหน่ง
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ6.
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            ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้
มีการสื่อสารความเข้าใจผ่านช่องทางและเอกสารต่างๆ รวมถึงการจัดอบรมคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ 
พนักงานทุกระดับได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นอกจาก น้ียังได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
และฝ่ายจัดการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดููแลต่างๆ เพ่ือให้แน่ใจว่า สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติภายในท่ีเก่ียวข้อง 
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุุมัติ

             สำหรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติในขณะนี้ ได้แก่  

รายชื่อ ตำแหน่ง
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย 
แนวปฏิบัติ และระบบกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

            1. การจัดตั ้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน
คณะกรรมการ บริษัทได้นำแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยกรรมการ ทุกท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างดี อนึ่ง ในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทน 
บริษัทฯใช้ข้อมูลค่าตอบแทน ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน มาทำการพิจารณา

รายละเอียดของแนวปฏิบัติด้านการกำกับดููแลกิจการที่่ดี รวมทั้้งนโยบายที่่เกี่่ยวข้องฉบับเต็มปรากฏในเอกสาร
แนบ 5 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ6.
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             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย
                  1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน
                  2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คนประกอบด้วย
                      •  กรรมการอิสระจำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
                      •  กรรมการท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ)
คำนิยาม
            กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารงานประจำของบริษัทฯ
              กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการไม่ได้ท่ีดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการ
บริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้
            กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของ
บริษัทฯและไม่เป็นถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายได้ใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

      

             กรรมการอิสระเป็นผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดข้ันต่ำ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดังนี้
             1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
             2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ
หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ท่ีมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
             3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา
พี่น้อง คู่สมรส และ บุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือ บุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
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              4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง
ไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
              5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ท่ีมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
              6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
หรือท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย
              7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น 
ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
              8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ท่ีได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการ
ท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และ มีการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
              9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
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7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

               1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการบริษัท
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และ กรรมการบริษัท
ของบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
              2. กรรมการของบริษัทฯ มาจากการแต่งตั ้งและต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์
ให้แก่บริษัทฯ ได้ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่ดี มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ 
ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
              3. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
              4. ประธานกรรมการของบริษัทฯ มิได้เป็นผู้บริหารและมิใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
              5. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการ
บริษัทไว้ภายใต้เอกสารแนบ 1 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล และเปิดเผยข้อมูล
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

การกำกับดูแลกิจการ7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
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กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

                ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน รายชื่อกรรมการและการดำรงตำแหน่ง
ในคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

               ได้แก่  นายสาธิต วิทยากร หรือ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค หรือ นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี กรรมการ 2 ใน 3 
คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

               หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 2-4 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

                          1/ นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์   ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ แทนนายญาณศักด์ิ มโนมัยพิบูลย์ มีผลต้ังแต่วันท่ี 29 มิถุนายน 2564

                          2/ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์      ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ แทนนายแพทย์พงษ์ศักด์ิ วิทยากร มีผลต้ังแต่วันท่ี 15 ธันวาคม 2564

                          3/ นางอุณากร พฤฒิธาดา          ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทนนางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 

                                                                             ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

                           4/ รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร     ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

                ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรม
การบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดบทบาทหน้าที่และหลัก
ปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป 

               1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ และ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวัง   มีความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์สุจริต 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  (Anti-Corruption) และ มีจริยธรรม (Duty of Ethic) รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
             2. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
             3. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ พิจารณาอนุมัตินโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน 
แผนงานต่างๆ งบประมาณ ความเสี่ยง รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และ 
แผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารด้วยความตั้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
             4. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้
มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการรายงานทางการเงินและการติดตามผล
             5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการทำรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดข้ันตอนการดำเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
             6. ให้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมท้ังองค์กร 
โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

              7. พิจารณาแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
 พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
              8. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามนิยามของกรรมการอิสระ  และไม่มีลักษณะ
 ต้องห้ามของกรรมการอิสระ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
 รวมถึงประกาศข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทฯ ต่อไป
              9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ
 ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
              10. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและมอบหมายอำนาจหน้าท่ีบางประการให้คณะกรรมการบริหาร 
 เป็นผู้บริหารงานของบริษัทฯ ได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และบำเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ
 กำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ ในฐานะกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้า
              11. ส่งเสริมให้จัดทำจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน
 เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
จริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง
              12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและ
 เก็บรักษาเอกสาร และ การอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ 
 ในการปฏิบัติตน และ การดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 
อีกทั้งดูแลให้กรรมการและ บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส่
              13. ให้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ให้ครอบคลุมท้ังองค์กร
              14. เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 ท่ีถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือในการประชุมคณะกรรมการ ท้ังน้ีกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัท 
 ทราบโดย  มิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
               - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
               - มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
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9.

              15. เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี ่ยวกับกรรมการ
อย่างน้อย 1หลักสูตร อันได้แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) 
หรือ หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือ เทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
             16. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมาย
อื่นใดที่กำกับดูแลบริษัทฯ   
             17. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวน
อย่างสม่ำเสมอ
             18. คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
             19. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตรงตามกฎหมาย
มาตรฐานการบัญชี และโปร่งใส

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ

             บริษัทฯ กำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน
โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี

              1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นมีบทบาท
ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
              2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง 
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ 
              3. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกัน 
              4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
              5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้
              6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง
ท้ังสองฝ่ายเท่ากัน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

166



การกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อ ตำแหน่ง
7.3 ข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
               

                        คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัทมี 3 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหาร 
               และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

                        คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการ
            ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ 
            งบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการ
            กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
            ตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน สอบทาน
            ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็น
            ผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน

    
 

7.  โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ
      คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ

7.3 ข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อย

                             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีรายนามดังต่อไปนี้

                                      หมายเหตุ :         1/ นายธานี  มณีนุตร์                            ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

                                                              2/  นายจตุพล ชวพัฒนากุล                   ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

                                                              3/  นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์       ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

                            ทั้งนี้ รายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ระบุในกฎบัตรของ
                  คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5 ส่วนรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
                  ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสารแนบ 6 

                             หมายเหตุ : 1/ นางอุณากร พฤฒิธาดา                 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

                                                                                                      แทนนางสาวอรัญญา  เฉลิมพรวโรดม ซึ่งพ้นตำแหน่งตาม

                                                                                                      วาระมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

                                             2/ รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร               ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

                                                                                                      มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564
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2. คณะกรรมการบริหาร            

7.3 ข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อย

                             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมีรายนามดังต่อไปนี้

                             ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 5

                                      หมายเหตุ :         1/ นายธานี  มณีนุตร์                            ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

                                                              2/  นายจตุพล ชวพัฒนากุล                   ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

                                                              3/  นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์       ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

                             คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ
                   บริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานรวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้
                   กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.3 ข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อย

                             คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน 
                   และมีกรรมการบริษัท อย่างน้อย 1 คน  กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
                   ความเส่ียงบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 
                   มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย     

                             ทั้งนี้ รายละเอียดขององค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการ
                   บริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5
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รายชื่อ
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

                                    
                                 • รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

                                    
                                  • รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
                                  บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINH)
                                  รายชื่อผู้บริหารของ PRINH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

7.  โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ
      คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

                    1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
           ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ และ
           บริษัทย่อย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 67 ล้านบาท 

                   2)  ค่าตอบแทนอื่น
           ตั ้งแต่เดือนมกราคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั ้งกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพแก่พนักงานและผู้บริหารโดยบริษัทฯ 
           จะสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
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รายชื่อ ตำแหน่ง
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

                    1. จำนวนบุคลากร
                   สำหรับปี 2562-2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนบุคลากรตามลำดับโดยมีรายละเอียดดังนี้

                    2. ค่าตอบแทนพนักงาน
                   บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคมและสวัสดิการ
            พนักงานอื่นๆ เป็นต้น

ร รร

7.  โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ
      คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
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                    นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
           ในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2556 สำหรับคุณสมบัติของผู้ควบคุมการทำบัญชี
           ปรากฏในเอกสารแนบ 3

                    คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวฤติมา จิระสุรเดช เป็นเลขานุการบริษัทโดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนิน
           การจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุม
           ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนางสาวฤติมาจะทำหน้าที่เลขานุการแล้ว ยังทำหน้าที่เป็น
           หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจ 
           โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏ
           ในเอกสารแนบ 3

การกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อ
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1  ข้อมูลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี เลขานุการบริษัท
            หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี

เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

7.  โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ
      คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
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  คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีจากภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระและมีความ

           ชำนาญในการวางระบบการควบคุมภายในที่ดีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มี
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในจะเข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ ไตรมาส โดยนางสาวกานติมา

           คงสมยุติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบภายในของ    บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยรายละเอียดข้อมูล
           ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
           ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์            
           คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นเงิน 2,802,000 บาทและ บริษัทย่อยอีก 16 แห่ง จำนวน 10,873,350 บาท 
           รวมทั้งสิ้น 13,675,350บาท

2 ค่าบริการอื่น (Non-audit service)
 สำหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอ่ืน เป็นเงิน 214,694 บาท

 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษัทฯ 
           ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน เผยแพร่ผลประกอบการทุกไตรมาสพร้อมข้อมูล
           งบการเงินและจัดประชุมแถลงข่าวแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปเป็นรายไตรมาส

นักลงทุนสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์หรือศึกษา
  ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.principalcapital.co.th/investor หรือติดต่อข้อมูลจากหน่วยงานลงทุน

           สัมพันธ์ตามรายละเอียดด้านล่าง
ทางโทรศัพท์      :     02-714-2171-3
ทางโทรสาร    :    02-714-2185 
ทางอีเมล์           :     secretarywhistle@principalcapital.co.th

การกำกับดูแลกิจการ7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1  ข้อมูลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี เลขานุการบริษัท
            หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

7.6.2  หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

7.6.3  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
  และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

     ตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่เปิดเผยในหัวข้อคุณสมบัติของ
 กรรมการอิสระในข้อ 7.2

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
          บริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที ่เกี ่ยวข้อง ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือ 
           ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

(ก)  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม
่

           เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(ข)  เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็นอิสระ สำหรับ

           การเสนอแนะความคิดเห็น และกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ จึงได้กำหนด
           ให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการอิสระ

         ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ บริษัทอาจยกเว้นข้อกำหนดในกรณีท่ีเห็นว่าการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
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  คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
           หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้มี

 คุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด โดยการสรรหากรรมการบริษัท และการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
           ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และ ประสบการณ์การประกอบ
  วิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

2. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
           จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ 
           บริษัทฯ ได้

3. ห้ามกรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน
           และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และ กรรมการ

  ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือ ถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่ม
           หรือลดลงในบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ บริษัทในเครือ

4. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย
           หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ทำการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั ้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

           กรรมการ ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ

 ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
           เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ

การสรรหากรรมการบริษัท

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
  คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
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  ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา
 เพื่อกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์

           ที ่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงต้องเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถ
   บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และเมื่อแต่งตั้งแล้วจะรายงาน

           ให้คณะกรรมการบริษัททราบในลำดับต่อไป

1. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
  ให้กับกรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงาน

          อย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

  รวมถึงการจัดปฐมนิเทศแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ
          ใหม่ด้วย โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

3. บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภาย
 ในองค์กร รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจัดให้มีการประเมิน

          ศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
4. บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ

          การปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
          ต่างๆอยู่เสมอ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
  คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การกำกับดูแลกิจการ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การพัฒนากรรมการ
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1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยเป็นการประเมินแบบองค์คณะ
2. บริษัทฯ  มีการรายงานผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกัน
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
3. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ควรมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเอง ท่ีจะได้รับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการบริษัทต่อไป

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ส่วนและให้น้ำหนักการประเมินในแต่ละระดับในสัดส่วนที่แตกต่าง
กันดังนี้
2.1 การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน
2.2 การประเมินด้านความเป็นผู้นำ
2.3 การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ
3. ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับข้ึนเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การกำกับดูแลกิจการ

8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
  คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การกำกับดูแลกิจการ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
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8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ :    1/ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร        ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 

2/ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์        ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564

3/ นางอุณากร พฤฒิธาดา       ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ แทน

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม ซึ่งพ้นจาก   

4/ รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร       ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ มีผล ตั้งแต่

วันที่ 26 เมษายน 2564

5/ นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์      ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564

6/ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร 

มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 

7/ นายธานี มณีนุตร์                        ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

8/ นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์   ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

9/ นายจตุพล ชวพัฒนากุล     ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การกำกับดูแลกิจการ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
             ในปี 2564 บริษัทฯ  ได้จ่ายค่าเบี ้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1,057,500 บาท มีการประชุม

  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
            ทุกคนสละสิทธิ์ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดของปี 2564 ได้มีการจ่ายเงินค่าบำเหน็จให้กรรมการ 
            เป็นจำนวนเงิน 1,404,918.03 บาท นอกจากน้ียังมีสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวน 103,271.45 บาท
            รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2,565,689.48 บาท

หมายเหตุ :   1/ นายแพทย์สุนทร ศรีทา ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 2/ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

  โดยค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ มาจากผลประกอบการ ปี 2563 ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2564
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การกำกับดูแลกิจการ

                      2) ค่าตอบแทนอื่น
                    สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี
             กรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการในการรักษาพยาบาล
             ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลที ่โรงพยาบาลพริ ้นซ์ สุวรรณภูมิ วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี

                    ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
             • ให้ส่วนลดร้อยละ 50  สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท 
             และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ
             • ให้ส่วนลดร้อยละ 30 สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการ
             บริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้นร้อยละ 100 ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
             โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

                    วงเงินประกัน
             ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี และการชดใช้คืนให้กับบริษัท (Directors  and  Officers Liability 
             and Company  Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกัน 500 ล้านบาท
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8.1.3  การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลกิจการ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

                      คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกรอบการกำกับดูและนโยบายแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 
            และบริษัทร่วมค้า ที่บริษัทฯ ไปลงทุนในระดับที่เหมาะสม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย
                    1. ส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วน
            การถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
                    2. กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดของของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ 
            ให้ชัดเจน
                    3. มีกลไกในการกำกับดูแลในการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลประกอบการ การทำรายการระหว่าง
            บริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด
            ของบริษัทดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วนและใช้หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวเหมือน
            กับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบัญชีและการเงิน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูล
            ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
            กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                    4. กำหนดระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที ่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ การทำรายการต่างๆ 
            เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบได้โดยผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่ม
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การกำกับดูแลกิจการ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเรื ่องการกำกับดูแลกิจการที ่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
            ท ี ่ เก ี ่ยวข้องไว ้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษ ัทฯ และจริยธรรมธุรกิจ พร้อมทั ้งจ ัดอบรม 
            สื ่อสารข้อมูลดังกล่าวให้กับพนักงานได้รับทราบ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่น

     ต่อผู ้ม ีส ่วนได้เส ียทุกฝ่าย โดยบริษ ัทฯ ได้ต ิดตามเพื ่อให้เก ิดการปฏิบัต ิตามกำกับดูแลกิจการที ่ด ีใน 
            4 ประเด็นดังนี ้

           บริษัทฯ มีนโยบายขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล
  และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที ่ด ี เพื ่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้บุคคล
  ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ

           ที ่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู ้ท ี ่ เกี ่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และไม่มีอำนาจ
           อนุมัติในรายการที ่ตนมีส่วนได้เสียดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเกี ่ยวโยงกัน และรายการที ่ม ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที ่
           สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้
           ในรายงานประจำปี
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การกำกับดูแลกิจการ

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

            บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที ่กำหนดไว้ในจริยธรรมองค์กรในการควบคุมมิให้บุคลากรนำข้อมูลภายในองค์กร
            ไปเปิดเผยให้แก่ผู ้อื ่น รวมถึงเพื ่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยแนวปฏิบัติหลัก ได้แก่ จะต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน
            เพื ่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู ้อื ่น เช่น การซื ้อหุ ้นบริษัทฯ ในเวลาที ่จะประกาศผลการดำเนินงาน 
            การซื ้อที ่ดินหรือลงทุนในธุรกิจในบริเวณที่ใกล้กับบริเวณที่บริษัทฯ จะขยายกิจการไป นอกจากนี้ บริษัทฯ 
            ยังมีนโยบายและวิธีการดูแลผู ้บริหาร ดังนี ้

 2.1)  ให้ความรู ้แก่กรรมการ รวมถึงผู ้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี ่ยวกับหน้าที ่ที ่ต้องรายงานการ
            ถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
            หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2)  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
            กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที ่
            ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว ถือว่าได้กระทำผิด
            ข้อบังคับของบริษัทฯ จะมีโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที ่เชื ่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย 
            กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื ่องให้เจ้าหน้าที ่ร ัฐดำเนินการต่อไป

            บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจที ่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยได้
            แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ ่งผ่านการรับรอง

 เมื ่อวันที ่ 7 มิถุนายน 2561 และได้รับการต่ออายุการรับรอง (Re- Accreditation) เป็นสมาชิกโครงการ
 เมื ่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั ่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

            ทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายดังนี ้
3.1)  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

            กระทำการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
 แก่บุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้  (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) 
 การเรียกร้อง (Soliciting) การร้องขอ (Demanding)  การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes)

            หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยให้สนับสนุนทุกองค์กรที่เกี ่ยวข้อง ลูกค้า คู ่ค้า
            ผู ้ร ับจ้าง ผู ้ร ับจ้างช่วง ให้มีการปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ และเจ้าหน้าที ่ของรัฐ และให้มีการสอบทาน
            แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการ
            เปลี ่ยนแปลงทางธุรกิจ 

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
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การกำกับดูแลกิจการ

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

มาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

3.2)  บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทฯ 
              มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
              โดยจะวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรค หรือกลุ่มการเมืองใด และจะไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรค
              การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ 

  และบริษัทฯ ถือว่า พนักงานสามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้
     3.3)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจ และ

              การติดต่อภาครัฐและเอกชนจะต้องเป็นอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.4)  บริษัทฯ จะควบคุมการบริจาคเพ่ือการกุศล การให้เงินสนับสนุน การให้ของขวัญทางธุรกิจและการสนับสนุน

              กิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย
3.5)   บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกคน

              รวมถึงบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ปฏิบัติขัดกับนโยบายนี้
3.6)  บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

  ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
              ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ 

มาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันสามารถช่วยให้บริษัทฯ ลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
              ในองค์กรได้ ดังน้ันการออกแบบและปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม

 ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยป้องกันการเกิดการทุจริต
              คอร์รัปชันในองค์กรได้  มาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันประกันด้วย 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
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1. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

2. กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การกำกับดูแลกิจการ

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

                       การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ดำเนินการเชิงรุก
               เพ่ือระบุ ประเมิน และทบทวนความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันขององค์กร รวมท้ังสร้างความตระหนักถึงความเส่ียง
               ท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบต่อการดำเนินขององค์กร เพ่ือให้ม่ันใจว่าความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันถูกจัดการอย่าง
               ทันท่วงที การประเมินความเส่ียงมี 4 ข้ันตอนดังน้ี
                         ข้ันตอนท่ี 1 : กำหนดเกณฑ์วัดความเส่ียงด้านผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิด และกำหนดระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้
                         ข้ันตอนท่ี 2 : ระบุความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สาเหตุหลักของความเส่ียงและผลกระทบตลอดจนวิเคราะห์
               ความรุนแรงและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงก่อนคำนึงถึงมาตรการควบคุมภายในท่ีมีอยู่
                         ข้ันตอนท่ี 3 : ประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  วิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
               หลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปัจจุบัน
                         ข้ันตอนท่ี 4 : จัดหามาตรการเพ่ือลดความเส่ียงลงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ หากมาตรการควบคุมภายใน
               ท่ีดำเนินอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการป้องกันความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

                       บริษัทฯ จัดให้มีนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และมาตรการเพ่ือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คู่มือการบริหารความเส่ียง
               ด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุน
               และช่วยเหลือทางการเมือง แนวทางปฏิบัติในการบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุน และแนวทางปฏิบัติในการรับ
               หรือให้ของขวัญของกำนัล และการเล้ียงรับรอง เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทฯ เข้าใจหลักการด้านจริยธรรมและแนว
               ทางการปฏิบัติงานท่ีดีของบริษัทฯ รวมท้ัง เพ่ือสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่
               บุคลากรของบริษัทฯ
                        ท้ังน้ี นโยบายท่ีเก่ียวข้องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ี บริษัทฯ ต้องทบทวนและปรับปรุง
               นโยบายและคู่มือท่ีเก่ียวข้องเป็นประจำอย่างน้อยทุก 2 ปี เพ่ือให้ม่ันใจว่าความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้ถูกจัดการ
               และการเปล่ียนแปลงทางการดำเนินงาน และทางกฎหมายได้รับการครอบคลุมในนโยบายอย่างเหมาะสม
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3. การสื่อสารและการจัดอบรม

การกำกับดูแลกิจการ

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

                      การสื่อสารและการจัดอบรมถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในมาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความรู้ 
             ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
             และคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
             ความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันขององค์กร รวมท้ังให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วย
             ป้องกันและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันในองค์กรได้ตลอดจนการสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อแสดง
             ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น 
             ฝ่ายบริการงานทรัพยากรบุคคลต้องจัดทำแผนการส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี
             อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ ตลอดจนกำหนดช่องทางการส่ือสาร 
             เช่น บอร์ดประกาศข่าวสารบริษัทฯ การจัดอบรม (Training) การประชาสัมพันธ์ทางระบบ Intranet ภายในบริษัทฯ 
             และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น ให้เหมาะสมแก่ผู้รับสารท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยแผนงานและช่องทางการส่ือสาร
             ดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจ
             ในประสิทธิภาพของการสื่อสาร แผนงานและช่องทางการสื่อสารที่กำหนดควรได้รับการสอบทานและประเมินระบบ
             การควบคุมภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

189



4. การสอบทานประวัติของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการ

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

                      การสอบทานประวัติของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การป้องกันการทุจริต
             มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าท่ีสอบทานประวัติของบุคลากรก่อนการจ้างงาน 
             หรือการเล่ือนตำแหน่ง และฝ่ายบริการงานจัดซ้ือทำหน้าท่ีสอบทานประวัติของผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจก่อนการเร่ิมสัญญา 
             หรือธุรกรรมธุรกรรมระหว่างกัน ทั้งนี้ การสอบทานสามารถทำได้ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
             และได้รับการยินยอมจากบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ดังต่อไปนี้
                      •     การสอบทานประวัติของบุคลากรก่อนการจ้างงาน เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติความเหมาะสม และประสบการณ์
             ของผู้สมัครงาน
                      •     การสอบทานประวัติของบุคลากรก่อนจะมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งสำคัญภายในบริษัทฯ เช่น คณะกรรมการ
             บริษัท ผู้บริหารงานระดับสูง บุคลากรในหน่วยงานการเงิน เป็นต้น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติประสบการณ์ความน่า
             เชื่อถือทางการเงิน บุคคลอ้างอิง หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำรงตำแหนงใหม่
                      •     การสอบทานประวัติของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ 
             เพื่อให้สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือ สถานะทางการเงิน ชื่อเสียง และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือ
             บริการของผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรท่ีดำรงในตำแหน่งท่ีสำคัญ
             ตามที่กำหนด
                     โดยฝ่ายบริการงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
             ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีและในระหว่างปี (หากมี) ความเปล่ียนแปลงใดๆ 
             ที่อาจ  ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลกระโยชน์ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ห้ามไม่ให้บุคลากรที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
             มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และจะลงโทษบุคลากรท่ีไม่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
              ทันท่วงที
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5. การควบคุมภายในและการติดตาม

การกำกับดูแลกิจการ

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

                     บริษัทฯ ให้ความสำคัญการควบคุม การควบคุมภายในเป็นการปฏิบัติงานท่ีถูกกำหนดร่วมกันโดยคณะกรรมการ
            บริษัท ผู้บริหารตลอดจนบุคลากรขององค์กรทุกระดับช้ัน เพ่ือให้ม่ันใจว่าวิธีการปฏิบัติงานตามท่ีกำหนดจะช่วยให้องค์กร
            บรรลุวัตถุประสงค์ ท้ังน้ีผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานต้องออกแบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมสำหรับการทำงานท่ีอยู่
            ในความรับผิดชอบของตน ทุกหน่วยงานต้องจัดทำข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้ผู้บริหารสอบทาน
            และอนุมัติให้มีผลบังคับใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นอิสระ และป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน 
            นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการติดตามผล และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาดและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อลด
            ความเส่ียงเหล่าน้ัน รวมถึงสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการทุจริตคอรัปช่ันด้วย โดยผู้ตรวจสอบ
            ภายในมีหน้าท่ีในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามแนวปฏิบัติ และข้อกำหนด
            ของหน่วยงานกำกับดูแลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและพียงพอ
            ต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การกำกับดูแลกิจการ

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

                   บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระสำหรับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน 
           รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยไม่ต้อง
           เปิดเผยตัวตน ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือคุ้มครองผู้แจ้งไม่ให้ถูกทำร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง 
           ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยในการแจ้งเหตุหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
           และคอร์รัปชัน
                   ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ จึงมีหน้าที่แจ้งเหตุหรือเบาะแสของการทุจริตและคอร์รัปชันผ่านช่องทางที่บริษัทฯ 
           กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะลงโทษบุคลากรของบริษัทฯ ที่ทราบหรือมีข้อมูลของเหตุการณ์ที่อาจเป็นการทุจริต 
           อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะลงโทษผู้ที่จงใจแจ้งเหตุหรือเบาะแสที่ไม่เป็นความจริง
                   ปัจจุบัน บริษัทฯ กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้หลายช่องทาง โดยบุคคลภายนอกสามารถส่งเรื่อง
           ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
                   1.     ไปรษณีย์ โดยส่งถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายตามที่อยู่ดังนี้
                   เลขานุการบริษัท
                   บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
                   ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 
                   เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
                   2.     เว็ปไซต์ : www.principalcapital.co.th
                   3.     อีเมล์  :  Secretarywhistle@principalcapital.co.th
                   4.     โทรศัพท์ :  +66 (2) 714-2173

                   นอกจากน้ี หากพนักงานต้องการแจ้งเบาะแสหรือส่งเร่ืองร้องเรียน สามารถติดต่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงาน
           ทรัพยากรบุคคล หรือ เลขานุการบริษัทฯ Hrwhistle@principalcapital.co.th หรือ Secretarywhistle@principalcapital.co.th
           ทัง้น้ี เง่ือนไขและข้ันตอนการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนระบุอยู่ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ เว็บไซต์
           ของบริษัทฯซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้
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8.2.1 แสดงจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การกำกับดูแลกิจการ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรม
            การตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

                      จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏใน 8.1.2

                      (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ)
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8.3.1  จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.3.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การกำกับดูแลกิจการ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

                      •     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
            จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏใน 8.1.2

                      •     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
            (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
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การกำกับดูแลกิจการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

                     บริษัทฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์
             และเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายใน 
             รวมทั้งการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของหน่วยงานจะต้องมีระบบการ
             ทำงานท่ีเป็นมาตรฐานท่ีดีและมีการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะสร้างความเสียหาย
             ให้กับบริษัทฯ ได้ และพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันท่ีจะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
             รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา
                     สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชี
             จากภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด 
             ซ่ึงมีความเป็นอิสระและมีความชำนาญในการวางระบบการควบคุมภายในท่ีดีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือปรับปรุง
             ระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในจะเข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ ไตรมาส โดย
             นางสาวกานติมา คงสมยุติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยบริษัทฯ
             มีแนวทางในการปฏิบัติในการควบคุมภายใน ดังนี้
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9.1 การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ

                     1.  กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงาน
             ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุม
             สามารถตรวจสอบได้ ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานเป็นบรรทัดฐานสำหรับการดำเนิน
             กิจการในส่วนงานท่ีอยู่ในความดูแลของตน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ นโยบายสำคัญและระเบียบ
             ปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ
                     2.   แนวทางการควบคุมภายในท่ีมีการประเมินและบริหารควบคุมความเส่ียง เป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้แต่ละหน่วยงาน
             มีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบ หรือลดโอกาสที่จะเกิด
             ความเส่ียงดังกล่าว โดยบริษัทฯ ต้องการให้พนักงานทุกระดับช้ันมีส่วนร่วมในการประเมินและควบคุมความเส่ียงโดย
             ทั่วกันเพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
                     3.   ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงาน ในการจัดให้มีการควบคุมภายในในทุกหน่วยงาน   
             และดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มี
             ประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้มี
             ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                     4.   แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะท่ีสร้างสรรค์ และปรับปรุงระบบงานให้ดีข้ึน รายงานท่ี
             ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น ซึ่งฝ่ายที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้วจะนำไปพิจารณาใน
             คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใด
             ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้น ขอให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบ
             ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าท่ีดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีหน่วยงานน้ันๆ รับผิดชอบ
             และถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
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 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

การกำกับดูแลกิจการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.2 รายการระหว่างกัน

                     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีรายการระหว่างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ มีเพียงรายการ
             ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีเป็นปกติธุรกิจ ซ่ึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2564

                      เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
             บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน” ขึ้น และประกาศไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
             โดยยึดหลักการดังนี้
                      •     เป็นรายการที่ผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหาร ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง
             และซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
                      •     เป็นรายการที่ดำเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
                      •     มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํารายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
                      กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ 
             จะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น 
             ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ 
             จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ 
             การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
             ตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือข้อกำหนด
             ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9.2  รายการระหว่างกัน

9. การควบคุมภายในและ
      รายการระหว่างกัน

การกำกับดูแลกิจการ

                 
 
                      หากเกิดรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าว โดยบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย
             หรืออาจขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็น
             ต่อการทำรายการดังกล่าว    ซึ่งขั้นตอนการอนุมัติการให้ความเห็นชอบในการให้ทำรายการดังกล่าวจะดำเนินการ
             ตามขั้นตอนของข้อกำหนดหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
             ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
             ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยการกำหนดราคา ค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
             รายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคม
             นักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และคำนึงถึง
             ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และรายงาน
             ประจำปีของบริษัทฯ  สำหรับรายการระหว่างกันตามปกติของธุรกิจ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะทำรายงานสรุป 
             การทำรายการระหว่างกันทุกไตรมาสเพื่อแจ้งให้กรรมการตรวจสอบทราบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

(นายจอห์น ลี โกะชุน) (ดร.สาธิต วิทยากร) (ดร.สาธิต วิทยากร)
ประธานกรรมการ กรรมผู้จัดการ

        คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท 
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลอื่นซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2564 อย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาอย่างเป็นจริง
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้อย่างโปร่งใส
        คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กำกับ
ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียงและกระบวนการต่างๆ 
เพ่ือการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผล เพ่ือให้มีความม่ันใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอท่ีดำรงไว้ซ่ึงทรัพย์สิน  อีกท้ังป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 
ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงาน
ประจำปีฉบับนี้แล้ว
        คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ
และสามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท 
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

P R I N C I P A L  C A P I T A L  P U B L I C  C O M P A N Y  L I M I T E D

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั พริ�นซเิพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั พริ�นซเิพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

(บรษิัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการ

ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุด

วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินที�ตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั

 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุด

วนัเดยีวกนั

 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และ

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ�งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สําคญัและ

หมายเหตุเรื�องอื�น ๆ

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ

ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ  

ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีี�ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 

ความมีสาระสาํคญั 

ขอบเขตของการตรวจสอบของข้าพเจ้ากําหนดตามความมสีาระสําคญั ขา้พเจา้กําหนดแผนการตรวจสอบเพื�อใหไ้ด้ความเชื�อมั �น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญั การแสดงข้อมูลที�ขดัต่อ

ขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด การแสดงข้อมูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิจะถูกพจิารณาว่ามสีาระสําคญัถ้าการแสดง

ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิรายการใดรายการหนึ�งหรอืทุกรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามอีิทธิพล

ต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวม  

ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาความมสีาระสําคญัตามดุลยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพี โดยกําหนดความมสีาระสําคญัโดยรวมสําหรบังบการเงนิรวม

เป็นจํานวนเงนิตามเกณฑ์ ดงัที�อธิบายไว้ในตาราง ข้าพเจ้าใช้ความมสีาระสําคญัและพจิารณาปัจจยัเชิงคุณภาพในการกําหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ และเพื�อประเมินผลกระทบของการแสดง

ขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทั �งในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงนิโดยรวม

ความมีสาระสาํคญั 

ความมสีาระสําคญัโดยรวมสําหรบังบการเงนิรวมเท่ากบั 48.0 ล้านบาท 

(รอ้ยละ 1 ของรายไดร้วมของกลุ่มกจิการ) 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการโดยมุ่งเน้น

ตรวจสอบกิจการที�มสีาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ ซึ�งคดิเป็นร้อยละ 79

ของรายไดร้วมของกลุ่มกิจการ และเป็นรอ้ยละ 79 ของสนิทรพัย์รวมของ
กลุ่มกจิการ 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ระบุเรื�อง การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็น

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ
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เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการ

กาํหนดความมีสาระสาํคญั 

ข้าพเจ้าเลือกใช้รายได้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกําหนดความมีสาระสําคญัเนื�องจาก

ผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการในรอบหลายปีมีความผันผวน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
การใช้รายได้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกําหนดความมีสาระสําคญัมีความเหมาะสมกับ

กลุ่มกจิการในรอบปีปัจจุบนัมากกว่าการใชกํ้าไรก่อนภาษีเงนิได ้ 

ขา้พเจา้ได้ตกลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าจะรายงานการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิที�พบระหว่างการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ ซึ�งมจํีานวนเงนิที�มากกว่า 2.4 ลา้นบาท 

วิธีกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้กําหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื�อปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ เพื�อใหข้า้พเจา้แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ 

โดยข้าพเจ้าพิจารณาถึงโครงสร้างของกลุ่มกิจการ กระบวนการและการควบคุมทางด้านบัญชี และอุตสาหกรรมของกลุ่มกิจการ 

ที�ดําเนินการอยู่

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื�องต่าง ๆ ที�มนัียสําคญัที�สุดตามดุลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจา้ได้นําเรื�องเหล่านี�มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมโดยรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั �งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น

แยกต่างหากสาํหรบัเรื�องนี�
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เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 8 ประมาณการทางบญัชี

ที�สําคัญ  ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิขอ้ 20 ค่าความนิยม 

ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 36 เรื�อง การด้อยค่าของ
สนิทรพัย์ กลุ่มกจิการต้องทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

ที�เกดิจากการรวมธุรกจิเป็นประจําทุกปี

ค่าความนิยมของกลุ่มกิจการถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสนิทรพัย์

ที�ก่อให้เกิดเงนิสด (cash generating units) ที�กลุ่มกจิการใช้ใน

การประเมินค่าความนิยมเพื�อประโยชน์ในการบรหิารภายใน

ซึ�งก็คือ โรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยค่าความนิยมดังกล่าว
มมีลูค่าตามบญัชทีั �งสิ�นรวม 1,824 ลา้นบาท  

ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์

ที�ก่อให้เกิดเงนิสด โดยพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ด้วยการ

คดิลดประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต และเปรยีบเทยีบกบั

มลูค่าตามบญัชเีพื�อพจิารณาว่าจําเป็นต้องตั �งค่าเผื�อการดอ้ยค่า

หรอืไม่  

ผลจากการประเมนิดงักล่าว กลุ่มกจิการไม่มคีวามจําเป็นที�จะต้อง

ตั �งค่าเผื�อการด้อยค่าของค่าความนิยม ที�ปันส่วนให้หน่วย

สนิทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสดดงักล่าวเนื�องจากมูลค่าที�คาดว่าจะ

ได้รบัคืนยงัสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ทั �งนี�สถานการณ์ทางธุรกิจ

ในปัจจุบันมีความผันผวน ซึ�งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อ

ข้อสมมติฐานที�ใช้ ทั �งในส่วนของปัจจัยภายนอกและปัจจัย

ภายในเพื�อการประมาณการกระแสเงนิสด เช่น อตัราการเตบิโต
ของรายไดแ้ละอตัราคดิลด เป็นต้น โดยผูบ้รหิารไดพ้จิารณาขอ้

สมมติฐานดงักล่าวเพื�อการประมาณการกระแสเงนิสดเพื�อให้
สะท้อนถึงสถานการณ์ ปัจจุบันให้มากที�สุ ด  ข้าพ เจ้าให้

ความสําคญักับเรื�องนี� เนื�องจากข้อสมมติฐานเหล่านี�มีความ

อ่อนไหวและมผีลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื
ซึ�งมผีลกระทบต่อผลการประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลเกี�ยวกับประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสด ที�จดัทําโดย

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ และไดท้ําความเข้าใจวธิีการจดัทํา

ประมาณการดงักล่าว  

ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเพื�อประเมิน

เกี�ยวกบัความสมเหตุสมผลของวธิกีารและขอ้สมมตฐิานที�ใช้

ในการคาดการณ์ของผู้บรหิารเกี�ยวกบัอตัราการเติบโตของ
รายได้และอัตราคิดลดที�ใช้ในการคํานวณที�สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัโดยขา้พเจา้ได้เปรยีบเทยีบ

ขอ้มูลองค์ประกอบของต้นทุนเงนิทุนของธุรกจิ (WACC) กบั
ตน้ทุนเงนิทุนที�พจิารณาโดยผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นการประเมนิ

มลูค่าของผูส้อบบญัชี

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคํานวณตัวเลขสําคัญที�ได้จากการ

ประมาณการตามข้อสมมติฐานข้างต้น เพื�อคํานวณมูลค่าที�
คาดว่าจะไดร้บัคนื และเปรยีบเทยีบกบัมลูค่าตามบญัชี

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการประเมิน

มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืและขอ้สมมตฐิานที�สําคญัดงักล่าว

อยู่ในขอบเขตที�สามารถยอมรบัได้
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ข้อมูลอื�น 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีี�อยู่ในรายงานนั �น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั

วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี�

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื�น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อ

ขอ้มลูอื�น

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มลูอื�นมคีวามขดัแยง้ที�มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ ี�ไดร้บัจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามกีารแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสาร

เรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื�อให้สามารถ

จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตั �งใจที�จะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ช่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

และบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชซีึ�งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั �นในระดบัสูง

แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิ

อนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญ 

เมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจ 

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี� 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ

 ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง
ต่อความเสี�ยงเหล่านั �น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี�ยง

ที�เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้

การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ

และบรษิทั

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย

ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทําขึ�นโดยกรรมการ

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ที�ไดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กดิข้อสงสยั

อย่างมนัียสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า

มคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที�เกี�ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของข้าพเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัต้องหยุดการดําเนินงาน

ต่อเนื�อง

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทําให้มีการนําเสนอข้อมูล

โดยถูกตอ้งตามที�ควรหรอืไม่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบัญชทีี�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม

ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื�อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้
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ขา้พเจา้ได้สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ ที�สําคญัซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที�มนัียสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที�มนัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า

ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และไดส้ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั �งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื�อว่ามเีหตุผลที�บุคคลภายนอก

อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื�องที�สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มนัียสําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื�องเหล่านี�ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรื�องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยาก
ที�จะเกดิขึ�น ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง

สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

ศนิชา  อคัรกิตติลาภ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 8470

กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 488,647,627 176,318,618 164,043,605 20,858,969

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7 400,466,134 34,007,325 400,458,166 17,999,679

เงนิฝากประจาํระยะสั �น 1,404,843 1,387,654 - -

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มขีอ้จาํกดั

ในการเบกิใชท้ี�หมนุเวยีน 15 360,000 5,000,000 - 5,000,000

ลกูหนี�การคา้ ลกูหนี�อื�นและค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า - สทุธิ 12 1,680,693,992 342,837,497 792,736,650 49,512,830

ลกูหนี�ตามสญัญาเชา่สว่นที�ครบกาํหนดในหนึ�งปี - สทุธิ - - 1,731,469 1,669,941

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 34 - - - 9,986

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 14 128,867,848 71,903,534 27,807,000 6,012,852

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 12,705,368 18,603,849 2,892,354 4,281,427

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 11 1,010,754,130 - - -

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,723,899,942 650,058,477 1,389,669,244 105,345,684

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มขีอ้จาํกดัในการเบกิใช้ 15 2,804,444 2,803,328 - -

ลกูหนี�ตามสญัญาเชา่ - สทุธิ - - 3,342,356 5,073,825

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 372,995 299,509 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16 - - 8,012,155,283 7,976,853,340

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7 330,000 330,000 330,000 330,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 34 - - 2,821,572,651 2,629,296,437

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สทุธิ 17 136,472,488 1,155,055,192 - -

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 18 11,058,733,437 10,987,584,661 1,882,101,139 1,848,741,827

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 21 245,676,447 286,875,527 3,778,288 2,922,290

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 19 347,076,608 425,304,673 98,777,415 116,667,799

ค่าความนิยม 20 1,823,978,253 1,823,978,253 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 13,383,284 11,523,835 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 62,622,725 71,297,865 6,352,574 7,722,621

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 13,691,450,681 14,765,052,843 12,828,409,706 12,587,608,139

รวมสินทรพัย์ 17,415,350,623 15,415,111,320 14,218,078,950 12,692,953,823

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _________________________________________  กรรมการ _________________________________________
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 24 729,768,798 921,419,874 200,505,165 100,269,656

เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 25 657,501,562 34,882,064 210,109,443 1,846,387

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 23 287,270,815 298,257,836 520,132,119 482,381,530

สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเชา่ที�ถงึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี 23 84,471,255 68,709,087 34,593,821 29,294,509

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 23 328,105,067 273,322,761 274,156,362 181,466,746

สว่นของตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาวกบับุคคล

ที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 23, 34 - 120,973,014 - 120,973,014

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 76,164,402 9,474,254 52,100,495 720,439

เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ที�หมนุเวยีน 45,441,843 29,444,461 - -

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 95,034,551 92,595,737 22,615,138 18,131,856

รวมหนี�สินหมนุเวียน 2,303,758,293 1,849,079,088 1,314,212,543 935,084,137

หนี�สินไมห่มนุเวียน

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 23 164,275,247 224,059,326 49,585,330 82,103,596

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 3,490,899,214 3,406,617,022 2,012,778,184 2,171,079,655

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 23, 34 - - - 300,000,000

เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ - 19,069,550 - -

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 371,648,703 382,867,599 156,677,335 158,365,040

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 151,642,574 144,585,923 23,980,043 21,078,832

เจา้หนี�ค่าซื�อกจิการโรงพยาบาล 53,735,061 46,675,112 - -

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 18,936,518 17,240,266 1,492,823 7,294,573

รวมหนี�สินไมห่มนุเวียน 4,251,137,317 4,241,114,798 2,244,513,715 2,739,921,696

รวมหนี�สิน 6,554,895,610 6,090,193,886 3,558,726,258 3,675,005,833

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 27

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 3,808,570,502 หุน้ 

มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 3,808,570,502 3,808,570,502 3,808,570,502 3,808,570,502

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 3,808,570,502 หุน้ 

มลูค่าที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 3,808,570,502 - 3,808,570,502 -

หุน้สามญั จาํนวน 3,462,336,820 หุน้

มลูค่าที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท - 3,462,336,820 - 3,462,336,820

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 6,233,379,469 5,163,517,392 6,233,379,469 5,163,517,392

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

 จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 73,001,321 61,735,874 73,001,321 61,735,874

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (1,076,663,397) (1,155,337,368) 544,401,400 330,357,904

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ 769,889,936 764,873,173 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 9,808,177,831 8,297,125,891 10,659,352,692 9,017,947,990

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 1,052,277,182 1,027,791,543 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 10,860,455,013 9,324,917,434 10,659,352,692 9,017,947,990

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 17,415,350,623 15,415,111,320 14,218,078,950 12,692,953,823

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 9 4,742,677,789 2,290,328,940 1,370,517,567 184,675,401

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 9 316,097,834 360,376,746 59,490,000 167,889,732

ตน้ทุนจากกจิการโรงพยาบาล (3,389,283,415) (2,025,165,828) (821,272,171) (261,759,992)

ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิาร (254,853,299) (307,009,269) (39,698,690) (118,738,747)

กาํไร(ขาดทุน)ขั �นต้น 1,414,638,909 318,530,589 569,036,706 (27,933,606)

รายไดอ้ื�น 61,904,181 59,684,854 101,193,042 94,047,474

กาํไรจากการจาํหน่ายสว่นงาน - - - 704,702,645

กาํไรจากการต่อรองราคาซื�อกจิการโรงพยาบาล - 30,695,503 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายบรษิทัยอ่ย - 17,079,077 - -

ค่าใชจ้่ายในการขาย (61,655,538) (56,159,970) (11,658,595) (13,376,764)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (1,059,460,840) (714,666,019) (283,110,326) (207,622,886)

ค่าใชจ้่ายอื�น (15,010,878) (15,779,772) - -

ตน้ทุนทางการเงนิ 29 (146,637,646) (132,591,466) (84,437,640) (115,065,546)

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)บรษิทัร่วม 73,486 (111,214) - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 193,851,674 (493,318,418) 291,023,187 434,751,317

ค่าใชจ้่ายรายไดภ้าษเีงนิได้ 31 (100,973,027) (44,174,169) (65,714,244) (18,019,266)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี 92,878,647 (537,492,587) 225,308,943 416,732,051

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น:

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 26 13,203,966 293,113 - (3,534,618)

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองการวดัมลูค่าใหม่

ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 (2,640,793) (58,623) - 706,923

รวมรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 10,563,173 234,490 - (2,827,695)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 10,563,173 234,490 - (2,827,695)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 103,441,820 (537,258,097) 225,308,943 413,904,356

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน):

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 79,376,245 (511,686,226) 225,308,943 416,732,051

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 13,502,402 (25,806,361) - -

92,878,647 (537,492,587) 225,308,943 416,732,051

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม:

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 89,939,418 (511,451,736) 225,308,943 413,904,356

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 13,502,402 (25,806,361) - -

103,441,820 (537,258,097) 225,308,943 413,904,356

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 32

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน 0.022 (0.148) 0.061 0.120

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว - ส่วนต่างจากการ ส่วนต่างจากการ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

 ทุนที�ออก ส่วนเกิน สาํรองตาม รวมกิจการภายใต้ เปลี�ยนแปลงส่วน อื�นของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้าของของ ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ได้เสียในบริษทัย่อย เจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,462,336,820 5,163,517,392 44,199,790 (626,349,548) 764,129,669 1,893,497 766,023,166 8,809,727,620 901,499,070 9,711,226,690

ทุนสาํรองตามกฎหมาย - - 17,536,084 (17,536,084) - - - - - -

การเพิ�มหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - 40,000,000 40,000,000

การจดัตั �งบรษิทัยอ่ยใหม่ - - - - - - - - 4,900,000 4,900,000

การรบัโอนกจิการทั �งหมด - - - - - - - - 106,048,841 106,048,841

การเปลี�ยนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย - - - - - (1,149,993) (1,149,993) (1,149,993) 1,149,993 -

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (511,451,736) - - - (511,451,736) (25,806,361) (537,258,097)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 3,462,336,820 5,163,517,392 61,735,874 (1,155,337,368) 764,129,669 743,504 764,873,173 8,297,125,891 1,027,791,543 9,324,917,434

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 3,462,336,820 5,163,517,392 61,735,874 (1,155,337,368) 764,129,669 743,504 764,873,173 8,297,125,891 1,027,791,543 9,324,917,434

ทุนสาํรองตามกฎหมาย - - 11,265,447 (11,265,447) - - - - - -

รบัชาํระคา่หุน้เพิ�มทุน 27 346,233,682 1,069,862,077 - - - - - 1,416,095,759 - 1,416,095,759

การเพิ�มหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย 16 - - - - - - - - 60,000,000 60,000,000

การเปลี�ยนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย - - - - - 5,016,763 5,016,763 5,016,763 (49,016,763) (44,000,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 89,939,418 - - - 89,939,418 13,502,402 103,441,820

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 3,808,570,502 6,233,379,469 73,001,321 (1,076,663,397) 764,129,669 5,760,267 769,889,936 9,808,177,831 1,052,277,182 10,860,455,013

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)สะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

 ทุนที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,462,336,820 5,163,517,392 44,199,790 (66,010,368) 8,604,043,634

ทุนสาํรองตามกฎหมาย - - 17,536,084 (17,536,084) -

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี - - - 413,904,356 413,904,356

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 3,462,336,820 5,163,517,392 61,735,874 330,357,904 9,017,947,990

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 3,462,336,820 5,163,517,392 61,735,874 330,357,904 9,017,947,990

ทุนสาํรองตามกฎหมาย - - 11,265,447 (11,265,447) -

รบัชาํระคา่หุน้เพิ�มทุน 27 346,233,682 1,069,862,077 - - 1,416,095,759

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี - - - 225,308,943 225,308,943

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 3,808,570,502 6,233,379,469 73,001,321 544,401,400 10,659,352,692

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

214



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 193,851,674 (493,318,418) 291,023,187 434,751,317

รายการปรบัปรงุ

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 30 599,532,743 571,767,555 99,528,577 132,184,286

คา่เผื�อ(กลบัรายการ)

- ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 4,648,326 4,577,817 1,638,569 3,924,091

- สนิคา้เสื�อมสภาพ (83,975) 33,303 - -

ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที�จา่ย 14,775,270 1,438,754 1,223,286 1,438,561

กําไรที�เกดิขึ�นจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 13.2 (458,014) (1,003,960) (29,822) (789,736)

(กําไร)ขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมลูคา่ยุตธิรรม

ของสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ผา่นกําไรหรอืขาดทุน 13.2 (458,203) 565 (458,166) 321

กําไรจากการจาํหน่ายสว่นงาน - - - (704,702,645)

กําไรจากการต่อรองราคาซื�อ - (30,695,503) - -

กําไรจากการจาํหน่ายบรษิทัยอ่ย - (17,079,077) - -

กําไรจากการยกเลกิสญัญาเชา่ - (88,354) - (88,354)

(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,863,497) 77,490 (2,655,514) (79,536)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสทิธกิารใช้ 19 41,936,231 - - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ - 702,925 - 115,542

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารระหวา่งก่อสรา้ง 2,524,492 - - -

กําไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - (7,767,605) - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 199,349 - - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 698,057 -

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์ของพนกังาน 26 22,784,553 28,003,332 2,901,211 4,930,698

รายไดด้อกเบี�ย (882,167) (1,073,370) (88,972,885) (76,798,113)

ตน้ทุนทางการเงนิ 29 146,637,646 132,591,467 84,437,640 115,065,546

สว่นแบง่(กําไร)ขาดทุนของบรษิทัรว่ม (73,486) 111,214 - -

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน 1,022,070,942 188,278,135 389,334,140 (90,048,022)

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (1,402,547,678) (53,965,000) (744,862,787) (5,370,886)

สนิคา้คงเหลอื (56,880,339) (12,816,733) (21,794,148) (954,144)

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 2,879,843 9,217,680 (1,629,565) 2,588,742

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น (7,978,156) (9,254,321) (1,718,516) (1,100,364)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 69,319,677 (72,963,599) 155,031,892 (4,198,806)

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 622,619,498 (1,914,624) 208,263,056 (8,713,636)

เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ (3,072,168) (604,244) - (7,187,000)

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 2,438,815 35,945 4,483,282 11,685,170

จา่ยผลประโยชน์ของพนกังาน 26 (5,164,729) (14,339,959) - (3,212,789)

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 2,287,916 24,571,739 (5,801,750) (10,142,414)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมการดาํเนินงาน 245,973,621 56,245,019 (18,694,396) (116,654,149)

  จา่ยดอกเบี�ย (140,424,074) (143,186,288) (80,757,702) (170,023,283)

  จา่ยภาษเีงนิได้ (42,464,560) (71,211,821) (11,137,978) (21,908,983)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 63,084,987 (158,153,090) (110,590,076) (308,586,415)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสั �น 1,434,457,408 674,227,734 368,029,501 655,358,351

เงนิสดจา่ยซื�อเงนิลงทุนระยะสั �น (1,800,017,189) (182,792,124) (750,000,000) (188,000,000)

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มขีอ้จาํกดัในการเบกิใช(้เพิ�มขึ�น)ลดลง 4,638,884 (2,690,775) 5,000,000 -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 34 - - 20,000,000 471,283,237

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 34 - - 2,017,000,000 -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการอื�น - 32,000,000 - 32,000,000

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 34 - - (20,000,000) (1,038,083,207)

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 34 - - (2,170,000,000) (716,999,962)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กรรมการ - 70,000 - -

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - (16,474,826) - -

เงนิสดจา่ยเพื�อจดัตั �งบรษิทัยอ่ย - - - (5,100,000)

เงนิสดจา่ยเพื�อเพิ�มทุนในบรษิทัยอ่ย 16 - - (40,000,000) (8,500,000)

เงนิสดจา่ยเพื�อการรบัโอนกจิการทั �งหมด - (728,499,790) - -

เงนิสดรบัจากลกูหนี�ตามสญัญาเชา่ - - 1,669,941 1,887,480

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบี�ย 882,167 7,394,867 49,707,055 94,326,696

เงนิสดรบัสทุธจิากการขายสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย 16 - - 4,000,000 -

เงนิสดรบัการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

- สทุธจิากเงนิสดในบรษิทัยอ่ยที�ขายไป - 16,392,855 - -

เงนิสดรบัจากการโอนกจิการบางสว่น - - - 1,966,000,000

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 10,269,243 684,137 6,464,668 859,194

เงนิสดจา่ยซื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน (777,662) (1,326,073) - -

เงนิสดจา่ยซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (811,817,957) (861,100,110) (169,225,579) (270,268,639)

เงนิสดจา่ยซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (13,233,518) (43,549,787) (1,512,924) (446,814)

เงนิสดจา่ยเพื�อสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - (14,311,428) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (1,175,598,624) (1,119,975,320) (678,867,338) 994,316,336

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื (100,000) (3,597,200) - -

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 1,200,674,962 3,727,275,201 129,984,962 2,833,529,728

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (1,062,430,194) (2,623,643,041) (196,192,680) (2,034,033,613)

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 - - 682,000,000 393,679,580

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 (120,441,750) (52,000,000) (1,065,232,481) (1,884,700,000)

เงนิสดจา่ยหนี�สนิสญัญาเชา่ (84,956,131) (61,352,432) (34,013,510) (26,426,418)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีที�ไมม่ี

อํานาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย - (6) - -

เงนิสดรบัจากการเพิ�มหุน้สามญั 27 1,416,095,759 - 1,416,095,759 -

เงนิสดรบัจากการจดัตั �งบรษิทัยอ่ยใหม่ - 4,900,000 - -

เงนิสดรบัจากการเพิ�มหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย 60,000,000 40,000,000 - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบางสว่น 16,000,000 27,000,000 - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,424,842,646 1,058,582,522 932,642,050 (717,950,723)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง) 312,329,009 (219,545,888) 143,184,636 (32,220,802)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 176,318,618 395,864,506 20,858,969 53,079,771

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 488,647,627 176,318,618 164,043,605 20,858,969

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการที�ไมใ่ชเ่งนิสดที�สาํคญั สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

ซื�ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงนิเชื�อ 44,894,579 304,857,207 4,551,610 59,347,993

ซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเป็นเงนิเชื�อ - 65,831,811 - -

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ 31,735,741 82,723,864 3,720,535 24,688,985

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย - - - 417,219,011

ตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 390,068,100 - -

เจา้หนี�คา่ซื�อกจิการโรงพยาบาล - 294,091,218 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

1 ข้อมูลทั �วไป

บริษัท พริ�นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึ�งจดัตั �งขึ�นในประเทศไทยและมทีี�อยู่ตามที�จดทะเบยีนดงันี�

เลขที� 29 ชั �น 23 อาคารบางกอก บสิซเินสเซน็เตอร ์ถนนสุขมุวทิ 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี� บรษิทัมสีาขาตั �งอยู่เลขที� 35/2 หมู่ที� 12 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว้ อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

การดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิัทย่อย (“กลุ่มกจิการ”) คอื ประกอบกจิการโรงพยาบาล ให้บรกิารที�พกัอาศยั อาคารสํานักงานให้เช่า 

และพฒันาและใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื�น

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

2 เหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีที�รายงาน

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019

เมื�อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การแพร่ระบาดของ COVID-19”) ซึ�งเหตุการณ์ดงักล่าว

ส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของบรษิัททั �งกลุ่มธุรกจิโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม โดยธุรกจิในกลุ่มโรงแรมยงัได้รบัผลกระทบ

ต่อเนื�องมาถงึปีปัจจุบนั

จากการระบาดของ COVID-19 ที�เกิดขึ�นในหลายพื�นที�ทั �วโลก ยงัส่งผลให้เกิดการควบคุมและจํากัดการเดินทางโดยรฐับาลประเทศต่าง ๆ 
รวมทั �งก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในวถิีการดําเนินชวีติและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ�งส่งผลใหผ้ลประกอบการของกลุ่มโรงแรมลดลง
อย่างมนัียสําคญั ทั �งในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 โดยรายไดใ้นช่วงปี พ.ศ. 2564 ลดลง 34.5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.85 

จากปีที�ผ่านมา เนื�องจากในไตรมาสที� 1 ของปี พ.ศ. 2563 ยงัคงมกีารดําเนินงานที�เป็นปกติ แต่จากการที�รฐับาลไดม้กีารผ่อนคลาย

มาตรการเข้มงวด เช่น นโยบายเปิดรบัผู้เดินทางจากประเทศที�มีความเสี�ยงตํ� า (Test and go) โดยไม่มีการกักตัว มีผลตั �งแต่ 

1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ยกเลกิเคอร์ฟิวทุกพื�นที� และมาตรการส่งเสรมิการท่องเที�ยวไทยในด้านต่าง ๆ ทําใหใ้นไตรมาสที� 4

ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มโรงแรมมรีายได้เพิ�มขึ�น 15.9 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.69 จากช่วงเดยีวกนัของปีที�ผ่านมา โดยกลุ่มกิจการ

คาดว่าในปี พ.ศ. 2565 ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มทยอยฟื� นตัวจากวิกฤต COVID-19 ที�คลี�คลายหลังการกระจายวคัซีนทั �วถึงมากขึ�น

ส่งผลหนุนใหจํ้านวนผูเ้ดนิทางทั �งต่างชาตแิละไทยมจํีานวนเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง
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3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการจดัทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเว้น 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิบางรายการ (รวมถงึตราสารอนุพนัธ์) และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี�สาํคญัและการใช้

ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิการเปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพนิิจ

ของผู้บรหิารหรอืรายการที�มีความซบัซ้อน และรายการเกี�ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที�มีนัยสําคญัต่องบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงนิตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มเีนื�อความ

ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงั

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ�มเตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัใินเรื�อง

ต่อไปนี�

- การวดัมลูค่า ซึ�งรวมถงึปัจจยัที�ตอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

- เรื�องกจิการที�เสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 แห่ง ซึ�งไม่จําเป็นต้อง

เป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงคาํนิยามของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหนี�สนิในงบการเงนิ รวมทั �งไดอ้ธบิาย
ใหช้ดัเจนขึ�นถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการ ความระมดัระวงั และ

ความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�  3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่  

ซึ�งกําหนดใหก้ารไดม้าซึ�งธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มูลปัจจยันําเขา้และกระบวนการที�สําคญัเป็นอย่างน้อยซึ�งเมื�อนํามารวมกนัมสี่วน
อย่างมีนัยสําคญัทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทั �งปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจใน

ตวัของสนิคา้และบรกิารที�ใหก้บัลูกคา้ และตดัเรื�องการอา้งองิความสามารถในการลดต้นทุนออกไป

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัที�  1 เรื�อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�  8 เรื�อง 

นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมสีาระสําคญั” 

โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนําความมี

สาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึ�นในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1

219



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุงที� มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรบัปรุงใหม่มาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้

5 นโยบายการบญัชี 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม

ก) บรษิทัย่อย 

บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทั �งหมดที�กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื�อกลุ่มกิจการรบัหรอื

มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื�อให้

ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมอีํานาจ

ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัที�กลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนั �น 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวกบัการซื�อเงนิลงทุน
จะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนเริ�มแรกของเงนิลงทุน

ข) บรษิทัร่วม 

บรษิัทร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มกิจการมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถงึกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

ค) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ยเงนิที�จ่ายซื�อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน

กลุ่มกิจการจะรบัรูมู้ลค่าภายหลงัวนัที�ได้มาของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุน

ของผู้ไดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนที�ผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น ผลสะสมของ

การเปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน

เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านั �นซึ�งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยาวอื�น กลุ่มกิจการจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
ที�เกินกว่าส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านั �น เว้นแต่กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัหรอืได้จ่ายเงนิเพื�อชําระภาระ

ผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 
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ง) การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ

ในกรณีที�กลุ่มกจิการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื�อหรอืราคาขายจากการเปลี�ยนแปลง

สัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมที�ลดลงหรือเพิ�มขึ�นตามสัดส่วน 

ที�เปลี�ยนแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ

ถา้สดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนัียสาํคญัหรอืยงัคงมกีาร
ควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนที�เคยบนัทกึไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเฉพาะส่วนที�ลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอื

ขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 

เมื�อกลุ่มกิจการสูญเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีทิธิพลอย่างมนัียสําคญัในเงนิลงทุนนั �น เงนิลงทุน

ที�เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที�เกิดขึ�นจะถูกรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ�มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครอง

ที�เหลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 

จ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

รายการ ยอดคงเหลอื และกําไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก กําไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิในรายการ

ระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิัทร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�กลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิัทร่วมและ

การร่วมค้า ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนั �นจะมี

หลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี�โอน

5.2 การรวมธรุกิจ

กลุ่มกิจการถือปฏิบัติตามวธิีซื�อสําหรบัการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิ�งตอบแทนที�โอนให้

สาํหรบัการซื�อธุรกจิประกอบดว้ย

• มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�โอนไป

• หนี�สนิที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ

• ส่วนไดเ้สยีในส่วนของจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกจิการ

สนิทรพัยท์ี�ระบุไดท้ี�ไดม้า หนี�สนิ และหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นจากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่าเริ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ซื�อ

ในการรวมธุรกจิแต่ละครั �ง กลุ่มกจิการมทีางเลอืกที�จะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื�อดว้ยมูลค่ายุตธิรรม

หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื�อ

ผลรวมของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสยีที�ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื�อ ในจํานวนที�เกินกว่ามูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี�ระบุไดท้ี�ไดม้าต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี�ระบุได้

ที�ไดม้า จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
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ตน้ทุนทางตรงที �เกี �ยวกบัการซื�อธุรกจิ

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการซื�อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม

การเปลี �ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิ �งตอบแทนที �คาดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัที�รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิ จะรบัรู้

ในกําไรหรอืขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ�งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่ 

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินที�ใช้นําเสนอ

งบการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

รายการ หรอืวนัที�ตรีาคาหากรายการนั �นถูกวดัมลูค่าใหม่ 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่า

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม เงนิลงทุน

ระยะสั �นอื�นที�มสีภาพคล่องสงูซึ�งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัที�ไดม้า

5.5 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี�การคา้แสดงถงึจํานวนเงนิที�ลูกค้าจะต้องชําระซึ�งเกดิจากการขายสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ ซึ�งลูกหนี�
โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื�อ 30 วนั ดงันั �นลูกหนี�การคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนี�การคา้เมื�อเริ�มแรกดว้ยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเวน้ในกรณีที�เป็น

รายการที�มอีงค์ประกอบดา้นการจดัหาเงนิที�มนัียสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหนี�ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน และจะวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเนื�องจากกลุ่มกจิการตั �งใจที�จะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา 

ทั �งนี� การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 6.1.2 ข) 
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5.6 สินค้าคงเหลือ

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

ราคาทุนของสินค้าคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ต้นทุนของวตัถุดิบประกอบด้วยราคาซื�อและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง

โดยตรงกบัการซื�อ หกัด้วยส่วนลดที�เกี�ยวข้องทั �งหมด มูลค่าสุทธทิี�จะไดร้บัประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจ

หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชค่ีาเผื�อการลดมลูค่าของสนิคา้เก่า ลา้สมยั หรอืเสื�อมคุณภาพเท่าที�จําเป็น

5.7 สินทรพัยท์างการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี�ตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดล

ธุรกิจในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื�อนไขของการเป็นเงนิต้นและ

ดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่ ดงันี�

• รายการที�วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ

• รายการที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี�ใหม่กต็่อเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิาร
สนิทรพัยเ์ท่านั �น

สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ�งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้) ที�จะวดัมูลค่าเงนิลงทุน 

ในตราสารทุน ณ วนัที�รบัรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ถอืไวเ้พื�อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านั �น

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

ในการซื�อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที�ทํารายการค้า ซึ�งเป็น
วนัที�กลุ่มกิจการเข้าทํารายการซื�อหรอืขายสนิทรพัย์นั �น โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื�อ

สิทธิในการได้รบักระแสเงินสดจากสินทรพัย์นั �นสิ�นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี�ยงและ
ผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป

ค) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการซึ�งเกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ�งสินทรัพย์นั �น สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วย FVPL
กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการที�เกี�ยวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน

กลุ่มกจิการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ�งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื�อนไข
ของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่
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ง) ตราสารหนี�

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี�ขึ�นอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี�

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี�

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิที�กลุ่มกจิการถอืไว้เพื�อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบดว้ย

เงนิต้นและดอกเบี�ยเท่านั �น จะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี�ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิ
ดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื�น กําไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการตดัรายการ

จะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกําไรหรอืขาดทุนอื�นพร้อมกับกําไร/ขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลี�ยน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

 มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิที�กลุ่มกจิการถอืไว้เพื�อ ก) รบัชําระ

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบี�ยเท่านั �น และ ข) เพื�อขาย จะวดัมลูค่าดว้ย FVOCI และ

รบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น ยกเวน้ 1) รายการขาดทุน/

กําไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี�ยที�คํานวณตามวธิีอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ และ 3) กําไรขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลี�ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เมื�อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุน
ที�รบัรูส้ะสมไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขา้กําไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการกําไร

หรอืขาดทุนอื�น รายได้ดอกเบี�ยจะแสดงในรายการรายได้อื�น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการ

แยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

 มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไขการ

วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนที�เกิดจากการวดัมูลค่า

ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินกําไรหรอืขาดทุนอื�นในรอบระยะเวลาที�เกดิรายการ

จ) ตราสารทุน 

กลุ่มกจิการวดัมูลค่าตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที�กลุ่มกจิการเลอืกรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม
ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทกําไรหรอืขาดทุนที�รบัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงักําไร

หรอืขาดทุนเมื�อมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทั �งนี� เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุน

ดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื�น เมื�อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนั �น

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�น

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

ขาดทุนหรอืกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม
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ฉ) การดอ้ยค่า 

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี�การค้าและสินทรัพย์

ที�เกิดจากสญัญา ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรพัย์ดงักล่าวตั �งแต่วนัที�กลุ่มกิจการเริ�มรบัรู้

ลูกหนี�การคา้ และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ผู้บรหิารได้จดักลุ่มลูกหนี�ตามความเสี�ยงด้านเครดิตที�มีลกัษณะ

ร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชําระ ทั �งนี�เนื�องจากสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญานั �นเป็นการใหบ้รกิารซึ�งมลีกัษณะ
ความเสี�ยงใกล้เคียงกับลูกหนี�สําหรบัสญัญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี�กับ

สนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาที�เกี�ยวข้องด้วย อัตราขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชําระ

ในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทั �งขอ้มูลและปัจจยัในอนาคตที�อาจมผีลกระทบต่อการจ่าย

ชาํระของลูกหนี� 

ทั �งนี� ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยุติการนํามาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที�ออกโดย

สภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึ�งไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระสําคญัจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนต่อผลการ
ดําเนินงานสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย กลุ่มกิจการใช้วธิีการทั �วไป (General approach)

ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ซึ�งกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที�คาดว่า

จะเกดิขึ�นภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย์ ขึ�นอยู่กบัว่ามกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติอย่างมนัียสําคญั

หรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตั �งแต่เริ�มรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว

กลุ่มกจิการประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร
เพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญันับตั �งแต่การรบัรู้รายการเมื�อแรกเริ�มหรอืไม่ (เปรียบเทียบความเสี�ยงของการผิดสญัญาที�

จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รายงาน กบัความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�มแรก) 

กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมา

ประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนดา้นเครดติที�รบัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

ดา้นเครดติถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัทั �งหมดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก) 

โดยจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญาทั �งหมดและกระแสเงนิสด

ซึ�งกลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเมื�อแรกเริ�มของสญัญา 

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นโดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี�

• จํานวนเงนิที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงนํ�าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น

• มลูค่าเงนิตามเวลา

• ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรอืขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 
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5.8 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่คอื ที�ดนิ และอาคารที�พกัอาศยั ซึ�งกลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อหาประโยชน์จาก

รายไดค่้าเช่าในระยะยาวหรอืจากการเพิ�มขึ�นของมลูค่าของสนิทรพัย ์และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้านโดยกจิการในกลุ่มกจิการ

อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนรบัรูร้ายการเริ�มแรกดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทํารายการและต้นทุนในการกูย้มื

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�

กลุ่มกจิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนั �น เมื�อมกีารเปลี�ยนแทนชิ�นส่วนของอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน

กลุ่มกจิการจะตดัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก

หลงัจากการรบัรูเ้มื�อเริ�มแรก อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 

ที�ดนิไม่มกีารหกัค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนอื�น ๆ จะคํานวณตามวธิเีส้นตรง เพื�อที�ปันส่วน

ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ดงันี�

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 - 20 ปี

5.9 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทั �งหมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
เริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสนิทรพัยนั์ �น

ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ เมื�อต้นทุนนั �นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออกไป

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรพัย์อื�นคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนตลอดอายุการให้

ประโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 - 40 ปี

เครื�องตกแต่ง ตดิตั �ง และอุปกรณ์สํานักงาน 3 - 5 ปี

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 - 10 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

ลนิิน เครื�องเคลอืบ เครื�องแก้วและเครื�องเงนิ และเครื�องใชบ้างชนิดที�ใชใ้นการดําเนินกจิการอาคารที�พกัอาศยัใหเ้ช่า บนัทกึเป็น

มูลค่าของสนิทรพัย์ด้วยมูลค่าที�ซื�อมา ในจํานวนเท่าที�จําเป็นสําหรบัการดําเนินกิจการโดยปกติ โดยถือเป็นมูลค่าหลกัของ

สนิทรพัยนี์�โดยไม่คดิค่าเสื�อมราคา การซื�อเพิ�มเตมิเพื�อเปลี�ยนหรอืทดแทนของเดมิในภายหลงั บนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายประจําปี 

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รบัจากการ

จําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื�น
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5.10 ค่าความนิยม

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่า

ค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 

เพื�อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ

หน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดที�คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิที�ก่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึ�น โดยหน่วย

ที�ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที�ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดนั �นจะต้องเป็นหน่วยที�เลก็ที�สุดที�กลุ่มกจิการที�ใช้ในการ
ประเมนิค่าความนิยมเพื�อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ 

5.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

การซื�อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�ได้รบัมาอย่างเป็นเอกเทศ เช่น เครื�องหมายการค้า ความสัมพันธ์ลูกค้า และสิทธิการใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุน 

สนิทรพัยท์ี�มอีายุการใหป้ระโยชน์ไม่จํากดั จะวดัมลูค่าในเวลาต่อมาดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สนิทรพัย์ที�มอีายุการใหป้ระโยชน์จํากดั จะวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าสะสม ค่าตดัจําหน่ายคาํนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

เครื�องหมายการคา้ 20 ปี

ความสมัพนัธล์ูกคา้   10 ปี

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3 - 10 ปี

5.12 การด้อยค่าของสินทรพัย์

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ที�มอีายุการใหป้ระโยชน์ที�ไม่ทราบไดแ้น่นอนเป็นประจําทุกปี และเมื�อมเีหตุการณ์

หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสินทรพัย์ดงักล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรบัสินทรพัย์อื�น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื�อมี

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มื�อมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืน โดยมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืนหมายถึงจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่า

ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช้

เมื�อมีเหตุให้เชื�อว่าสาเหตุที�ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์ื�น ๆ ที�ไม่ใช่ค่าความนิยม

ทั �งนี� ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยุติการนํามาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที�ออกโดย

สภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึ�งไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนต่อผลการดําเนินงานสําหรบั

ปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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5.13 สญัญาเช่า 

สญัญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื�อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สิทธิการใช้และหนี�สนิตาม

สญัญาเช่า โดยค่าเช่าที�ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาํระหนี�สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอื

ขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี�ยคงที�จากยอดหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคดิค่าเสื�อม
ราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุที�ส ั �นกว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และระยะเวลาการเช่า

กลุ่มกจิการปันส่วนสิ�งตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที�เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที�ไม่เป็นการ

เช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาที�ประกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญาที�เป็นการเช่า

และส่วนประกอบของสญัญาที�ไม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ�งกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกจิการเลอืก

ที�จะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที�เป็นการเช่าเท่านั �น 

สนิทรพัย์และหนี�สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั หนี�สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่าย

ชาํระตามสญัญาเช่า ดงันี�

 ค่าเช่าคงที�สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั
 ค่าเช่าผนัแปรที�อา้งองิจากอตัราหรอืดชันี

 มลูค่าที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื

 ราคาสทิธเิลอืกซื�อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ

 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการที�กลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั �น

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคํานวณหนี�สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวามแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบี�ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี�ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิการ
จะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่า ซึ�งกค็อือตัราที�สะทอ้นถงึการกู้ยมืเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสนิทรพัย์ที�มมีลูค่าใกลเ้คยีงกนั 

ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื�อนไขที�ใกลเ้คยีงกนั

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ย

 จํานวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกของหนี�สนิตามสญัญาเช่า

 ค่าเช่าจ่ายที�ไดช้าํระก่อนเริ�ม หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจที�ไดร้บัตามสญัญาเช่า

 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย์

ค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที�มมีูลค่าตํ�าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสั �นคอื

สญัญาเช่าที�มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที�มมีูลค่าตํ�าประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอท ีอุปกรณ์สํานักงาน
ขนาดเลก็ และป้ายโฆษณา 
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สญัญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สนิทรพัย์ที�ให้เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบันทึกเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงนิที�จ่าย

ตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�ที�ยงัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างการเงนิ

โดยใช้วิธีเงนิลงทุนสุทธิซึ�งสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที� ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่า

ทางการเงนิเริ�มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 

รายไดค่้าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายใหแ้ก่ผู้เช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

กลุ่มกจิการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกดิขึ�นจากการไดม้าซึ�งสญัญาเช่าดําเนินงานในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์อา้งองิ และ

รบัรูต้้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า สนิทรพัย์ที�ใหเ้ช่าได้รวมอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 

5.14 หนี�สินทางการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื�องมอืทางการเงนิที�กลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหนี�สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดย

พจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี�

• หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสญัญาที�จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัย์ทางการเงินอื�นให้กับกิจการอื�น

โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรอืเลื�อนการชําระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดได้นั �น เครื�องมือทางการเงนินั �นจะจดั

ประเภทเป็นหนี�สนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนั �นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการเองด้วย

จํานวนตราสารทุนที�คงที� เพื�อแลกเปลี�ยนกบัจํานวนเงนิที�คงที�

• หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสญัญาหรือสามารถเลื�อนการชําระภาระผูกพันตามสญัญาไปได้ เครื�องมือ

ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเมื�อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื�อนไขใหเ้ลื�อนชาํระหนี�ออกไปอกีเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี�สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าหนี�สิน

ทางการเงนิทั �งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

ค) การตดัรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญา

กลุ่มกจิการตดัรายการหนี�สนิทางการเงนิเมื�อภาระผูกพนัที�ระบุในสญัญาไดม้กีารปฏิบตัติามแล้ว หรอืไดม้กีารยกเลกิไป หรอื

สิ�นสุดลงแลว้

หากกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของหนี�สนิทางการเงนิ กลุ่มกจิการจะต้องพจิารณาว่ารายการ

ดังกล่าวเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้หนี�สิน
ทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหนี�สนิใหม่นั �น และตดัรายการหนี�สนิทางการเงนินั �นดว้ยมลูค่าตามบญัชทีี�เหลอือยู่ 

และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน 

หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื�อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุงมลูค่า

ของหนี�สินทางการเงนิโดยการคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จรงิเดิม (Original effective

interest rate) ของหนี�สนิทางการเงนินั �น และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน
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5.15 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที�กู้มาโดยทั �วไปและที�กู้มาเป็นการเฉพาะที�เกี�ยวข้องโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรอืการ
ผลติสนิทรพัย์ที�เขา้เงื�อนไข (สนิทรพัย์ที�ต้องใชร้ะยะเวลานานในการทําใหพ้รอ้มใชห้รอืพรอ้มขายได้ตามประสงค์) ต้องนํามา

รวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรายได้จากการลงทุนที�เกดิจากการนําเงนิกู้ยมืที�กู้มาโดยเฉพาะ การรวม

ต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ�นสุดลงเมื�อการดําเนินการที�จําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ที�เข้าเงื�อนไขให้อยู่ใน

สภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มที�จะขายไดเ้สรจ็สิ�นลง 

ตน้ทุนการกูย้มือื�น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกดิขึ�น

5.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงนิได้จะรบัรู้ใน 

งบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืรายการที�รบัรูโ้ดยตรงไปยงั

ส่วนของเจา้ของ  

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั

ใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที�การนํา

กฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ�นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชรีบัรูเ้มื�อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และราคาตามบญัชทีี�แสดงอยู่

ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี�

• การรบัรู้เริ�มแรกของรายการสินทรพัย์หรือรายการหนี�สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ
ต่อกําไร หรอืขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษี

• ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในการร่วมค้าที�กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึ�น

ภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบ

ระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีจะรบัรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนํา

จํานวนผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์ 

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที�จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัย์และ

หนี�สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ี�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัซึ�งตั �งใจจะจ่าย

หนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
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5.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คอื ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลา

บญัช ีเช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน ลาประจําปีและลาป่วยที�มกีารจ่ายค่าแรง ส่วนแบ่งกําไรและโบนัส และค่ารกัษาพยาบาล 

ของพนักงานปัจจุบนั โดยรบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม

กจิการจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

ข) โครงการสมทบเงนิ 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนกองทุนสํารองเลี�ยงชพีตามสญัญา กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัที�ต้องจ่ายชําระ

เพิ�มเตมิเมื�อไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถงึกําหนดชาํระ 

ค) ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะไดร้บัเมื�อเกษยีณอายุ โดยมกัขึ�นอยู่

กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเกษยีณอายุ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวธิีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้

ซึ�งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทน

ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น และ
รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

5.18 ประมาณการหนี�สิน

กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที�จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ

จํานวนที�ตอ้งจ่ายได้

กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิโดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระภาระผูกพนั 

การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

5.19 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัที�กจิการสามารถกําหนดการจ่ายเงนิปันผลไดอ้ย่างอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 

ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื�อหุ้นซึ�งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ
เจา้ของ 
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5.20 การรบัรู้รายได้

รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ี�เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น ๆ ที�กลุ่มกจิการไดร้บัจากการใหบ้รกิาร

ในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายได้สุทธจิากภาษีมูลค่าเพิ�ม ซึ�งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที�จะไดร้บั

ชาํระเมื�อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร

สําหรบัสญัญาที�มหีลายองค์ประกอบที�กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสนิค้าหรอืให้บรกิารหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น

แต่ละภาระที�ต้องปฏิบัติที�แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที�ต้อง

ปฏิบัติตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ หรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ และกลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้ของ 
แต่ละภาระที�ตอ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื�อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนั �นแล้ว

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลประกอบดว้ย ค่ารกัษาพยาบาล ค่าหอ้งพกั และค่ายา ซึ�งเป็นจํานวนเงนิสุทธจิากส่วนลด โดยจะ
รบัรูเ้มื�อไดใ้หบ้รกิารหรอืเมื�อไดส้่งมอบยาแล้ว

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและอาคารที�พกัอาศยัให้เช่าประกอบดว้ย จํานวนเงนิที�ได้รบัจากการให้เช่าห้องพกั การขายอาหาร

และเครื�องดื�ม และบรกิารเสรมิอื�น ๆ รายได้จากการให้เช่าห้องพกัจะรบัรู้ตลอดช่วงเวลาที�แขกเข้าพัก รายได้จากการขาย

อาหารและเครื�องดื�ม รวมทั �งการขายสนิคา้จะรบัรู ้ณ จุดขาย โดยกลุ่มกจิการมสีทิธใินการไดร้บัชาํระเงนิทนัททีี�แขกของโรงแรม

เขา้พกั และไดร้บับรกิารและสนิคา้ 

รายไดจ้ากกจิการบรหิารอาคารสํานักงานรบัรูเ้ป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายไดท้ี�รบัรูไ้ม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธจิาก

ส่วนลดการคา้ 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 

รายไดค่้าเช่าจากอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน โดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า

รายไดอ้ื �น

รายไดด้อกเบี�ยและรายไดอ้ื�นรบัรูต้ามเกณฑ์คงคา้ง เวน้แต่จะมคีวามไม่แน่นอนในการรบัชําระ 

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที �เกดิจากสญัญา

กลุ่มกิจการรบัรู้สนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาเมื�อกลุ่มกิจการรบัรูร้ายได้จากการปฏิบตัิตามภาระที�ต้องปฏิบตัิตามสญัญา ก่อนที�จะ

รบัชาํระหรอืถงึกําหนดชาํระตามสญัญา 

กลุ่มกิจการรบัรู้หนี�สนิที�เกิดจากสญัญาเมื�อได้รบัชําระจากลูกค้าหรอืถึงกําหนดชําระตามสญัญาก่อนที�กลุ่มกิจการจะปฏิบตัิตาม

ภาระที�ตอ้งปฏบิตัิ

กลุ่มกจิการจะแสดงยอดสุทธหินี�สนิที�เกดิจากสญัญาหลงัจากหกักลบกบัสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญานั �น ๆ ในแต่ละสญัญาที�ทํากบัลูกคา้
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5.21 การจ่ายเงินปันผล

เงนิปันผลที�ประกาศจ่ายจะรบัรูเ้ป็นหนี�สนิในงบการเงนิของกลุ่มกจิการในรอบระยะเวลาบญัชซีึ�งที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัได้

อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล เงนิปันผลระหว่างกาลจะรบัรูเ้มื�อไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

5.22 สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ

หลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี�จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี�

ไม่สามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได้

6 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน

6.1 ปัจจยัความเสี�ยงด้านการเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงทางการเงนิที�หลากหลายซึ�งได้แก่ ความเสี�ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

ความเสี�ยงดา้นมลูค่ายุตธิรรม และความเสี�ยงดา้นราคา) ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการ

จดัการความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจงึมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิีการลดผลกระทบที�ทําให้

เสยีหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการใหเ้หลอืน้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้

การจดัการความเสี�ยงดําเนินงานโดยฝ่ายจดัการ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายที�อนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการจะ 

ชี�ประเดน็ ประเมนิ และป้องกนัความเสี�ยงทางการเงนิดว้ยการร่วมมอืกนัทํางานอย่างใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตังิานต่าง ๆ ภายใน

กลุ่มกิจการ คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงจะกําหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื�อจดัการความเสี�ยงและนโยบายที�เกี�ยวข้อง
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบายสําหรบัความเสี�ยงที�เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยง

อตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง

6.1.1 ความเสี�ยงจากตลาด

ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

กลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสกุลเงนิดอลลาห์สหรฐั อนัเกี�ยว
เนื�องมาจากรายการค่าที�ปรกึษาและค่าใชจ้่ายภายใต้สญัญาค่าบรหิารอาคารที�พกัอาศยัในสกุลเงนิต่างประเทศ 

อย่างไรกต็าม กลุ่มกจิการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ในการป้องกนัความเสี�ยงในอตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าว เนื�องจากกลุ่มกจิการ

เชื�อว่าในสถานการณ์ปัจจุบนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศจะไม่มผีลกระทบที�เป็นสาระสําคญัต่อผล
การดําเนินงานของกลุ่มกจิการ  

ข) ความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรมและความเสี�ยงในกระแสเงินสดที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการเกดิจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�มอีตัราดอกเบี�ย
ผนัแปรในสกุลเงนิบาท ซึ�งส่งผลใหก้ลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงจากกระแสเงนิสด  

เงนิกู้ยมืไดแ้สดงดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย ทั �งนี� ตามสญัญา เงนิกู้จะมกีารปรบัราคาใหม่ตามระยะเวลาที�กําหนดไว ้
(ดงัตารางดา้นล่าง) จงึส่งผลใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัมคีวามเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด

ทั �งนี�กลุ่มกจิการไม่ไดป้้องกนัความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย
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ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและการปรบัอตัราดอกเบี�ยใหม่ของเงนิกู้ยมื ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท

ร้อยละของ

เงินกู้ พนับาท

ร้อยละของ

เงินกู้

เงนิกูท้ี�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร 3,819,004 93 3,679,940 90

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท

ร้อยละของ

เงินกู้ พนับาท

ร้อยละของ

เงินกู้

เงนิกูท้ี�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร 2,286,935 81 2,352,546 72

รอ้ยละของเงนิกู้ยมืแสดงถงึสดัส่วนของเงนิกู้ยมืที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปรต่อจํานวนเงนิกู้ยมืทั �งหมด การวเิคราะห์

ตามวนัครบกําหนดไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ 6.1.3 

6.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดิต

ความเสี�ยงด้านเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสดตามสญัญาของ

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย รวมถงึความเสี�ยงดา้นสนิเชื�อแก่ลูกคา้และลูกหนี�คงคา้งและ

เงนิใหกู้ย้มื 

ก) การบริหารความเสี�ยง

กลุ่มกิจการบรหิารความเสี�ยงด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสี�ยง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 
กลุ่มกจิการจะเลอืกทํารายการกบัสถาบนัการเงนิที�ไดร้บัการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�เป็นอสิระ

เท่านั �น

สาํหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสี�ยงจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ

ทางการเงิน ประสบการณ์ที�ผ่านมา และปัจจยัอื�น ๆ และกําหนดการให้วงเงินสินเชื�อจากผลการประเมินดังกล่าว
ซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี� ผูบ้รหิารในสายงานที�เกี�ยวขอ้งจะทําการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ตามขอ้กําหนดดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อย่างสมํ�าเสมอ

การขายใหก้บัลูกคา้รายย่อยจะชาํระดว้ยเงนิสดหรอืบตัรเครดติเพื�อลดความเสี�ยงดา้นเครดติ กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่มี

การกระจุกตวัของความเสี�ยงดา้นเครดติที�เป็นสาระสาํคญั 

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ของกลุ่มกจิการและบรษิทัเป็นการลงทุนที�มคีวามเสี�ยงตํ�า 
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ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรพัย์ทางการเงนิ 3 ประเภทที�ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุน
ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น

 สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา

 เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

แมว่้ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิฝากธนาคารซึ�งเขา้เงื�อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่า

ภายใต ้TFRS 9 แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิที�ไม่มนัียสาํคญั

ลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยต์ามสญัญา

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกดิขึ�นซึ�งคํานวณค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุลูกหนี�การคา้และสนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญา

ทั �งหมด

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหนี�ตามความเสี�ยงด้านเครดิตที�มี

ลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกินกําหนดชําระ ทั �งนี� เนื�องจากสินทรพัย์ที�เกิดจากสัญญานั �นเป็นการ

ให้บรกิารแล้วซึ�งมีลกัษณะความเสี�ยงใกล้เคียงกับลูกหนี�สําหรบัสญัญาประเภทเดียวกัน ผู้บรหิารจึงได้ใช้อัตราผล

ขาดทุนดา้นเครดติของลูกหนี�กบัสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญาที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากประวัติการชําระเงนิจากการขายในช่วง

ระยะเวลา 24 - 36 เดอืน ก่อนวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 รวมทั �งพจิารณาจากประสบการณ์ผลขาดทุนดา้นเครดติที�

เกิดขึ�นในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทั �งนี� อตัราผลขาดทุนด้านเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื�อให้สะท้อนถงึขอ้มูลที�เป็น

ปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี�ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที�จะมผีลต่อความสามารถในการจ่ายชําระของ

ลูกค้า จึงได้ปรบัอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที�ได้จากประสบการณ์ในอดีตเพื�อให้สะท้อนถึงการคาดการณ์การ

เปลี�ยนแปลงจากปัจจยัเหล่านี�
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จากหลกัการดงักล่าวค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติสาํหรบัลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา เป็นดงันี�

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ยงัไมถ่ึง

กาํหนดชาํระ

พนับาท

ไม่เกิน 3

เดือน

พนับาท

3 - 6 เดือน

พนับาท

6 - 12 เดือน

พนับาท

เกินกวา่ 

12 เดือน

พนับาท

รวม

พนับาท

มลูคา่ตามบญัชขีั �นตน้

   (หมายเหตุ 12.1) 
- ลูกหนี�การคา้ - กจิการอื�น 141,052 424,797 162,325 174,995 40,289 943,458

- ลูกหนี�การคา้ - กจิการ 
ที�เกี�ยวขอ้งกนั 232 - - - - 232

- สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 61,665 - - - - 61,665

ค่าเผื�อผลขาดทุน 933 2,497 623 1,088 11,517 16,658

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

มลูคา่ตามบญัชขีั �นตน้

   (หมายเหตุ 12.1) 
- ลูกหนี�การคา้ - กจิการอื�น 107,411 101,923 10,396 9,894 14,819 244,443
- ลูกหนี�การคา้ - กจิการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 240 - - - - 240
- สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 16,579 68 - - - 16,647
ค่าเผื�อผลขาดทุน 3,666 2,764 781 637 4,162 12,010

งบการเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ยงัไมถ่ึง

กาํหนดชาํระ

พนับาท

ไม่เกิน 3

เดือน

พนับาท

3 - 6 เดือน

พนับาท

6 - 12 เดือน

พนับาท

เกินกวา่ 

12 เดือน

พนับาท

รวม

พนับาท

มลูคา่ตามบญัชขีั �นตน้

   (หมายเหตุ 12.1) 
- ลูกหนี�การคา้ - กจิการอื�น 10,126 170,567 150,540 168,846 6,877 506,956

- ลูกหนี�การคา้ - กจิการ 
ที�เกี�ยวขอ้งกนั 14,568 2,581 1 45 - 17,195

- สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 18,167 - - - - 18,167

ค่าเผื�อผลขาดทุน 86 449 460 524 5,308 6,827

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

มลูคา่ตามบญัชขีั �นตน้

   (หมายเหตุ 12.1) 
- ลูกหนี�การคา้ - กจิการอื�น 10,914 19,449 1,603 4,931 5,182 42,079
- ลูกหนี�การคา้ - กจิการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,626 - - - - 5,626
- สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 1,480 - - - - 1,480
ค่าเผื�อผลขาดทุน 1 25 2 14 5,146 5,188
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนสาํหรบัลูกหนี�การคา้สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

งบการเงินรวม

ลูกหนี�การค้า

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม 12,010 7,432

รบัรูค่้าเผื�อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 8,310 5,930

ตดัจําหน่ายลูกหนี�ที�ไม่สามารถเรยีกชาํระไดใ้นระหว่างปี (3,617) (804)

กลบัรายการค่าเผื�อผลขาดทุน (45) (548)

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 16,658 12,010

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี�การค้า

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม 5,188 1,264

รบัรูค่้าเผื�อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 5,008 4,031
กลบัรายการค่าเผื�อผลขาดทุน (3,369) -

การโอนกจิการบางส่วน - (107)

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 6,827 5,188

กลุ่มกจิการและบรษิทัจะตดัจําหน่ายลูกหนี�การคา้และสนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญาเมื�อคาดว่าจะไม่ไดร้บัชําระคนื ขอ้บ่งชี�
ที�คาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชําระหนี�หรือทยอยชําระหนี� ไม่มีการชําระเงิน

ตามสญัญาหรอืไม่สามารถตดิต่อไดเ้ป็นระยะเวลามากกว่า 1 ถงึ 2 ปี 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้และสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธิ

ในกําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได ้กลุ่มกจิการจะรบัรูจํ้านวนที�ไดร้บัชําระสําหรบัจํานวนที�ไดต้ดัจําหน่ายไป

แลว้เป็นยอดหกัจากรายการที�ไดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เงนิลงทุนในตราสารหนี�

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายประกอบดว้ยลูกหนี�และเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

กลุ่มกิจการพจิารณาว่าเงนิลงทุนในตราสารหนี� (ยกเวน้เงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั) ที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุน

ตัดจําหน่ายนั �นมีความเสี�ยงด้านเครดิตตํ�า ดังนั �น ค่าเผื�อผลขาดทุนที�รบัรู้ในระหว่างปีจึงจํากัดอยู่เพียงผลขาดทุน

ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายใน 12 เดือน  สําหรับตราสารหนี�ที�อยู่ ในความต้องการของตลาดที�เข้าข่าย 

“ความเสี�ยงด้านเครดติตํ�า” นั �น กลุ่มกจิการพจิารณาตราสารหนี�ที�ถูกจดัอนัดบัด้านเครดติในระดบัลงทุน (Investment

grade credit rating) จากหน่วยงานจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอือย่างน้อยหนึ�งแห่ง สําหรบัตราสารอื�น ๆ นั �น กลุ่มกจิการ

จะพิจารณาว่ามีความเสี�ยงด้านเครดิตตํ�าเมื�อความเสี�ยงจากการผิดนัดชําระอยู่ในระดับตํ�า และผู้ออกตราสารมี

ความสามารถทางการเงนิที�แขง็แกร่งที�จะปฏบิตัติามภาระผูกพนัตามสญัญาไดใ้นระยะเวลาอนัใกล้

กลุ่มกิจการพจิารณาว่าเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยมอีตัราการผดินัดชําระตํ�า ผู้บรหิารจงึไม่ได้ตั �งค่าเผื�อผลขาดทุนด้าน

เครดติในรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนัสําหรบัเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว 

6.1.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

จํานวนเงนิสดที�มอีย่างเพยีงพอ เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ที�มตีลาดรองรบั และการมแีหล่งเงนิทุนที�สามารถเบกิใชไ้ดจ้าก

วงเงนิดา้นสนิเชื�อที�เพยีงพอต่อการชาํระภาระผูกพนัเมื�อถงึกําหนดชําระ และเพยีงพอต่อการปิดสถานะ ทั �งนี� ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารที�สามารถเบกิใช้ไดท้นัทจํีานวน 488.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 176.3 ล้านบาท) 

เพื�อใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ 

จากลกัษณะของการดําเนินธุรกจิของกลุ่มกจิการซึ�งเป็นธุรกจิที�มคีวามยดืหยุ่นและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงาน

บรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการไดค้งไวซ้ึ�งความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนจากวงเงนิสนิเชื�อจากสถาบนัการเงนิ 

ผู้บรหิารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ�าเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน

(จากวงเงนิสินเชื�อที�ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี� กลุ่มกิจการยงัได้

ทําการประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่าง ๆ พจิารณาสนิทรพัยท์ี�มสีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่อง

ตามขอ้กําหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึ�งแผนการจดัหาเงนิ

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ี�ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคมมดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

หมดอายุภายในหนึ�งปี

   - วงเงนิเบกิเกนิบญัชี 250,000 - - -

หมดอายุเกนิกว่าหนึ�งปี
  - วงเงนิกูธ้นาคาร 309,260 585,950 180,850 180,850

559,260 585,950 180,850 180,850
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ข) วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี�แสดงให้เห็นถึงหนี�สนิทางการเงนิที�จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญาของหนี�สนิทาง
การเงนิที�ไม่ใช่สญัญาอนุพนัธ์

จํานวนเงนิในตารางแสดงดว้ยจํานวนเงนิตามสญัญาที�ไม่ไดม้กีารคดิลด ทั �งนี� ยอดคงเหลอืที�ครบกําหนดภายในระยะเวลา 

12 เดือนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเนื�องจากการคิดลดไม่มีนัยสําคัญ สําหรับกระแสเงินสดที�แสดงภายใต้สัญญา

แลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยนั �น เป็นกระแสเงินสดโดยประมาณจากอัตราดอกเบี�ยล่วงหน้าที�เกี�ยวข้อง ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

งบการเงินรวม

เมื�อเรียก

ชาํระ

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

มูลค่าตาม

บญัชี

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 631,614 - - 631,614 631,614

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั - 287,271 - - 287,271 287,271
หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น - 95,035 - - 95,035 95,035

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 90,181 142,520 104,048 336,749 248,747

เงนิกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงนิ - 329,182 2,773,718 719,900 3,822,800 3,819,004

เงนิมดัจํารบัจากลูกคา้ - 45,442 - - 45,442 45,442

เจา้หนี�ค่าซื�อกจิการโรงพยาบาล - 100,000 55,000 - 155,000 151,889

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น - - 18,937 - 18,937 18,937

รวม - 1,578,725 2,990,175 823,948 5,392,848 5,297,939
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบการเงินรวม

เมื�อเรียก

ชาํระ

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

มูลค่าตาม

บญัชี

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 674,004 - - 674,004 674,004

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั - 298,258 - - 298,258 298,258

ส่วนของตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาว

กบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ถงึ
กําหนดชาํระภายในหนึ�งปี - 120,973 - - 120,973 120,973

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น - 92,596 - - 92,596 92,596

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 78,447 206,839 105,849 391,135 292,768

เงนิกูย้มืระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงนิ - 273,323 2,392,766 1,017,056 3,683,145 3,679,940

เงนิมดัจํารบัจากลูกคา้ 880 28,564 19,070 - 48,514 48,514

เจา้หนี�ค่าซื�อกจิการโรงพยาบาล - 250,000 55,000 - 305,000 294,091

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น - - 17,240 - 17,240 17,240

รวม 880 1,816,165 2,690,915 1,122,905 5,630,865 5,518,384

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื�อเรียก

ชาํระ

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

มูลค่าตาม

บญัชี

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 200,505 - - 200,505 200,505

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั - 520,132 - - 520,132 520,132

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น - 22,615 - - 22,615 22,615

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 34,594 50,937 - 85,531 84,179

เงนิกูย้มืระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงนิ - 274,702 1,882,877 131,023 2,288,602 2,286,935

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น - - 1,493 - 1,493 1,493

รวม - 1,052,548 1,935,307 131,023 3,118,878 3,115,859

240



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื�อเรียก

ชาํระ

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

มูลค่าตาม

บญัชี

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 100,270 - - 100,270 100,270

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�

เกี�ยวขอ้งกนั - 482,382 - - 482,382 482,382

ส่วนของตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาว

กบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ถงึ

กําหนดชาํระภายในหนึ�งปี - 120,973 - - 120,973 120,973

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น - 18,132 - - 18,132 18,132

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 32,312 85,450 - 117,762 111,398

เงนิกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงนิ - 181,467 1,578,515 594,231 2,354,213 2,352,547

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�
เกี�ยวขอ้งกนั - - 300,000 - 300,000 300,000

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น - - 7,295 - 7,295 7,295

รวม - 935,536 1,971,260 594,231 3,501,027 3,492,997

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

6.2.1 การบริหารความเสี�ยง

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

• การรกัษาไวซ้ึ�งการดําเนินงานต่อเนื�อง เพื�อที�จะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และก่อใหเ้กดิประโยชน์ให้

แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื�น ๆ และ

• การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัที�ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื�อลดตน้ทุนเงนิทุน

การที�จะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสร้างของเงนิทุนนั �น กลุ่มกิจการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื�อลดภาระหนี�สนิ

เช่นเดยีวกบักจิการอื�นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ�าเสมอจากอตัราส่วนหนี�สนิต่อทุน 

และอตัราส่วนหนี�สนิจากสถาบนัการเงนิต่อทุน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

หนี�สนิสุทธิ 6,554,896 6,090,194 3,558,726 3,675,006

ส่วนของเจา้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจ

    ควบคุม) 10,860,455 9,324,917 10,659,353 9,017,948

อตัราส่วนหนี�สินต่อทุน ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 33 ร้อยละ 41

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

หนี�สนิจากสถาบนัการเงนิ 3,819,004 3,679,940 2,286,935 2,352,546

ส่วนของเจา้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจ

    ควบคุม) 10,860,455 9,324,917 10,659,353 9,017,948

อตัราส่วนหนี�สินจากสถาบนัการเงินต่อทุน ร้อยละ 35 ร้อยละ 39 ร้อยละ 21 ร้อยละ 26

อตัราส่วนหนี�สินต่อทุนและอตัราส่วนหนี�สนิจากสถาบันการเงนิต่อทุนลดลงจากร้อยละ 65 มาที�รอ้ยละ 60 และจาก 

รอ้ยละ 39 มาที�รอ้ยะ 35 ตามลําดบั เนื�องจากงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมผีลประกอบการเป็นกําไรใน

ปีปัจจุบนั และมกีารเพิ�มขึ�นของส่วนของเจา้ของจากการเพิ�มทุนใหแ้ก่บุคคลภายนอก (หมายเหตุ 27)  

การคงไว้ซึ �งอตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants)

ภายใต้เงื�อนไขของวงเงนิกูข้องกลุ่มกจิการ บรษิทัในกลุ่มกจิการที�มวีงเงนิกูย้มืจะตอ้งคงไวซ้ึ�งอตัราส่วนทางการเงนิดงันี� 

• อตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนที�ไม่เกนิระหว่างรอ้ยละ 125 และรอ้ยละ 233

• อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�ที�ไม่ตํ�ากว่าระหว่างรอ้ยละ 115 และรอ้ยละ 125

บรษิัทในกลุ่มกิจการสามารถคงไวซ้ึ�งอตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนตลอดรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
อย่างไรกต็าม บางบรษิทัในกลุ่มกจิการที�ไม่สามารถคงไวซ้ึ�งอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี� ทั �งนี�บรษิทัดงักล่าว

ไดร้บัหนังสอืผ่อนผนัจากธนาคาร 
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7 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าหรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ายุตธิรรมตามลําดบัชั �นของมลูค่ายุตธิรรม

ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงินที�

วดัมูลค่ายุติธรรมผา่น

   กาํไรหรือขาดทุน 

ตราสารหนี� (หมายเหตุ 13) 400,466 34,007 - - - - 400,466 34,007
ตราสารทุน (หมายเหตุ 13) - - - - 330 330 330 330

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงินที�

วดัมูลค่ายุติธรรมผา่น

   กาํไรหรือขาดทุน 

ตราสารหนี� (หมายเหตุ 13) 400,458 18,000 - - - - 400,458 18,000

ตราสารทุน (หมายเหตุ 13) - - - - 330 330 330 330

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชั �นตามขอ้มลูที�ใชด้งันี�

ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงนิอ้างอิงจากราคาปิดที�อ้างอิงจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอื
สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย

ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งใช้ขอ้มูลที�สามารถสงัเกตได้

อย่างมนัียสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้
ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สงัเกตได้

ในตลาด 

การวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิเป็นไปตามนโยบายการบญัชตีามที�เปิดเผยในหมายเหตุ 5.7 และ

หมายเหตุ 5.14 
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การโอนระหว่างระดบัของชั �นมลูค่ายุตธิรรม

ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบัลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี

ขั �นตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิในระดบั 1 คํานวณจาก มูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุน โดยอ้างองิจากบรษิทัจดัการการลงทุน 

(Asset management company)

8 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�องและอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตี

และปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น

ก) การด้อยค่าของค่าความนิยม

มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณนี�ใช้

ประมาณการกระแสเงนิสดซึ�งอา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ถงึ 10 ปี ซึ�งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร

กระแสเงนิสดหลงัจากปีที� 5 และปีที� 10 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20 
อตัราการเติบโตดงักล่าวสอดคล้องกบัการคาดการณ์อัตราการเติบโตที�รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของ

หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดนั �นดําเนินงานอยู่

ข) อายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

กลุ่มกจิการประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที�สาํคญัดงันี�

เครื�องหมายการคา้ 20 ปี 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 10 ปี 

โดยอ้างอิงจากอายุการให้ประโยชน์ที�กลุ่มกิจการนํามาใช้ในการประกอบกิจการโรงพยาบาล และอ้างอิงจากอายุการให้

ประโยชน์ที�เหลอือยู่ของกลุ่มลูกคา้จากฐานขอ้มลูในอดตีของกจิการ 

ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุขึ�นอยู่กบัข้อสมมตฐิานหลายขอ้ ข้อสมมตฐิานที�ใชแ้ละผลกระทบ

จากการเปลี�ยนแปลงที�เป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุขอ้ 26
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ง) การกาํหนดอายุสญัญาเช่า

กลุ่มกจิการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดที�ทําใหเ้กดิสิ�งจูงใจทางเศรษฐกจิสําหรบัผูเ้ช่า ในการใช้
สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพื�อกําหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการกําหนดอายุ

สญัญาเช่ากต็่อเมื�อสญัญาเช่านั �นมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ 

สาํหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัที�เกี�ยวขอ้งมากที�สุดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ่้าย และสภาพของสนิทรพัยท์ี�เช่า

สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี�สินตามสัญญาเช่า เนื�องจากกลุ่มกิจการพิจารณา 

ก) สภาพของสนิทรพัยท์ี�เช่า และ/หรอื ข) การเปลี�ยนแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิต้นทุนอย่างมสีาระสําคญั

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื�อกลุ่มกจิการใช ้(หรอืไม่ใช้) สทิธหิรอืกลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในการใช ้(หรอืไม่ใช้สทิธิ) 

การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกดิขึ�นเมื�อเกดิเหตุการณ์ที�มนัียสําคญัหรอืการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ที�มนัียสาํคญั ซึ�งมผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ  

จ) การกาํหนดอตัราการคิดลดของหนี�สินตามสญัญาเช่า

กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่าดงันี�

• ใช้ข้อมูลที�การจัดหาเงินทุนจากบุคคลที�สามของแต่ละกิจการที�เป็นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลที�ได้รับให้สะท้อนกับ

การเปลี�ยนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได้

• ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั

ฉ) การกาํหนดอตัราคิดลดของเจ้าหนี�ค่าซื�อกิจการโรงพยาบาล

กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบี�ยการกู้ยืมส่วนเพิ�ม โดยใช้ข้อมูลที�การจดัหาเงนิทุนจากบุคคลที�สามของกลุ่มกิจการ และ

ปรบัปรุงขอ้มลูที�ไดร้บัใหส้ะทอ้นกบัการเปลี�ยนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

9 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

คณะกรรมการบรหิารที�ทําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธข์องกลุ่มกจิการระบุส่วนงานที�รายงานของธุรกจิเพื�อใชใ้นการวดัผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ โดยจําแนกตามสายผลติภณัฑ ์ดงันี�

ธรุกิจพฒันาและให้เช่า การตดับญัชีรายการ 

ธรุกิจโรงพยาบาล อสงัหาริมทรพัย์ ธรุกิจอื�น ๆ ระหว่างกนั รวม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้จากการขายและให้บริการ

ลูกคา้ภายนอก 4,742.7 2,290.3 316.1 360.4 - - - - 5,058.8 2,650.7
ระหว่างส่วนงาน 307.3 122.2 60.3 56.7 - - (367.6) (178.9) - -

รวม 5,050.0 2,412.5 376.4 417.1 - - (367.6) (178.9) 5,058.8 2,650.7

ประเภทของการรบัรู้รายได้ 

ณ จุดใดจุดหนึ�ง 3,595.3 2,006.6 6.6 38.3 - - (50.1) (10.1) 3,551.8 2,034.8
ตลอดช่วงระยะเวลา 1,454.7 405.9 369.8 378.8 - - (317.5) (168.8) 1,507.0 615.9

รวมรายได้ 5,050.0 2,412.5 376.4 417.1 - - (367.6) (178.9) 5,058.8 2,650.7

กําไร(ขาดทุน)ขั �นตน้ 1,660.0 407.5 81.6 107.6 - - (327.0) (196.6) 1,414.6 318.5
ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (1,205.6) (788.8) (319.5) (186.6) - (1.0) 404.0 205.6 (1,121.1) (770.8)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 312.9 (477.4) 1,282.8 766.6 - (1.1) (1,401.8) (781.4) 193.9 (493.3)
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษเีงนิได้ (105.0) (12.4) (8.7) (29.7) - - 12.7 (2.1) (101.0) (44.2)
กําไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี 207.9 (489.8) 1,274.1 736.9 - (1.1) (1,389.1) (783.5) 92.9 (537.5)

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย - - 1,010.8 - - - - - 1,010.8 -
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 15.6 - 120.9 1,155.1 - - - - 136.5 1,155.1
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7,617.3 7,437.0 3,441.4 3,550.4 - 0.2 - - 11,058.7 10,987.6
ค่าความนิยม 1,824.0 1,824.0 - - - - - - 1,824.0 1,824.0
รวมสนิทรพัย์ 12,382.4 10,675.5 11,732.6 10,779.9 - 10.1 (6,699.6) (6,050.4) 17,415.4 15,415.1
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคาร 486,641 176,319 164,044 20,859

เงนิฝากธนาคารระยะสั �น 2,007 - - -

488,648 176,319 164,044 20,859

11 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน (หมายเหตุ 17) 1,009,666 - - -

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 18) 1,088 - - -

รวมสนิทรพัย์ 1,010,754 - - -

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้นําที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างซึ�งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน 1,010.8 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2563 : จํานวน 1,092.3 ลา้นบาท) ไปคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 23)

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 3/2564 เมื�อวันที� 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีมติให้จําหน่ายที�ดินพร้อมอาคารของบริษัทย่อยใน 
กลุ่มกจิการที�ใชใ้นการประกอบกจิการอาคารสํานักงานใหเ้ช่าใหแ้ก่ทรสัต์เพื�อการลงทุนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์แห่งหนึ�ง โดยการ
ทํารายการดงักล่าวได้รบัการอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ดังกล่าวแล้ว เมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2564  

กลุ่มกจิการจงึจดัประเภทที�ดนิพรอ้มอาคารดงักล่าวเป็นสนิทรพัยท์ี�ถอืไวเ้พื�อขายในระหว่างปี 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

12 ลูกหนี�การค้า ลูกหนี�อื�นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ

12.1 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้ - กจิการอื�น 943,458 244,443 506,956 42,079

ลูกหนี�การคา้กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั
   (หมายเหตุ 34 ข) 232 240 17,195 5,626

รายไดค้า้งรบั 61,665 16,647 18,167 1,480

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�

คาดว่าจะเกดิขึ�น (หมายเหตุ 6.1.2) (16,658) (12,010) (6,827) (5,188)

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 988,697 249,320 535,491 43,997

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 30,549 20,828 6,952 3,589

เงนิทดรองจ่าย 5,059 2,007 2,575 327

เงนิจ่ายล่วงหน้า - ค่าวคัซนี 631,655 - 243,054 -

ลูกหนี�ค่าหุน้บรษิทัย่อย - 60,000 - -

ลูกหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั
    (หมายเหตุ 34 ข) 1,914 2,823 - -
ลูกหนี�อื�น - กจิการอื�น 22,820 7,859 4,665 1,600

1,680,694 342,837 792,737 49,513

12.2 การด้อยค่าของลูกหนี�การค้าและสินทรพัยท์างการเงิน

ขอ้มลูเกี�ยวกบัค่าเผื�อการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์างการเงนิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 6.1.2 ข) 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

13 สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

กลุ่มกจิการมเีครื�องมอืทางการเงนิ ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

สินทรพัยท์างการเงิน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 488,648 176,319 164,044 20,859
เงนิฝากประจําระยะสั �น 1,405 1,388 - -
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มขีอ้จํากดัในการเบกิใชท้ี�
    หมุนเวยีน 360 5,000 - 5,000
ลูกหนี�การคา้ ลูกหนี�อื�นและค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า

    - สุทธิ 1,645,086 320,002 783,210 45,597
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าส่วนที�ครบกําหนดในหนึ�งปี

    - สุทธ ิ  - - 1,731 1,670
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อย - - - 10
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 12,017 16,169 2,892 4,281
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มขีอ้จํากดัในการเบกิใช้ 2,804 2,803 - -
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า - สุทธิ - - 3,342 5,074

 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - - 2,821,573 2,629,296
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 62,623 39,550 6,353 4,385

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร
หรอืขาดทุนที�หมุนเวยีน 400,466 34,007 400,458 18,000

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร
   หรอืขาดทุน 330 330 330 330

หนี�สินทางการเงิน

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 729,769 921,420 200,505 100,270
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 287,271 298,258 520,132 482,382
ส่วนของหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ถงึกําหนดชําระ

ภายในหนึ�งปี 84,471 68,709 34,594 29,295
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึ

กําหนดชําระภายในหนึ�งปี 328,105 273,323 274,156 181,467
ส่วนของตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาวจากบุคคลที�

เกี�ยวขอ้งกนัที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี - 120,973 - 120,973
เงนิมดัจํารบัจากลูกคา้ที�หมุนเวยีน 45,442 29,444 - -
หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 95,035 92,596 22,615 18,132
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 164,275 224,059 49,585 82,104

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  3,490,899 3,406,617 2,012,778 2,171,080
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 300,000

 เงนิมดัจํารบัจากลูกคา้ - 19,070 - -
เจา้หนี�ค่าซื�อกจิการโรงพยาบาล 53,735 46,675 - -
หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น 18,937 17,240 1,493 7,295
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

13.1 สินทรพัยท์างการเงินอื�นที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเมื�อเขา้เงื�อนไขดงัต่อไปนี�

 ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ี�จะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ
 กระแสเงนิสดตามสญัญานั �นเขา้เงื�อนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย

ลูกหนี�อื �น 

ลูกหนี�อื�นเป็นรายการที�เกดิขึ�นนอกเหนือจากรายการปกตขิองธุรกจิของกลุ่มกจิการโดยไม่มหีลกัประกนั 

ข) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�มลีกัษณะเป็นสนิทรพัยท์ี�หมุนเวยีน มลูค่าตามบญัชจีงึมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยจํานวน 2,821.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 :  

2,629.3 ล้านบาท) มมีูลค่ายุตธิรรมเท่ากบั 2,393.4 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 2,621.7 ล้านบาท) ซึ�งคํานวณมาจากการ

คดิลดกระแสเงนิสดดว้ยอตัรากู้ยมืปัจจุบนั ซึ�งจดัเป็นข้อมูลระดบั 3 ของลําดบัชั �นมูลค่ายุตธิรรม เนื�องจากมขีอ้มูลที�ไม่

สามารถสงัเกตไดค้อืความเสี�ยงดา้นเครดติของคู่สญัญา

ค) ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ขอ้มลูเกี�ยวกบัค่าเผื�อผลขาดทุนและความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อของกลุ่มกจิการไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 6.1.2

13.2 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย FVPL

ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย FVPL

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทรายการต่อไปนี�เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL

 เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�ไม่เข้าเงื�อนไขในการจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จําหน่าย และ ดว้ย FVOCI

 เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ถอืไวเ้พื�อคา้

 เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กลุ่มกจิการไม่ไดเ้ลือกที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ณ วนัที�รบัรู้

รายการเริ�มแรก
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ข) รายการที�รบัรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

รายการกําไร/(ขาดทุน)รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบัปีมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

กําไรจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL

ที�รบัรูใ้นกําไร/(ขาดทุน)อื�น 916 1,003 488 789

14 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยา 75,681 40,525 15,000 2,770

เวชภณัฑ์ 52,280 30,741 12,807 3,243

ผลติภณัฑเ์ผื�อขาย - 54 - -

วสัดุสิ�นเปลอืง 820 548 - -

อาหารและเครื�องดื�ม 160 193 - -

128,941 72,061 27,807 6,013

หกั  ค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพ (73) (157) - -

128,868 71,904 27,807 6,013

ตน้ทุนขายที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สนิคา้คงเหลอืที�รบัรูเ้ป็นตน้ทุนขาย 832,789 379,359 211,897 25,264

การรบัรูค่้าเผื�อสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธทิี�
   จะไดร้บั - 33 - -

การกลบัรายการค่าเผื�อสนิคา้คงเหลอื
เป็นมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บั (84) - - -
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

15 เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีข้อจาํกดัในการเบิกใช้

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทไม่มีเงินฝากที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้เป็นเงินฝากประจํา (พ.ศ. 2563 : 5.0 ล้านบาท  

โดยมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ซึ�งใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรบัหนังสอืคํ�าประกนั)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีเงนิฝากที�มขี้อจํากดัในการเบิกใช้เป็นเงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากประจําจํานวน 

3.2 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.20 ถงึรอ้ยละ 0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : 7.8 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.20 ถงึรอ้ยละ 

0.50 ต่อปี) ซึ�งใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรบัหนังสอืคํ�าประกนั (หมายเหตุ 35)

16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมบีรษิทัย่อยซึ�งรวมอยู่ในการจดัทํางบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการดงัต่อไปนี� บรษิทัย่อย

ดงักล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามญัและหุ้นบุรมิสิทธิ โดยกลุ่มกิจการถือหุ้นทางตรง ซึ�งสดัส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที�

กลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยที�ถอืโดยกลุ่มกจิการ

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

ส่วนได้เสียในความเป็น 

ส่วนได้เสียในความเป็น เจ้าของที�ถือโดยส่วนได้เสีย

ประเทศที� เจ้าของที�ถือโดยกลุ่มกิจการ ที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ

จดทะเบียน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ชื�อบริษทั จดัตั �ง ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ทางตรง: บริษทัยอ่ยที�ถือหุ้นโดย

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

บรษิทั ใกลบ้า้น ใกลใ้จ จํากดั        ไทย ใหบ้รกิารทางการแพทย์ 92.00 99.99 8.00 -

  บรษิทั แบงคอ็ก เซนเตอร ์ดสิตรคิ จํากดั ไทย พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 99.99 99.99 - -
บรษิทั ว ีบรลิเลี�ยนกรุ๊ป โฮลดิ�ง จํากดั ไทย พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 99.99 99.99 - -

บรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลทแ์คร ์จํากดั ไทย ถอืหุน้เพื�อการลงทุนและ
รบัจา้งบรหิารโรงพยาบาล

99.99 99.99 - -

บรษิทั พริ�นซเิพลิ เอน็เคจ ีจํากดั ไทย ใหบ้รกิารทางการแพทย์ 51.00 51.00 49.00 49.00

ทางอ้อม: บริษทัยอ่ยที�ถือหุ้นโดย

บริษทั วี บริลเลี�ยนกรุป๊ โฮลดิ�ง จาํกดั

  บรษิทั ว ีอนิเทลลเิจน้ซ์ จํากดั ไทย ใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน - 99.99 - -
บรษิทั ว ีเรสซเิดนซ์ จํากดั ไทย ใหบ้รกิารที�พกัอาศยัใหเ้ช่า 99.99 99.99 - -

  บรษิทั บา้นฉาง บสิสเินส ดสีทรคิท ์จํากดั ไทย พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 99.99 99.99 - -
บรษิทั วเีอม็อเีอ จํากดั ไทย ใหบ้รกิารที�พกัอาศยัใหเ้ช่า 99.99 99.99 - -
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ส่วนได้เสียในความเป็น 

ส่วนได้เสียในความเป็น เจ้าของที�ถือโดยส่วนได้เสีย

ประเทศที� เจ้าของที�ถือโดยกลุ่มกิจการ ที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ

จดทะเบียน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ชื�อบริษทั จดัตั �ง ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ทางอ้อม: บริษทัยอ่ยที�ถือหุ้นโดย

บริษทั พริ�นซิเพิล เฮลท์แคร ์จาํกดั

บรษิทั พษิณุเวช จํากดั ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00

บรษิทั โรงพยาบาลปากนํ�าโพ จํากดั ไทย โรงพยาบาล 91.53 91.43 8.47 8.57
บรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- อุทยั จํากดั ไทย โรงพยาบาล 99.99 99.99 - -

บรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- ลําพนู จํากดั ไทย โรงพยาบาล 86.67 86.67 13.33 13.33
บรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- ศรสีะเกษ จํากดั ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00

บรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- ชุมพร จํากดั ไทย โรงพยาบาล 90.00 90.00 10.00 10.00
บรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลทแ์คร์ - อุบลราชธานี จํากดั ไทย โรงพยาบาล 80.00 80.00 20.00 20.00

บรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- สกลนคร จํากดั ไทย โรงพยาบาล 99.99 - - -
ทางอ้อม: บริษทัยอ่ยที�ถือหุ้นโดย

บริษทั พิษณุเวช จาํกดั

 บรษิทั สหแพทยพ์จิติร จํากดั ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00
บรษิทั โรงพยาบาลพษิณุเวชอุตรดติถ์ จํากดั ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00

รายการเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 7,976,853 7,963,254
การลงทุนเพิ�ม 40,000 13,599

การจําหน่ายเงนิลงทุน (4,000) -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (698) -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 8,012,155 7,976,853
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

การเพิ�มทุน

ที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัท ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จํากัด เมื�อวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิให้เพิ�มและลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทในคราวเดียวกันจํานวน 8.5 ล้านบาท เพื�อล้างขาดทุนสะสมของบรษิัทย่อย โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ตามสดัส่วนที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ทั �งนี� บริษัทได้ชําระมูลค่าหุ้นแก่บริษัทย่อยดงักล่าว เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และได้

จดทะเบยีนเพิ�มทุนและลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ตามลําดบั 

ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ใกลบ้้าน ใกลใ้จ จํากดั เมื�อวนัที� 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนของ
บรษิัทจากหุน้สามญัจํานวน 1,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่าที�ตราไว้หุน้ละ 10 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่าที�ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท ทั �งนี�บริษัทได้ชําระมูลค่าหุ้นแก่บริษัทย่อยดังกล่าว เมื�อวันที� 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 และได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับ

กระทรวงพาณิชย์เมื�อวนัที� 3 มนีาคม พ.ศ. 2564 

ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ใกลบ้า้น ใกล้ใจ จํากดั เมื�อวนัที� 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิ�มทุนจดทะเบยีน

ของบรษิัทจากหุ้นสามญัจํานวน 2,000,000 หุ้น โดยมมีูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 5,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่า 

ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั �งนี�บรษิัทได้ชําระมูลค่าหุ้นแก่บรษิัทย่อยดงักล่าวและได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย์เมื�อวนัที� 

5 เมษายน พ.ศ. 2564 

ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จํากดั เมื�อวนัที� 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัิ

ให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้นสามัญจํานวน 30,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญจํานวน 

36,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื�อวันที� 

22 เมษายน พ.ศ. 2564 ต่อมาเมื�อวนัที� 18 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิัท พริ�นซิเพลิ เฮลท์แคร์ จํากดั ซึ�งเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบรษิัท

ย่อยดงักล่าว ได้เข้าทําสญัญาซื�อขายหุ้นกบับรษิัทแห่งหนึ�ง โดยมขี้อตกลงที�จะขายหุ้นของบรษิัท พริ�นซิเพลิ เฮลท์แคร์-อุบลราชธานี 

จํากัด จํานวนร้อยละ 20 ของจํานวนหุ้นสามัญที�จดทะเบียนทั �งหมดให้แก่คู่ส ัญญา และบริษัทได้ทําการโอนหุ้นดังกล่าวจํานวน

1,200,000 หุน้ และ 6,000,000 หุน้ เมื�อวนัที� 4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 และวนัที� 10 กนัยายน พ.ศ. 2564 ตามลําดบั 

ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พริ�นซิเพิล เฮลท์แคร์ จํากัด เมื�อวนัที� 4 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เพิ�ม

ทุนจดทะเบียน ของบริษัทจากหุ้นสามัญจํานวน 267,003,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญจํานวน 

507,003,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั �งนี�บรษิัทย่อยดงักล่าวได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื�อวนัที� 
18 มกราคม พ.ศ. 2565 และบรษิทัไดช้าํระค่าหุน้ครบทั �งจํานวนเมื�อวนัที� 7 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

ที�ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ของบรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลท์แคร์ - สกลนคร จํากดั เมื�อวนัที� 12 มกราคม พ.ศ. 2565 มมีตใิหเ้พิ�มทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทัจากหุน้สามญัจํานวน 100,000 หุ้น โดยมมีูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นหุน้สามญัจํานวน 30,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่าที�ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท ทั �งนี�บริษัทได้ชําระค่าหุ้นแก่บริษัทย่อยดังกล่าวเมื�อวันที� 24 มกราคม พ.ศ. 2565 และได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับ

กระทรวงพาณิชย์เมื�อวนัที� 25 มกราคม พ.ศ. 2565 

การรบัโอนกจิการ 

ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิัท ว ีบรลิเลี�ยนกรุ๊ป โฮลดิ�ง จํากดั เมื�อวนัที� 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ถอืหุน้ไดม้มีติอนุมตักิารเขา้ซื�อ
และรบัโอนกิจการอาคารสํานักงานให้เช่าทั �งหมดของบรษิัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อย การรบัโอนกิจการทั �งหมด

ไดก้ระทําการเสรจ็สิ�นเมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

การขายหุน้ 

ตามสญัญาโอนกจิการโรงพยาบาลสรรพสทิธิ �อนิเตอร์ ลงวนัที� 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลท์แคร ์จํากดั ตกลงจะขายหุน้

ของบรษิัทย่อยที�ถือไว้ จํานวนร้อยละ 20 ของจํานวนหุ้นทั �งหมดที�กิจการถือครองในบรษิัท พริ�นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จํากัด 

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิทั รวมแพทย์สรรพสทิธิ � จํากดั ต่อมา ณ วนัที� 30 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลท์แคร์ จํากดั ไดท้ํา

บนัทกึข้อตกลงแก้ไขสญัญาโดยเปลี�ยนแปลงจํานวนหุ้นที�จะซื�อขาย จากรอ้ยละ 20 เป็นรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นที�กิจการถือครอง และ 
ณ วนัที� 16 สงิหาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลท์แคร์ จํากดั ไดท้ําบนัทกึขอ้ตกลงยกเลกิสญัญา โดยยกเลกิการซื�อขายหุ้นทั �งหมด 

ทั �งนี�กลุ่มกิจการได้พิจารณาว่า ผลตอบแทนและความเสี�ยงของส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม ได้เปลี�ยนแปลงจากร้อยละ 20 เป็นไม่มี
ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม โดยกลุ่มกจิการไดป้รบัลดลูกหนี�ค่าหุน้ในราคาที�ตกลงกนัตามสญัญาจํานวน 60 ลา้นบาท และรบัรูส้่วน

ต่างที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของ ณ วนัที�ทําบนัทกึขอ้ตกลงแก้ไขสญัญา และ ณ วนัที�ทําบนัทกึขอ้ตกลงยกเลกิ

สญัญา  

ตามบันทึกข้อตกลงการซื�อขายหุ้นลงวนัที� 3 สงิหาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทตกลงจะขายหุ้นของ บรษิัท ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จํากดั ที�ถือไว ้

จํานวนรอ้ยละ 8 ของจํานวนหุน้ทั �งหมดที�กจิการถอืครองให้แก่บุคคลภายนอก เป็นหุ้นสามญัจํานวน 400,000 หุ้น โดยมมีูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท โดยบริษัทได้ทําการโอนหุ้นจํานวน 300,000 หุ้น และจํานวน 100,000 หุ้น เมื�อวันที� 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และวันที�

17 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตามลําดบั 

การเลกิกจิการ 

ที�ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัท ว ีอินเทลลเิจน้ซ์ จํากดั เมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิให้เลกิกิจการ

บรษิทั ว ีอนิเทลลเิจน้ซ์ จํากดั โดยไดย้ื�นจดทะเบยีนเลกิบรษิทัต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และบรษิทัย่อย

ดงักล่าวชาํระบญัชเีสรจ็สิ�นแลว้

ที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด เมื�อวนัที� 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิให้เลิก

กิจการบรษิัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดสิตรคิ จํากดั โดยได้ยื�นจดทะเบียนเลิกบรษิัทต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวนัที� 2 กนัยายน พ.ศ. 2564 
และบรษิทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่างการชําระบญัชี

การจดัตั �งบรษิทั 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั พริ�นซเิพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการไดพ้จิารณาและ

มมีตอินุมตักิารจดัตั �งบรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลท์แคร์ - สกลนคร จํากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1.0 ล้านบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 100,000 หุน้ 
มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลท์แคร ์จํากดั ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 บรษิทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีน

จดัตั �งบรษิทักบักระทรวงพาณิชย์เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุที�มีสาระสาํคญั

รายละเอยีดด้านล่างแสดงขอ้มูลทางการเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรายที�มสี่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมที�มสีาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ จํานวนที�เปิดเผยสําหรบับรษิัทย่อยแต่ละรายแสดงดว้ยจํานวนก่อนการตดั

รายการระหว่างกนั  

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

บริษทั พิษณุเวช จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลปากนํ�าโพ จาํกดั บริษทั สหแพทยพิ์จิตร จาํกดั

บริษทั โรงพยาบาลพิษณุเวช

อตุรดิตถ ์จาํกดั

บริษทั พริ�นซิเพิล 

เฮลท์แคร ์- อบุลราชธานี จาํกดั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 504,665 293,564 243,166 71,705 54,741 32,671 62,130 21,712 312,204 117,873
หนี�สนิหมุนเวยีน (299,088) (178,754) (170,948) (175,863) (89,470) (57,204) (230,887) (155,694) (180,684) (263,567)

รวมสินทรพัยห์มุนเวียนสุทธิ 205,577 114,810 72,218 (104,158) (34,729) (24,533) (168,757) (133,982) 131,520 (145,694)

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 1,371,240 1,393,974 1,596,867 1,656,455 174,551 184,788 531,577 558,480 508,618 529,811

หนี�สนิไม่หมนุเวยีน (195,396) (227,794) (811,129) (706,567) (44,217) (49,162) (245,433) (257,363) (307,555) (55,544)

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนสทุธิ 1,175,844 1,166,180 785,738 949,888 130,334 135,626 286,144 301,117 201,063 474,267

รวมสินทรพัยส์ทุธิ 1,381,421 1,280,990 857,956 845,730 95,605 111,093 117,387 167,135 332,583 328,573

ส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อํีานาจควบคมุ 552,568 512,396 72,669 72,479 38,242 44,437 46,955 66,854 66,517 65,715
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป 

สาํหรบัปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม

บริษทั พิษณุเวช จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลปากนํ�าโพ จาํกดั บริษทั สหแพทยพิ์จิตร จาํกดั

บริษทั โรงพยาบาลพิษณุเวช

อตุรดิตถ ์จาํกดั

บริษทั พริ�นซิเพิล 

เฮลท์แคร ์- อบุลราชธานี จาํกดั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 1,177,493 1,043,425 704,883 481,711 171,045 147,284 162,107 111,963 173,374 20,868

กําไร(ขาดทุน) 100,445 94,877 12,225 (78,023) (15,489) (20,990) (49,750) (68,360) (15,271) (13,299)

กําไรเบด็เสรจ็อื�น 3,590 - 1,476 - - - - - - -

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ 104,035 94,877 13,701 (78,023) (15,489) (20,990) (49,750) (68,360) (15,271) (13,299)

กําไร(ขาดทุน)สว่นที�เป็นของ
ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจควบคมุ 41,614 37,951 1,160 (6,687) (6,196) (8,396) (19,900) (27,344) (3,054) (2,660)

เงนิปันผลที�จ่ายใหก้บั

ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจควบคมุ - - - - - - - - - -

257



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 

สาํหรบัปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 

บริษทั พิษณุเวช จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลปากนํ�าโพ จาํกดั บริษทั สหแพทยพิ์จิตร จาํกดั

บริษทั โรงพยาบาลพิษณุเวช

อตุรดิตถ ์จาํกดั

บริษทั พริ�นซิเพิล 

เฮลท์แคร ์- อบุลราชธานี จาํกดั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)

   กจิกรรมดําเนินงาน 165,355 138,743 (14,110) 44,188 5,719 8,149 (1,051) (62,953) (8,889) (11,092)
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)

   กจิกรรมลงทุน (131,703) (84,658) (30,978) (28,838) (2,431) 2,925 4,612 (2,668) (50,699) (288,599)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) 
   กจิกรรมจดัหาเงนิ (36,751) (55,021) 46,874 (16,951) (5,138) (4,525) (12,745) 71,369 159,691 300,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ�มขึ�น(ลดลง) (3,099) (936) 1,786 (1,601) (1,850) 6,549 (9,184) 5,748 100,103 309

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 23,724 24,660 3,477 5,078 11,716 5,167 8,681 2,933 309 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  ปลายปี 20,625 23,724 5,263 3,477 9,866 11,716 (503) 8,681 100,412 309
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

17 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ

งบการเงินรวม

อาคารและ

ส่วนปรบัปรงุ

ที�ดิน อาคาร รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 992,798 816,708 1,809,506

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (233,130) (233,130)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 992,798 583,578 1,576,376

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 992,798 583,578 1,576,376

ซื�อสนิทรพัย์ - 1,326 1,326
จําหน่ายสนิทรพัย์ (111,594) - (111,594)

การจําหน่ายสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยออกจากกลุ่มกจิการ (278,538) - (278,538)

การรบัโอนกจิการทั �งหมด - อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน - 17,037 17,037

ค่าเสื�อมราคา - (49,552) (49,552)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 602,666 552,389 1,155,055

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 602,666 841,099 1,443,765

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (288,710) (288,710)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 602,666 552,389 1,155,055

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 602,666 552,389 1,155,055

จดัประเภทใหม่ไปแสดงเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

ที�ถอืไวเ้พื�อขาย (หมายเหตุ 11) (482,166) (527,500) (1,009,666)

ซื�อสนิทรพัย์ - 777 777

ค่าเสื�อมราคา - (9,694) (9,694)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 120,500 15,972 136,472

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 120,500 314,376 434,876

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (298,404) (298,404)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 120,500 15,972 136,472
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนตามงบการเงนิรวม ซึ�งประกอบดว้ยที�ดนิเปล่าและ

ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้ง มมีลูค่าดงัต่อไปนี� 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ที�ดนิเปล่า ประเมนิโดยใชเ้ทคนิควธิรีาคาตลาด (Market approach) 279,295 279,295

ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้ง ประเมนิโดยใชเ้ทคนิควธิรีายได ้(Income approach) 6,433 1,245,000

มลูค่ายุตธิรรมรวม 285,728 1,524,295

การวดัมูลค่ายุตธิรรมของที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้งที�จดัประเภทเป็นอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนของกลุ่มกจิการจดัทําโดยผูป้ระเมนิ

อสิระโดยใชเ้ทคนิควธิรีาคาตลาด (Market approach) ซึ�งใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มลูในตลาดที�สงัเกตไดท้ี�มอียู่และอ้างองิจากประมาณการ
ของกลุ่มกิจการเองมาใช้น้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้ ซึ�งจดัอยู่ในข้อมูลระดบั 2 ของมูลค่ายุติธรรม และเทคนิควิธีรายได้ (Income 

approach) ใชว้ธิกีารคดิลดกระแสเงนิสดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ซึ�งกลุ่มกจิการจงึไดจ้ดัประเภทการวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน
ดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 ของมลูค่ายุตธิรรม 

กลุ่มกิจการได้นําสิ�งปลูกสร้างซึ�งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 15.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 :  

1,017.9 ลา้นบาท) ไปคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 23)

จํานวนเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�ไดร้บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

รายไดค่้าเช่าและบรกิาร 35,774 105,921

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานโดยตรงที�เกดิจากอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน

ซึ�งก่อใหเ้กดิรายไดค่้าเช่าสาํหรบัปี 17,142 45,666
ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานโดยตรงที�เกดิจากอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน

ซึ�งไม่ไดก่้อใหเ้กดิรายไดค่้าเช่าสําหรบัปี 149 5,576
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

18 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ

งบการเงินรวม
เครื�องตกแต่ง

อาคารและ อปุกรณ์ ติดตั �งและ

ที�ดิน ส่วนปรบัปรงุอาคาร ทางการแพทย์ เครื�องใช้สาํนักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างทาํ รวม
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน 2,711,974 8,463,295 1,211,111 681,566 96,788 122,391 13,287,125
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,158,004) (681,295) (476,904) (74,752) - (3,390,955)
ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 2,711,974 6,305,291 529,816 204,662 22,036 122,391 9,896,170

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 2,711,974 6,305,291 529,816 204,662 22,036 122,391 9,896,170
รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที� 16 มาใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - (8,743) (244,504) (14,942) (14,346) - (282,535)
การรบัโอนกจิการทั �งหมด - ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 152,664 508,621 79,316 16,113 71 - 756,785
ซื�อสนิทรพัย์ 74,211 242,782 57,799 22,427 12,170 626,101 1,035,490
การจําหน่ายสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยออกจากกลุ่มกจิการ - (2,173) - (2) - - (2,175)
จําหน่ายและตดัจําหน่าย - (43) (3) (373) - (396) (815)
โอนเขา้ (ออก) - 74,430 240 708 - (75,378) -
ค่าเสื�อมราคา - (252,841) (92,905) (64,310) (5,279) - (415,335)
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 2,938,849 6,867,324 329,759 164,283 14,652 672,718 10,987,585

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน 2,938,849 10,404,241 1,095,180 751,984 80,357 672,718 15,943,329
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (3,536,917) (765,421) (587,701) (65,705) - (4,955,744)
ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 2,938,849 6,867,324 329,759 164,283 14,652 672,718 10,987,585
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบการเงินรวม

เครื�องตกแต่ง

อาคารและ อปุกรณ์ ติดตั �งและ

ที�ดิน ส่วนปรบัปรงุอาคาร ทางการแพทย์ เครื�องใช้สาํนักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างทาํ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 2,938,849 6,867,324 329,759 164,283 14,652 672,718 10,987,585

ซื�อสนิทรพัย์ - 85,578 210,459 75,627 15,561 163,528 550,753

จดัประเภทใหม่ไปแสดงเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

ที�ถอืไวเ้พื�อขาย (หมายเหตุ 11) - (1,088) - - - - (1,088)
จําหน่ายและตดัจําหน่าย - (856) (4,034) (2,311) - (2,730) (9,931)

โอนเขา้ (ออก) - 801,247 1,179 16,375 - (818,801) -

ค่าเสื�อมราคา - (301,571) (95,890) (65,342) (5,783) - (468,586)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 2,938,849 7,450,634 441,473 188,632 24,430 14,715 11,058,733

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 2,938,849 10,270,484 1,300,018 800,458 88,717 14,715 15,413,241
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,819,850) (858,545) (611,826) (64,287) - (4,354,508)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 2,938,849 7,450,634 441,473 188,632 24,430 14,715 11,058,733

กลุ่มกจิการไดนํ้าที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้งซึ�งมมีูลค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 7,921.7 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 6,530.5 ล้านบาท) ไปคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ
(หมายเหตุ 23) 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื�องตกแต่ง

อาคารและ อปุกรณ์ ติดตั �งและ

ที�ดิน ส่วนปรบัปรงุอาคาร ทางการแพทย์ เครื�องใช้สาํนักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างทาํ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 595,992 3,488,706 149,579 231,436 18,900 66,911 4,551,524

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,320,184) (26,000) (157,747) (13,774) - (1,517,705)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 595,992 2,168,522 123,579 73,689 5,126 66,911 3,033,819

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 595,992 2,168,522 123,579 73,689 5,126 66,911 3,033,819

รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง 

การเงนิฉบบัที� 16 มาใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - (8,742) (101,350) (2,226) (5,126) - (117,444)

ซื�อสนิทรพัย์ - 227,120 16,054 11,062 - 48,757 302,993
การโอนกจิการบางส่วน - ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (227,517) (984,980) - (47,188) - - (1,259,685)
จําหน่ายและตดัจําหน่าย - (43) (768) (340) - - (1,151)

โอนเขา้ (ออก) - 61,779 - 558 - (62,337) -

ค่าเสื�อมราคา - (85,930) (6,556) (17,304) - - (109,790)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 368,475 1,377,726 30,959 18,251 - 53,331 1,848,742

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน 368,475 3,360,300 53,863 102,814 2,467 53,331 3,941,250

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,982,574) (22,904) (84,563) (2,467) - (2,092,508)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 368,475 1,377,726 30,959 18,251 - 53,331 1,848,742
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื�องตกแต่ง

อาคารและ อปุกรณ์ ติดตั �งและ

ที�ดิน ส่วนปรบัปรงุอาคาร ทางการแพทย์ เครื�องใช้สาํนักงาน งานระหว่างทาํ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 368,475 1,377,726 30,959 18,251 53,331 1,848,742

ซื�อสนิทรพัย์ - 37,152 53,645 11,298 12,334 114,429

จําหน่ายและตดัจําหน่าย - - (3,392) (268) (149) (3,809)

โอนเขา้ (ออก) - 63,759 - 142 (63,901) -

ค่าเสื�อมราคา - (60,868) (8,923) (7,470) - (77,261)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 368,475 1,417,769 72,289 21,953 1,615 1,882,101

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 368,475 3,461,211 101,438 111,818 1,615 4,044,557

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,043,442) (29,149) (89,865) - (2,162,456)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 368,475 1,417,769 72,289 21,953 1,615 1,882,101

บรษิทัไดนํ้าที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้งซึ�งมมีูลค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 1,787.9 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1,746.0 ล้านบาท) ไปคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ

(หมายเหตุ 23) 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ต้นทุนการกู้ยมืจํานวน 2.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 0.8 ลา้นบาท) ของกลุ่มกจิการไดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ โดยเกดิจาก

เงนิกูย้มืที�กูย้มืมาเฉพาะเพื�อสรา้งอาคาร
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

19 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ

งบการเงินรวม

อสงัหาริมทรพัย์

เครื�องจกัร และ 

เฟอรนิ์เจอร์ ยานพาหนะ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564  158,782 251,044 15,479 425,305

การเพิ�มขึ�น 15,560 10,919 5,257 31,736

การโอนยา้ยประเภท เขา้ (ออก) 17,311 (18,153) 842 -

การยกเลกิสญัญา (41,927) (9) - (41,936)

ค่าเสื�อมราคา (12,306) (50,160) (5,562) (68,028)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2564 137,420 193,641 16,016 347,077

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อสงัหาริมทรพัย์

เครื�องจกัร และ 

เฟอรนิ์เจอร์ ยานพาหนะ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564  18,303 92,456 5,909 116,668

การเพิ�มขึ�น - 2,868 852 3,720

ค่าเสื�อมราคา (4,268) (15,297) (2,046) (21,611)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2564 14,035 80,027 4,715 98,777

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าที�ไม่ไดร้วมรบัรูใ้นหนี�สนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั �น และสญัญาเช่า  

 สนิทรพัยท์ี�มมีลูค่าตํ�า 28,225 3,710 5,471 1,123
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

20 ค่าความนิยม

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 

ราคาทุน 1,823,978 1,657,153

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - -

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 1,823,978 1,657,153

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 1,823,978 1,657,153

การรบัโอนกจิการทั �งหมด - 166,825

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 1,823,978 1,823,978

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

ราคาทุน 1,823,978 1,823,978

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - -

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 1,823,978 1,823,978

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs)

การปันส่วนงานของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดซึ�งจดัประเภทตามส่วนงานธุรกจิสามารถแสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

การปันส่วนค่าความนิยมไปยงั

ส่วนงานธุรกจิโรงพยาบาล 1,823,978 1,823,978

กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสดพจิารณาจาก

การคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดังกล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซึ�งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงิน
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี ซึ�งได้รบัอนุมัติจากผู้บรหิาร กระแสเงินสดหลังจากปีที� 5 และปีที� 10 ใช้ประมาณการของอัตรา 

การเตบิโตระยะยาวที�ไม่สงูกว่าอตัราการเตบิโตเฉลี�ยของธุรกจิที�หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดนั �นดําเนินงานอยู่ 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ขอ้สมมตฐิานที�สาํคญัที�ใชใ้นการคาํนวณมลูค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี�

ส่วนงานธรุกิจโรงพยาบาล (ร้อยละ)

กําไรขั �นตน้ 25.56 ถงึ 39.07

อตัราการเตบิโต 4.00 ถงึ 9.26 

อตัราคดิลด 8.50

ฝ่ายบรหิารพจิารณากําไรขั �นต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที�ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาดรวมถึงอัตรากําไรขั �นต้นของบริษัทต้นแบบที�อยู่ในกลุ่มกิจการ อัตราการเติบโตถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ใช้สอดคล้องกับ

การคาดการณ์อัตราการเติบโตที�รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม อัตราคิดลดที�ใช้สะท้อนถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลักษณะเฉพาะ
ที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานนั �น ๆ 

ขอ้สมมตฐิานที�สําคญัที�มผีลกระทบต่อมลูค่าการใช ้ไดแ้ก่ อตัราคดิลด หากพจิารณาความอ่อนไหวของการเปลี�ยนแปลงในอตัราคดิลด

ที�มีต่อหน่วยสินทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสดบางแห่ง ซึ�งมีมูลค่าจากการใช้มากกว่ามูลค่าตามบัญชีรวมกันประมาณ 411.4 ล้านบาท  

ในกรณีนี�หากอตัราคดิลดก่อนหกัภาษีเพิ�มขึ�นอกีร้อยละ 0.50 ต่อปี จะทําให้กลุ่มกิจการมคีวามจําเป็นที�จะต้องตั �งค่าเผื�อการด้อยค่า

ค่าความนิยมจํานวน 203.4 ลา้นบาท 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ

งบการเงินรวม

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหว่าง

ติดตั �ง

เครื�องหมาย

การค้า

ความสมัพนัธ์

กบัลูกค้า รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 169,312 3,443 - - 172,755

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (78,778) - - - (78,778)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 90,534 3,443 - - 93,977

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 90,534 3,443 - - 93,977

การรบัโอนกจิการทั �งหมด - - 101,500 30,000 131,500

การซื�อเพิ�มขึ�น 100,117 9,266 - - 109,383

โอนเขา้ (ออก) 1,094 (1,094) - - -

ค่าตดัจําหน่าย (41,276) - (4,216) (2,492) (47,984)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 150,469 11,615 97,284 27,508 286,876

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 260,266 11,615 101,500 30,000 403,381

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (109,797) - (4,216) (2,492) (116,505)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 150,469 11,615 97,284 27,508 286,876

สาํหรบัปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 150,469 11,615 97,284 27,508 286,876
การซื�อเพิ�มขึ�น 2,834 9,390 - - 12,224
ตดัจําหน่าย (71) (128) - - (199)

โอนเขา้ (ออก) 3,161 (3,161) - - -

ค่าตดัจําหน่าย (45,150) - (5,075) (3,000) (53,225)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 111,243 17,716 92,209 24,508 245,676

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 266,190 17,716 101,500 30,000 415,406

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (154,947) - (9,291) (5,492) (169,730)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 111,243 17,716 92,209 24,508 245,676
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

พนับาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 18,969

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (14,338)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 4,631

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 4,631

การซื�อเพิ�มขึ�น 471

การโอนกจิการบางส่วน (531)
ค่าตดัจําหน่าย (1,649)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 2,922

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 8,651

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (5,729)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 2,922

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 2,922

การซื�อเพิ�มขึ�น 1,513

ค่าตดัจําหน่าย (657)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 3,778

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 10,164

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (6,386)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 3,778
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

22 ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัย์และหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

งบการเงินรวม

การด้อยค่า

ของสินทรพัย์

ทางการเงิน

การเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัยท์าง

การเงิน

ที�ดิน อาคารและ

อปุกรณ์

สินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน

หนี�สินตามสญัญา

เช่า

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงาน รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,000 - 3,780 14,590 (1,030) 23,569 41,909

การรบัโอนกจิการ  - - - - - 2,674 2,674

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (58) 2 (933) (12,749) 4,089 2,733 (6,916)
ลดในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - - - - (59) (59)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 942 2 2,847 1,841 3,059 28,917 37,608

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 942 2 2,847 1,841 3,059 28,917 37,608

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน 455 - (1,326) 2,554 (6,386) 4,052 (651)
ลดในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - - - - (2,641) (2,641)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,397 2 1,521 4,395 (3,327) 30,328 34,316
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบการเงินรวม

สินทรพัยสิ์ทธิ

การใช้

การเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัย์

ทางการเงิน

ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย

พนักงาน

ที�ดิน อาคาร

และอปุกรณ์

สินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - (93) (6) (352,412) - (352,511)

การรบัโอนกจิการทั �งหมด (15,304) - - (26,308) (26,300) (67,912)
เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (4,046) 90 6 14,080 1,341 11,471

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (19,350) (3) - (364,640) (24,959) (408,952)

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 (19,350) (3) - (364,640) (24,959) (408,952)
เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน 4,044 (92) 54 10,750 1,615 16,371

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (15,306) (95) 54 (353,890) (23,344) (392,581)
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนักงาน

หนี�สินตาม

สญัญาเช่า รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,708 133 3,841

ลดในกําไรหรอืขาดทุน (198) (2,000) (2,198)

เพิ�มในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 707 - 707

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 4,217 (1,867) 2,350

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 4,217 (1,867) 2,350

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน 580 (5,433) (4,853)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 4,797 (7,300) (2,503)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สิทธิการใช้

การเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัย์

ทางการเงิน

ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย

พนักงาน

ที�ดิน อาคาร

และอปุกรณ์ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - (90) (6) (168,534) (168,630)

เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน 804 90 6 7,016 7,916

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 804 - - (161,518) (160,714)

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 804 - - (161,518) (160,714)

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน 3,577 (92) - 3,055 6,540

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 4,381 (92) - (158,463) (154,174)

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจํานวนที�เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมี

กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั �น กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้สินทรพัย์ภาษีเงนิได้จํานวน 573.3 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2563 : 610.6 ล้านบาท) ที�เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 2,866.3 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3,053.1 ล้านบาท) ที�สามารถยกไป

เพื�อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจํานวน 359.5 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 483.8 ล้านบาท ซึ�งจะหมดอายุ

ใน พ.ศ. 2568) จะหมดอายุใน พ.ศ. 2569  
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

23 เงินกู้ยืม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการหมุนเวียน 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี

 - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 327,221 272,562 273,818 181,120

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 884 761 338 347

- หนี�สนิตามสญัญาเช่า 84,471 68,709 34,594 29,295

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการ
ที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ง) 

- เงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 265,000 265,000 516,160 478,951

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 22,271 33,258 3,972 3,431
ส่วนของตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาว

ที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี

  (หมายเหตุ 34 จ) 

- ตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาวจาก 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง - 120,442 - 120,442

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย - 531 - 531

เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 699,847 761,263 828,882 814,117

รายการไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 

 - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 3,490,899 3,406,617 2,012,778 2,171,080

- หนี�สนิตามสญัญาเช่า 164,275 224,059 49,585 82,104

- เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

        (หมายเหตุ 34 ง) - - - 300,000

เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 3,655,174 3,630,676 2,062,363 2,553,184

เงินกู้ยืมรวม 4,355,021 4,391,939 2,891,245 3,367,301

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิที�มหีลกัประกนั มจํีานวนทั �งสิ�น 3,822.8 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3,680.6 ลา้นบาท) ซึ�งการกู้ยมืจากสถาบนั

การเงนิดงักล่าวใชห้ลกัประกนัเป็นที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้งของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 17 และ 18) 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระหว่างปี พ.ศ. 2564 ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ 33 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

อตัราดอกเบี�ยเงนิกูย้มื ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เงนิเบกิเกนิบญัชี MOR MOR - -

เงนิกูย้มืจากธนาคาร MLR - 2.00%

ถงึ - 3.10%

MLR - 2.00%

ถงึ - 3.10%

MLR - 2.45%

ถงึ - 3.10%

MLR - 2.45%

ถงึ - 3.10%

ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวส่วนที�ไม่หมุนเวยีน มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,490,899 3,406,617 3,345,263 3,408,846

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,012,778 2,171,080 1,861,575 2,172,561

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 300,000 - 299,963

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนที�หมุนเวยีนมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื�องจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระสาํคญั

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคต ซึ�งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืที�อตัราตลาดรอ้ยละ MLR -

2.00% ถงึ MLR - 3.10% (พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ MLR - 2.00% ถงึ MLR - 3.10%) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัขั �นมลูค่ายุตธิรรม
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว

(ไม่รวมหนี�สินตามสญัญาเช่าระยะยาว)

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 328,105 394,296 274,156 302,440

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 2 ปี 511,347 434,100 374,047 255,097

ภายใน 2 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,259,856 1,955,811 1,507,713 1,621,835

หลงัจาก 5 ปี 719,696 1,016,706 131,018 594,148

รวมเงนิกูย้มืระยะยาว 3,819,004 3,800,913 2,286,934 2,773,520

รายละเอยีดการครบกําหนดของหนี�สนิตามสญัญาเช่า มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

จาํนวนเงินขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายซึ�งบนัทึกเป็น

หนี�สินตามสญัญาเช่า

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 92,060 78,447 36,474 32,312

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 142,520 206,839 50,937 85,450

หลงัจาก 5 ปี 104,049 105,849 - -

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคตของ 

   สญัญาเช่า (89,882) (98,367) (3,232) (6,363)

มลูค่าปัจจุบนัของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 248,747 292,768 84,179 111,399

หนี�สินตามสญัญาเช่า

- ส่วนที�หมุนเวยีน 84,471 68,709 34,594 29,295

- ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 164,276 224,059 49,585 82,104

248,747 292,768 84,179 111,399

มูลค่าปัจจบุนัของหนี�สินตามสญัญาเช่า

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 84,471 68,709 34,594 29,295

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 132,299 191,704 49,585 82,104

หลงัจาก 5 ปี 31,977 32,355 - -

248,747 292,768 84,179 111,399
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

24 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้ - กจิการอื�น 215,874 149,872 36,316 11,268

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุ 34 ข) 898 1,564 18,298 2,335

เจา้หนี�อื�น - กจิการอื�น 206,350 373,122 48,631 66,087

ส่วนของเจา้หนี�ค่าซื�อกจิการโรงพยาบาลที�ถงึ

กําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 98,154 247,416 - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 184,773 130,079 30,184 20,370

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากสญัญา 23,720 19,367 67,076 210

729,769 921,420 200,505 100,270

25 เงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิรบัล่วงหน้าค่าวคัซนี 614,434 - 205,389 -

เงนิรบัล่วงหน้าค่าเช่าอาคารสาํนักงาน 
และที�พกัอาศยั 13,481 8,601 - -

เงนิรบัล่วงหน้าอื�น ๆ 29,587 26,281 4,720 1,846

657,502 34,882 210,109 1,846

26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบแสดงฐานะการเงนิ :

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 151,643 144,586 23,980 21,079

กําไรหรอืขาดทุนที�รวมอยู่ใน

   กําไรจากการดําเนินงาน : 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 25,425 28,003 2,901 4,930

การวดัมลูค่าใหม่สาํหรบั : 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ (13,204) (293) - 3,535
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 144,586 117,848 21,079 18,535

ภาระผกูพนัที�เกดิจากการรบัโอนกจิการทั �งหมด - 13,368 - -

การโอนกจิการบางส่วนของบรษิทัย่อย 

   ของกลุ่มกจิการ - - - (2,708)

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 22,488 25,562 2,733 4,277
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 574 591 - 473

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 2,364 1,850 168 180

170,012 159,219 23,980 20,757

การวดัมลูค่าใหม่

ผลกําไรที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง

   ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ (2,480) (341) - -

ผล(กําไร)ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง

   ขอ้สมมตทิางการเงนิ (8,818) 4,159 - 3,535

ผลกําไรที�เกดิจากประสบการณ์ (1,906) (4,111) - -

(13,204) (293) - 3,535

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (5,165) (14,340) - (3,213)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 151,643 144,586 23,980 21,079

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคดิลด 0.72 - 2.95 0.72 - 2.54 0.72 - 1.49 0.72 - 1.49

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืนที�คาดไว้ 0.00 - 5.00 0.00 - 5.00 3.50 - 4.00 3.50 - 4.00

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

(ขึ�นกบัช่วงอายุ) 0.00 - 33.00 0.00 - 29.00 0.00 - 28.00 0.00 - 28.00
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงใน

ข้อสมมติ
การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง 

รอ้ยละ 9.06

ลดลง 

รอ้ยละ 9.45

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 10.56

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 11.07

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิ�มขึ�น

รอ้ยละ 10.08

เพิ�มขึ�น

รอ้ยละ 11.12

ลดลง 

รอ้ยละ 8.71

ลดลง 

รอ้ยละ 9.54

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวน

พนักงาน(ขึ�นกบัช่วงอายุ)

รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง 

รอ้ยละ 9.63

ลดลง 

รอ้ยละ 10.02

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 4.83

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 5.06

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงใน

ข้อสมมติ
การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง 

รอ้ยละ 3.72

ลดลง 

รอ้ยละ 3.67

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 3.34

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 3.26

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 4.24

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 3.14

ลดลง 

รอ้ยละ 3.80

ลดลง 

รอ้ยละ 2.78

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน(ขึ�นกบัช่วงอายุ)

รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง 
รอ้ยละ 3.96

ลดลง 
รอ้ยละ 3.89

เพิ�มขึ�น 
รอ้ยละ 1.22

เพิ�มขึ�น 
รอ้ยละ 1.10

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที�ให้ข้อสมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบัติสถานการณ์

ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสมัพนัธ์กัน ในการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวท้ี�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการ

ผลประโยชน์ที�กําหนดไว้คํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานในการคํานวณหนี�สนิบําเหน็จบํานาญที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิี�ใชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ของแต่ละบรษิทัในกลุ่มกจิการคอื 7.61 ถงึ 29.00 ปี (พ.ศ. 2563 : 8.30 ถงึ 30.00 ปี) 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

27 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม

หุ้น พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,462,336,820 3,462,337 5,163,517 8,625,854
การออกหุน้  - - - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 3,462,336,820 3,462,337 5,163,517 8,625,854

การออกหุน้  346,233,682 346,234 1,069,862 1,416,096

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 3,808,570,502 3,808,571 6,233,379 10,041,950

หุ้นสามัญจดทะเบียนที�ชําระแล้วทั �งหมดซึ�งมีราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 1 บาท) มีจํานวน 3,808,570,502 หุ้น  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3,462,336,820 หุน้) 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื�อวนัที� 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัที�ยงัมไิดจ้ดัสรรและ

ออกจําหน่าย พรอ้มทั �งเพิ�มทุนจดทะเบยีนในคราวเดยีวกนัจํานวน 346,233,682 หุ้น โดยมมีูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท บรษิทัได้จดทะเบยีน

เพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัชําระค่าหุน้จากผูถ้อืหุน้รายหนึ�งจํานวน 1,416.1 ล้านบาท สาํหรบัหุน้สามญัที�เพิ�มทุน

จํานวน 346,233,682 หุ้น โดยมมีูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 4.09 บาท โดยมูลค่าที�ได้รบัชําระ แบ่งออกเป็นส่วนของ
มลูค่าที�ตราไวแ้ละส่วนเกนิมลูค่าหุน้เป็นจํานวน 346.2 ลา้นบาท และ 1,069.9 ลา้นบาท ตามลําดบั 

28 หนี�สินที�เกี�ยวข้องกบัสญัญาลูกค้า

28.1 หนี�สินที�เกิดจากสญัญา

กลุ่มกจิการรบัรูห้นี�สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาที�ทํากบัลูกคา้ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา - หมุนเวยีน 657,502 33,588 210,109 1,846
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

การรบัรูร้ายไดท้ี �เกี �ยวขอ้งกบัหนี�สนิที �เกดิจากสญัญา

ตารางต่อไปนี�แสดงจํานวนรายไดท้ี�รบัรูใ้นปี พ.ศ. 2564 ที�รายงานที�ไดเ้คยรวมอยู่ในหนี�สนิที�เกดิจากสญัญาที�ยกมาตน้งวด 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดท้ี�รบัรูจ้ากยอดยกมาของหนี�สนิ

ที�เกดิจากสญัญา
 - การใหบ้รกิารทางการแพทย์ 13,704 9,588 1,235 1,822

- บรกิารพื�นที�อาคารและสํานักงาน 5,117 20,981 - 8,453

18,821 30,569 1,235 10,275

28.2 ภาระที�ต้องปฏิบติัที�ยงัไม่เสรจ็สิ�นจากสญัญาระยะยาวที�ทาํกบัลูกค้า

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ราคาของรายการที�ไดปั้นส่วนใหก้บัภาระที�ตอ้งปฏบิตัทิี�ยงัไม่เสรจ็สิ�น มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สญัญาใหบ้รกิารพื�นที�อาคารและสํานักงาน 65,162 81,362 - -

ผูบ้รหิารคาดว่ารอ้ยละ 69.03 ของราคาของรายการที�ปันส่วนใหก้บัภาระที�ต้องปฏบิตัทิี�ยงัไม่เสรจ็สิ�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
จะรบัรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลารายงานถัดไปจํานวน 44.98 ล้านบาท ส่วนที�เหลือร้อยละ 30.97 จํานวน 20.18 ล้านบาท 

จะถูกรบัรูใ้นปี พ.ศ. 2566 ถงึ พ.ศ. 2568 

29 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 116,427 96,914 64,842 59,418

เงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 19,910 23,819 16,522 51,518

ดอกเบี�ยและตน้ทุนทางการเงนิของหนี�สนิตาม

สญัญาเช่า 10,301 11,858 3,074 4,130

146,638 132,591 84,438 115,066
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 1,246,254 906,198 236,247 168,932

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ 17, 18 และ 19) 546,308 523,784 98,872 130,535

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุ 21) 53,225 47,984 657 1,649

ค่าสาธารณูปโภค 117,729 106,435 20,027 25,868

ค่าบรหิารการจดัการ 9,915 13,302 - 5,783

ค่าเช่า 28,225 18,899 5,471 2,475

31 ภาษีเงินได้

ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั : 

  ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบั 

      กําไรทางภาษสีําหรบัปี 116,693 48,729 67,402 23,737

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 116,693 48,729 67,402 23,737

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี :

  ลดในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้
 รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22) 652 6,916 4,853 2,198

ลดในหนี�สนิภาษีเงนิได้

      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22) (16,372) (11,471) (6,541) (7,916)

รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (15,720) (4,555) (1,688) (5,718)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 100,973 44,174 65,714 18,019
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ภาษีเงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกจิการมยีอดจํานวนเงนิที�แตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีณูกบัภาษขีองประเทศ

ที�บรษิทัใหญ่ตั �งอยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 193,852 (493,318) 291,023 434,751

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษ ีรอ้ยละ 20 

   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 38,770 (98,664) 58,205 86,950

ผลกระทบ : 

  ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมสุทธจิากภาษี (15) 22 - -
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนํามาหกัภาษไีด้ 27,693 29,637 17,385 6,051

ค่าใชจ่้ายที�หกัภาษีไดเ้พิ�ม (77,400) (49,566) (9,876) (7,700)
การใชข้าดทุนทางภาษทีี�ผ่านมาซึ�งยงัไม่รบัรู้
 สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี (6,246) - - -

ขาดทุนทางภาษทีี�ไม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์
      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 118,171 162,745 - (67,282)

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 100,973 44,174 65,714 18,019

32 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั �นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนักที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ โดยไม่รวมหุน้สามญัซื�อคนื

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กําไร(ขาดทุน)สําหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้

   ของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 79,376 (511,686) 225,309 416,732

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 3,671,974,200 3,462,336,820 3,671,974,200 3,462,336,820

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั �นพื�นฐานส่วนที�เป็นของ

 ผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั (บาทต่อหุน้) 0.022 (0.148) 0.061 0.120

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

33 การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

งบการเงินรวม

หนี�สินตามสญัญาเช่า เงินกู้ยืม รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สนิ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 269,730 3,465,561 3,735,291

กระแสเงนิสดรบั - 3,727,275 3,727,275

กระแสเงนิสดชาํระคนื  (61,353) (2,675,129) (2,736,482)

การชาํระคนืตั �วสญัญาใชเ้งนิจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั
(รายการที�ไม่ใช่เงนิสด) - (390,068) (390,068)

  รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง 

การเงนิฉบบัที� 16 มาใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 24,541 - 24,541

การเพิ�มขึ�น - หนี�สนิตามสญัญาเช่า 58,183 - 58,183

การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนี�สนิ

   ตามสญัญาใหม่ 1,723 - 1,723

การยกเลกิสญัญา (56) - (56)

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยจ่าย - 118,197 118,197

การจ่ายคนืดอกเบี�ย - (143,186) (143,186)

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื - (4,082) (4,082)

การเปลี�ยนแปลงรายการที�ไม่ใช่เงนิสดอื�น

   - ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมื - 603 603

หนี�สนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 292,768 4,099,171 4,391,939

กระแสเงนิสดรบั - 1,200,675 1,200,675

กระแสเงนิสดชาํระคนื  (84,956) (1,182,872) (1,267,828)
การเพิ�มขึ�น - หนี�สนิตามสญัญาเช่า 30,634 - 30,634
ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยจ่าย 10,301 128,943 139,244

การจ่ายคนืดอกเบี�ย - (140,424) (140,424)

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื - (143) (143)

การเปลี�ยนแปลงรายการที�ไม่ใช่เงนิสดอื�น

   - ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมื - 925 925

หนี�สนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 248,747 4,106,275 4,355,022
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี�สินตามสญัญาเช่า เงินกู้ยืม รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สนิ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 117,941 3,978,823 4,096,764

กระแสเงนิสดรบั - 3,227,209 3,227,209

การเพิ�มขึ�น - เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัย่อย

(รายการที�ไม่ใช่เงนิสด) - 417,219 417,219
กระแสเงนิสดชาํระคนื   (26,427) (4,308,802) (4,335,229)

  รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิฉบบัที� 16 มาใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 8,045 - 8,045

การเพิ�มขึ�น - หนี�สนิตามสญัญาเช่า 16,644 - 16,644

การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนี�สนิ

   ตามสญัญาใหม่ 1,831 - 1,831

การโอนกจิการบางส่วน (1,080) - (1,080)

การยกเลกิสญัญา (5,556) - (5,556)

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยจ่าย - 111,845 111,845
การจ่ายคนืดอกเบี�ย - (170,023) (170,023)

การเปลี�ยนแปลงรายการที�ไม่ใช่เงนิสดอื�น
   - ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมื - (370) (370)

หนี�สนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 111,398 3,255,901 3,367,299

กระแสเงนิสดรบั - 811,985 811,985

กระแสเงนิสดชาํระคนื   (34,014) (1,261,425) (1,295,439)
การเพิ�มขึ�น - หนี�สนิตามสญัญาเช่า 3,721 - 3,721

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยจ่าย 3,074 80,759 83,833

การจ่ายคนืดอกเบี�ย - (80,758) (80,758)
การเปลี�ยนแปลงรายการที�ไม่ใช่เงนิสดอื�น

   - ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมื - 605 605

หนี�สนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 84,179 2,807,067 2,891,246

284



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

34 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกจิการที�มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยที�บุคคลหรอืกจิการนั �นมอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม

โดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัที�ดําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมคา้ และบุคคลหรอื

กจิการซึ�งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทั �งกรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที�ใกลช้ดิ

กบับุคคลเหล่านั �น และกจิการที�ถูกควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั �น ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทั

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งอาจมขีึ�นไดต้อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  

บรษิทัถูกควบคุมโดยกลุ่มตระกูลวทิยากรในสดัส่วนรอ้ยละ 73.10 จํานวนหุน้ที�เหลอืรอ้ยละ 26.90 ถอืโดยบุคคลทั �วไป 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 16 

นโยบายการกําหนดราคาสาํหรบัแต่ละรายการอธบิายไดด้งัต่อไปนี�

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค่้าบรกิาร ค่าเช่าและค่าบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง อตัราที�อยู่ในระดบัอตัราตลาดปกตทิั �วไป 

(Arm’s Length Price)

ดอกเบี�ยรบั/จ่าย ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทับวกกําไรส่วนเพิ�ม
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

รายการต่อไปนี�เป็นรายการที�มสีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) รายได้ค่าบริการ รายได้จากการให้เช่า รายได้ดอกเบี�ย ค่าเช่าและค่าบริการ และดอกเบี�ยจ่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

รายได้ค่าบริการ

 บรษิทัย่อย - - 56,145 51,811

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,626 3,064 2,626 3,064

2,626 3,064 58,771 54,875

รายได้จากการให้เช่า 

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,457 1,377 - -

รายได้ดอกเบี�ย

 บรษิทัย่อย - - 88,303 75,937

ค่าเช่าและค่าบริการที�เกี�ยวข้อง

 บรษิทัย่อย - - 544 523

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,622 - - -

6,622 - 544 523

ค่าบริการ

 บรษิทัย่อย - - 99,082 9,739

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 14,998 16,018 6,278 7,749

14,998 16,018 105,360 17,488

ดอกเบี�ยจ่าย 

 บรษิทัย่อย - - 15,673 44,280

บุคคลและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 12,111 20,461 849 7,238

12,111 20,461 16,522 51,518

รายได้จากการจาํหน่ายบริษทัย่อย

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 297,857 - -

รายได้จากการจาํหน่ายที�ดิน

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 119,362 - -
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ข) ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการซื�อขายสินค้าและบริการ

ยอดคงคา้ง ณ วนัสิ�นปีที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการกบักจิการมี�เกี�ยวขอ้งมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�

  บรษิทัย่อย - - 16,965 5,396

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,146 3,063 230 230

2,146 3,063 17,195 5,626

เงินมดัจาํ

  บรษิทัย่อย - - 993 993

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า

  บรษิทัย่อย - - 5,074 6,744

เจ้าหนี�

บรษิทัย่อย - - 18,200 1,660
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 898 1,564 98 675

898 1,564 18,298 2,335

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

  บรษิทัย่อย - - 64,619 32

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,178 - - -

6,178 - 64,619 32
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ค) เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย

การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 10 1,355,989

เงนิใหกู้เ้พิ�มระหว่างปี

 - เงนิตน้ 20,000 1,038,082

- ดอกเบี�ย 47 35,654

รบัชาํระคนืเงนิใหกู้ร้ะหว่างปี 

 - เงนิตน้ (20,000) (398,283)
- ดอกเบี�ย (57) (10,111)

จดัประเภทใหม่เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - (2,021,321)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - 10

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น - -

ดอกเบี�ยคา้งรบั - 10

เงนิให้กู้ยมืระยะสั �นแก่บรษิัทย่อย เป็นไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขการกู้ยมืปกติซึ�งมอีตัราดอกเบี�ยจากแหล่งเงนิกู้ บวกด้วย

รอ้ยละ 1.00 ต่อปี มกํีาหนดวนัจ่ายชําระคนืภายใน 6 เดอืน นับจากวนัใหกู้ย้มื กลุ่มกจิการไม่ไดต้ั �งค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นในปีพ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว  
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ยอดยกมาวนัที� 1 มกราคม  2,629,296 -

จดัประเภทใหม่จากเงนิใหกู้้ยมืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อย - 2,021,321

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�ม

 - เงนิตน้ 2,170,000 717,000

- ดอกเบี�ย 88,055 40,006
เงนิใหกู้ย้มืชาํระคนื 

 - เงนิตน้    (2,017,000) (73,000)
- ดอกเบี�ย (48,778) (76,031)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2,821,573 2,629,296

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 2,767,500 2,614,500

ดอกเบี�ยคา้งรบั 54,073 14,796

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขการกู้ยมืปกตซิึ�งมอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบัอตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ

MLR - 2.10 ต่อปี อตัราดอกเบี�ยเท่ากบัเงนิฝากประจํานิติบุคคล 12 เดอืนบวกด้วยรอ้ยละ 1.00 ต่อปี และอตัราดอกเบี�ยจาก

แหล่งเงนิกู้ บวกดว้ยรอ้ยละ 1.00 ต่อปี มกํีาหนดวนัจ่ายชําระคนืภายใน 3 ปี นับจากวนัให้กู้ยมื กลุ่มกจิการไม่ได้ตั �งค่าเผื�อผล

ขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ง) เงินกู้ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ด้ ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 298,258 348,416 481,554 1,886,111

กูย้มืเพิ�มในระหว่างปี

 - เงนิตน้ - - 682,000 810,899

- ดอกเบี�ย 11,263 13,223 15,673 43,449

จ่ายคนืเงนิกูใ้นระหว่างปี 

 - เงนิตน้ - (52,000) (644,791) (1,884,700)
- ดอกเบี�ย (22,250) (11,381) (14,304) (74,205)

จดัประเภทใหม่เป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจาก 
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - (300,000)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 287,271 298,258 520,132 481,554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินกู้ยืมระยะสั �น

 บรษิทัย่อย - - 516,160 478,951

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 265,000 265,000 - -

ดอกเบี�ยค้างจ่าย

 บรษิทัย่อย - - 3,972 2,603
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 22,271 33,258 - -

บรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบรษิัทย่อยเพื�อใช้สําหรบัการดําเนินงานตามปกติของบรษิัท โดยมอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 

3.25 และอตัราดอกเบี�ยเท่ากบัเงนิฝากประจํานิติบุคคล 12 เดือน บวกด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี และมกํีาหนดวนัจ่ายชําระคืน

ภายใน 6 เดอืน นับจากวนักูย้มื 

กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน โดยมีอัตราดอกเบี�ยเท่ากับร้อยละ 4.25 ต่อปี และมีกําหนดวัน 

จ่ายชาํระคนืภายใน 6 เดอืน นับจากวนักูย้มื 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ได้ ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ยอดยกมาวนัที� 1 มกราคม  300,828 -

จดัประเภทใหม่จากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 300,000

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�มในระหว่างปี

- ดอกเบี�ย 7,266 828

จ่ายคนืเงนิกูใ้นระหว่างปี 
 - เงนิตน้ (300,000) -

- ดอกเบี�ย (8,094) -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - 300,828

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว  - 300,000

ดอกเบี�ยคา้งรบัที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี - 828

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขการกู้ยมืปกติซึ�งมีอตัราดอกเบี�ยเท่ากบัร้อยละ 

3.25 ต่อปี มกํีาหนดวนัจ่ายชาํระคนืภายใน 3 ปี นับจากวนักูย้มื  

จ) ตั �วสญัญาใช้เงินระยะยาวกบับุคคลที�เกี�ยวข้องกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส่วนของตั �วสญัญาใช้เงินระยะยาว

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 120,442 - 120,442

ดอกเบี�ยค้างจ่าย 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 531 - 531
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

การเปลี�ยนแปลงของตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาวกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ราคาตามบญัชตีน้ปี 120,973

ดอกเบี�ยเพิ�มขึ�น 849

การจ่ายคนืตั �วสญัญาใชเ้งนิ
  - เงนิตน้ (120,442)

- ดอกเบี�ย   (1,380)

ราคาตามบญัชสีิ�นปี -

ตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 1.75 และมกํีาหนดวนัจ่ายชําระภายใน 3 ปี นับจาก

วนักูย้มื 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญัของกลุ่มกจิการและบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ผลประโยชน์ระยะสั �น 67,022 58,389 28,348 23,655

ผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 4,512 5,207 1,384 2,259

71,534 63,596 29,732 25,914

35 หนังสือคํ�าประกนั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมหีนังสอืคํ�าประกนัที�ออกโดยสถาบนัการเงนิเป็นจํานวน 8.5 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 18.5 ล้านบาท)  

ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัที�เกดิขึ�นจากการใหบ้รกิารทางการแพทย์ และสําหรบัคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวงซึ�งเป็นไป

ตามปกตธุิรกจิของบรษิทั  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมหีนังสอืคํ�าประกนัที�ออกโดยสถาบนัการเงนิเป็นจํานวน 25.0 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 
35.5 ล้านบาท) ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัที�เกดิขึ�นจากการให้บรกิารทางการแพทย์ การคํ�าประกนัการใช้ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านคร

หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และคํ�าประกนัการเตมินํ�ามนัซึ�งเป็นไปตามปกตธุิรกจิของกลุ่มกจิการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

36 ภาระผกูพนั 

36.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ภาระผกูพนัที�เป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ�งยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อาคารและอุปกรณ์ 18,142 132,361 3,118 9,733

36.2 ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาเช่าและบริการ

กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าทรพัย์สนิที�มมีูลค่าตํ�าและสญัญาเช่าที�มรีะยะเวลาของสญัญาไม่เกนิ 1 ปี ที�ไม่สามารถยกเลกิได้เกี�ยวการเช่า

อุปกรณ์และสญัญาบรกิาร ระยะเวลาของสญัญาอยู่ระหว่าง 1 ถึง 5 ปี โดยจํานวนเงนิขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตที�ไม่ได้รบัรู้เป็น

หนี�สนิสญัญาเช่ามดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภายใน 1 ปี 34,599 21,622 86 134

มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 23,462 9,404 23 69

มากกว่า 5 ปี 6,073 - - -

64,134 31,026 109 203

36.3 ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาให้บริการระยะยาว

เมื�อวนัที� 24 มกราคม พ.ศ. 2550 กลุ่มกิจการได้ทําสญัญาการจดัการกับบรษิัทในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาติที�มชีื�อเสียง 
เพื�อว่าจ้างให้กลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็นผู้บริหารงานอาคารที�พักอาศัยของกลุ่มกิจการ โดยภายใต้เงื�อนไขตามสัญญา  

กลุ่มกิจการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มกิจการคู่ส ัญญาตามอัตราที�ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคาร
ที�พกัอาศยัมีระยะเวลา 30 ปี นับตั �งแต่เริ�มเปิดดําเนินกิจการและมีสิทธิต่ออายุสญัญานี�ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั �งนี�ต้องเข้า

เงื�อนไขบางประการที�ระบุในสญัญา ซึ�งในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมค่ีาที�ปรกึษาและค่าใชจ่้าย

ภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิประมาณ 2.5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 5.8 ลา้นบาท) 

เมื�อวนัที� 14 มกราคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาการจดัการกบักลุ่มกจิการในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาตทิี�มชีื�อเสยีง 

เพื�อว่าจา้งให้กลุ่มโรงแรมดงักล่าวเป็นผู้บรหิารงานอาคารที�พกัอาศยัของ โดยภายใต้เงื�อนไขตามสญัญา กลุ่มกจิการต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่บรษิัทคู่สญัญาตามอตัราที�ระบุในสญัญา โดยสญัญาบรหิารอาคารที�พักอาศยัมีระยะเวลา 10 ปี 

นับตั �งแต่เริ�มเปิดดําเนินกจิการและมสีทิธติ่ออายุสญัญานี�ไดอ้กีอย่างน้อย 10 ปี ทั �งนี�ต้องเขา้เงื�อนไขบางประการที�ระบุในสญัญา 

ซึ�งในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมค่ีาที�ปรกึษาและค่าใช้จ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิ
ประมาณ 7.4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 7.5 ลา้นบาท) 
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

37 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทได้นําที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการเข้าร่วมโครงการพักทรัพย์ พักหนี� (Asset warehousing) กับ 

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ�ง รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื�อวันที� 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

โดยมีมูลค่าเท่ากับ 1,500.0 ล้านบาท และคาดว่าจะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ �เพื�อชําระหนี�ในโครงการดงักล่าวเสร็จสิ�น

ภายในไตรมาสที� 1 ของปี พ.ศ. 2565 
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เอกสารแนบ

P R I N C I P A L  C A P I T A L  P U B L I C  C O M P A N Y  L I M I T E D
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วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     26 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขา Philosophy MA,
Adventist University of  the Philippines.
ปริญญาโท สาขา Philosophy MA.
Adventist University of  the Philippines.
Master of Public Health (MPH),
Loma Linda  University.

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     - ไม่มี -
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2563 – ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทัย จำกัด 
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
     กรรมการบริษัท
     โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
     กรรมการบริษัท พิษณุเวช จำกัด
     กรรมการบริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
     กรรมการบริษัท  สหแพทย์พิจิตร จำกัด
     กรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
2560-2562
     ประธานบริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

นายจอห์น
ลี โกะชุน

 อายุ 78 ปี

ประธานคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 11 บริษัท

- ไม่มี -

Role of the Chairman Program 2018
(RCP 43/2018)
Director Certification Program 2022
(DCP 23/2002) Clinical Traning
St Lukes Medical Center, Quezon City,
Phillipines 1969
Loma Linda University Medical Center,
Loma Linda CA, USA 1973
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วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     24 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Golden Gate
University, San Francisco, USA
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of Bangkok,
Bangkok University and University of 
Nebraska-Lincoln, USA.

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง 
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2564 – ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – สกลนคร จำกัด
2563 – ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด
     กรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด
2562 – ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด
     กรรมการบริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด
     กรรมการบริษัท
     บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด 
     กรรมการบริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
     กรรมการบริษัท
     โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
     กรรมการบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
     กรรมการบริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ประวัติการอบรม
Senior Executive Program, Sasin, Graduate 
Institute of  Business  Administration of 
Chulalongkorn University
Executive Education, Harvard Business School
Director Certification  Program 2015
(DCP 199/2015)

16 บริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ดร.สาธิต
วิทยากร
กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 อายุ 59 ปี

21.76%
  - ไม่มี -
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วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     26 เมษายน 2564– ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) บัญชีบัณฑิต 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท (คะแนนอันดับ 1) บัญชีมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขา The Computer Application and 
Information System with Distinction,
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     - ไม่มี -
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2563 – ปัจจุบัน
     ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตาม
     มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
     (IFRS), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – 2563
     กรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี
     สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2537 – 2561
     ผู้สอบบัญชี Partner
     บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประวัติการอบรม
Advanced Audit Committee Program
(AACP) 37/2020
Director Certification Program
(DCP) 48/2004
Director Examination (Exam) 14/2004
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 3
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ 1

- ไม่มี -

นางอุณากร
พฤฒิธาดา
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

 อายุ 64 ปี

2562 - ปัจจุบัน
     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
     บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 1 องค์กร
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วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     26 เมษายน 2564– ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยจอร์จ
วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก ด้านการบัญชี Manchester Business School
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     - ไม่มี -
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2560 – ปัจจุบัน
     กรรมการตรวจสอบ สถาบันยานยนต์
2559 – ปัจจุบัน
     หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์
     และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     กรรมการตรวจสอบ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง
     และขนาดย่อม
2548 – 2561
     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
     บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

รศ.ดร.ศิลปพร
ศรีจั่นเพชร

 อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 3 องค์กร

- ไม่มี -

Director Accreditation Program 2006
(DAP 51/2006)
การป้องกันการทุจริตในองค์กรโดยบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคูเปอร์ส คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จำกัด
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วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     22 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
B.A. in Business Management, Pine Manor College,
Boston, USA
M.Sc. in Business Administration,
Financial Economics, Boston University, USA
Ph.D. in Business Administration, Bangkok
University in cooperation with University of 
Nebraska-Lincoln, USA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประวัติการอบรม
Executive Development Program 
(EDP 19/2019) / TLCA 
Director Diploma Examination
(62/2018) / Thai IOD
Family Business Governance 2018
(FBG 12/2018) / Thai IOD
Directors Certification Program 2017
(DCP 248/2017) / Thai IOD
IT Governance and Cyber Resilience
Program 2017 (ITG 4/2017) / Thai IOD
Strategic CFO in Capital Markets
(4/2016) / The Stock Exchange of Thailand
Advance Audit Committee Program 2016
(AACP 22/2016) / Thai IOD
Risk Corporate Leader 2016
(RCL 5/2016) / Thai IOD

ดร.จุฑามาส 
อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

 อายุ 46 ปี

2554 – ปัจจุบัน
     รองกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์
     บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน
     เลขานุการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     - ไม่มี -
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2558 - ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท มิลเลี่ยนพิกซ์ สตูดิโอ จำกัด 

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 2 บริษัท
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วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     1 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     0.04%
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.13%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2564  - ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด
     กรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด
2562 – ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
     กรรมการบริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด
     กรรมการบริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด
     กรรมการบริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
     กรรมการบริษัท
     โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
     กรรมการบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
     กรรมการบริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด
2562 – 2564
     รักษาการ Chief Financial Officer
     บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562
     ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล
     จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ประวัติการอบรม
Director Certification Program 2006
(DCP71/2006)
การบริหารจัดการระดับสูง
การพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (EDP)
การบริหารความเสี่ยง
Allianz Management Institute

15 บริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

นายวีระ
ศรีชนะชัยโชค
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 อายุ 62 ปี
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วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     11 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปริญญาโท สาขา Information Management,
Asian Institute of Technology 
ปริญญาเอก สาขา Organization Development
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     0.13%
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.03%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2564-ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – สกลนคร จำกัด
2563-ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด
2562-ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด
2561-ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท
     พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

ประวัติการอบรม
Director Certification Program 2019
(DCP 279/2019)
e-learn CFO’s Orientation Course
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

- ไม่มี -

ดร.อัจฉรา
รัตนพันธุ์ศรี

 อายุ 48 ปี

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 6 บริษัท

- ไม่มี -
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วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     29 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     - ไม่มี -
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2564  - ปัจจุบัน
     ประธานกรรมการ บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
     กรรมการ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
     ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
     กรรมการ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล 
     (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
      กรรมการ An Binh Energy and Infrastructure Fund.
      กรรมการ An Binh Energy Group Joint Stock Company
     กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
     กรรมการ บริษัท หินกอง เพาเวอร์ จำกัด
     กรรมการ Nexif Ratch Energy Singapore Pte. Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ประวัติการอบรม
Director Certification Program 2016
(DCP 221/2016) 
หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นท่ี 11
กระทรวงพลังงาน
Mini Master of Management สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร Plant Maintenance Engineering Program, 
Japan International Corporation Agency (JICA)
หลักสูตรพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
วิศวกรรมระบบราง (General Information of 
Railway System) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 บริษัท

- ไม่มี -

นายสาครินทร์
ตังคะวชิรานนท์
กรรมการ

 อายุ 56 ปี

2564 – ปัจจุบัน
     กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
     และประธานกรรมการบริหาร (ร่วม) 
     บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน
     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ
     บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     15 ธันวาคม 2564  – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     - ไม่มี -
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2563-ปัจจุบัน
     ที่ปรึกษา บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน
     นายกสมาคม สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย
2561-2562
     อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

นพ.ณัฐวุฒิ
ประเสริฐสิริพงศ์

 อายุ 63 ปี

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 1 องค์กร

- ไม่มี -

อยู่ระหว่างการอบรม Director Certification 
Program 2022 (DCP 318/2022)
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วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     29 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขา Mechatronics Engineering
Japanese International Cooperation Agency
(JICA) scholarship.
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     - ไม่มี -
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2564  - ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด
     กรรมการบริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
     กรรมการบริษัท พิษณุเวช จำกัด
     กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
     กรรมการบริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
     กรรมการบริษัท ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จำกัด
2563 – 2564
     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
     บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2558 – 2563
Chiet Business Development Officer
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 6 บริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

นายธานี
มณีนุตร์
กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 อายุ 45 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     29 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Masters of Science in Product and Process 
Development, Production and Logistics
Malardalen University ประเทศสวีเดน

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     - ไม่มี -
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2564  - ปัจจุบัน
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมน เซ็นทริค จำกัด
2562  - ปัจจุบัน
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดคิวรี่ จำกัด
2558  - ปัจจุบัน
     ผู้ร่วมก่อตั้ง/ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด
2559 – 2560
     ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แฮปปิ้เฟรช จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 3 บริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

นายจตุพล
ชวพัฒนากุล
กรรมการบริหาร

 อายุ 37 ปี
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สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     - ไม่มี -
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2564-ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท
     พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ – สกลนคร จำกัด
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้ินซ์ สุวรรณภูมิ
     Chief Performance Coach, Risk and Quality
     Officer บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
2563-2564
     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการ
     โรงพยาบาลพิษณุเวช บริษัท พิษณุเวช จำกัด
     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการ
     โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร 
     บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการ
     โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ บริษัท
     โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
2562-2564
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ 
     บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
2560-2564
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
     บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
2558-2564
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช
     บริษัท พิษณุเวช จำกัด
2557-2558
     กรรมการบริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
2556-2557
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
     โรงพยาบาลกรุงเทพ นครราชสีมา
2554-2556
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
2552-2553
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด

- ไม่มี -

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     29 มิถุนายน 2564– ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ท่ัวไป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพ.อธิวัฒน์
น้อยประสิทธิ์
กรรมการบริหาร

 อายุ 51 ปี

ประวัติการอบรม
Senior Executive Program (SASIN)
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภา
Director Certification Program (DCP) 257/2018
Diploma for passing examination of Director
'Certification Program by Thai Institute of Director

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 2 บริษัท

- ไม่มี -

306



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     1 พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     - ไม่มี -
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�
2563-ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด
2561-ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด
     กรรมการบริษัท วิวัฏฏะคลินิก จำกัด
2560-ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
     กรรมการบริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด
     กรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 6 บริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

น.ส.ปรียาพร
อภิวาทน์วิทยะ
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง

 อายุ 46 ปี

ประวัติการอบรม

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     14 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     ของตนเอง     - ไม่มี -
     คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน�

2563 – ปัจจุบัน
     ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
     บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน
     กรรมการบริษัท โก กรีน คลีนนิ่ง จำกัด
2561 –  ปัจจุบัน
     เลขานุการบริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561
     ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
     บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 1 บริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

น.ส.ฤติมา
จิระสุรเดช
เลขานุการบริษัท/ กรรมการบริหาร /
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 อายุ 45 ปี

ประวัติการอบรม

พัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 3 
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
Orientation Course – CFO  focus on financial 
reporting รุ่นท่ี 6
Chief Transformation Officer : CTO Course รุ่นท่ี 1
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรเลขานุการบริษัท
Effective Minute Taking
Board Reporting Program
Company Reporting Program
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย  (ตอ)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ประสบการณ์ทำงาน�

2556 – ปัจจุบัน
     ผู้อำนวยการบริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด
2554 – ปัจจุบัน
     ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท พริ้นซิเพิล 
     แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
     29 มิถุนายน 2564– ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท สาขาการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

น.ส.กานติมา 
คงสมยุติ
ผู้ตรวจสอบภายใน จาก
บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด

 อายุ 41 ปี

ประวัติการอบรม
โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน
รุ่นที่ 7 ของสภาวิชาชีพ
การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 9
ของสภาวิชาชีพบัญชี
Risk Based Audit ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย
Certified Tax Accountant Program (นักตรวจสอบ
ภาษีขั้นสูง) รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนภาษี
โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัว
เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต Pre-CIA รุ่นที่ 24
การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการ
ควบคุมภายในที่เป็นสากล รุ่นที่ 1/60

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 2 บริษัท

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3
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ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจสรุปได้ดังนี้
 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจสรุปได้ดังนี้

               ค่าความนิยมเกิดจากการที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นในบริษัทย่อยได้แก่ ทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นได้แก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า และความสัมพันธ์กับลูกค้า

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจสรุปได้ดังนี้
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1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
3. จริยธรรมธุรกิจ
4. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.principalcapital.co.th

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการเอกสารแนบ 5
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รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารแนบ 6

               คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และได้ปรับการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจของ
บริษัทฯ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน 
จัดขึ้นรวม 5 ครั้ง ในปี 2564 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้พิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆ 
ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังคำชี้แจง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

               สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี 2564 โดยสอบถามประเด็น
ปัญหา และรายการท่ีมีสาระสำคัญในงบการเงิน รับฟังคำช้ีแจง และสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเร่ือง
ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีมีสาระสำคัญ รวมท้ังรายการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ทางบัญชีท่ีมีสาระสำคัญ (หากมี) รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
               ทั้งนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ
ถึงสาระสำคัญต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามท่ีควรในสาระสำคัญ และเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตได้เสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
               นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแนะให้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ เตรียมความพร้อมเก่ียวกับ
นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระราชูปถัมภ์ ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
               มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

1.

เรื่องการรวมธุรกิจ
เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และ
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 เร่ือง
นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด

313



รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารแนบ 6

               พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการประเมินระบบควบคุมภายใน 
ซ่ึงผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีการการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงในระบบงานต่างๆ ท่ีสำคัญ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน
และได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และหากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีจุดท่ีสามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมระบบการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากขึ้น ก็ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ผู้ตรวจสอบภายใน ได้แนะนำ
กับฝ่ายจัดการของ บริษัทฯ ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการ รวมถึงได้พิจารณาว่าการดำเนินการ
ด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในท่ีมุ่งเน้นความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม และเป็นกลาง และได้พิจารณา
และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยเน้นให้มีการทำแผนการตรวจสอบภายในท้ังของ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยให้สอดคล้องกับการประเมินระบบควบคุมภายใน การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
การประเมินในด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบภายใน
จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทุกโรงให้เป็นมาตรฐาน สร้างให้ระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึง
ในวัฒนธรรมองค์กร ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการควบคุมภายใน สร้างบรรทัดฐานของระบบการควบคุมภายใน
ขององค์กร ให้เป็นแบบอย่างนำไปใช้ปฏิบัติ และสร้างข้ันตอนในการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบของบริษัทฯ 
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และดำเนินการด้วยความโปร่งใส อีกท้ังได้เสนอแนะผู้บริหารว่าจากการท่ีบริษัทฯ 
ได้เติบโตอย่างรวดเร็วควรมีการจัดทำแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่สำคัญ 
ในปีถัดไป

               พิจารณาและสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการได้มาและจำหน่ายไปและรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาหรือสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความเหมาะสมในการทำรายการและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งในปี 2564 ไม่มีรายการระหว่างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ มีเพียงรายการระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2564 แล้วซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการปกติของธุรกิจท่ีมีเง่ือนไข
การค้าทั่วไป โดยมีราคาและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม

               พิจารณารายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี ในปี 2564 มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่จะกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานข้อมูลคนไข้ที่
มาใช้บริการ ทางบริษัทฯ ก็ได้มีการเตรียมการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

2.

3.

4.
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รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารแนบ 6

               พิจารณาการดำเนินการด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็น
แผนงานการบริหารความเส่ียงท่ีสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงให้เน้นการสร้าง
ความเข้าใจเร่ืองการบริหารความเส่ียงให้ผู้เก่ียวข้องท่ีสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ
เรื่องการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธุรกิจ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้เน้นการขยายงานโรงพยาบาล 
และได้มีการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงของโรงพยาบาลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดหรือจำกัดความเส่ียงในด้านต่างๆ

               พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนุมัติจาก
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แต่งต้ังให้ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8470 
หรือนายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4298 หรือนางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขท่ี 4599 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ 
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอ
แต่งต้ังดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในลักษณะ
ที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าทอย่างเป็นอิสระ

               การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
และไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงิน
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมีประสิทธิผล ตลอดจนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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เอกสารแนบ 6

               บริษัทฯ  ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
ISO 31000 มาพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง  โดยอ้างอิงแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงได้ปฎิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้การบริหาร
จัดการบริษัทฯ โดยผู้บริหารและกรรมการบริหาร เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลท่ีดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
              ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้เข้าร่วมประชุม และหารือ แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร 
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

             คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานประเด็นที่เป็น
ความเสี่ยงอย่างทันเหตุการณ์ให้แต่ละฝ่ายงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อสร้างโอกาส และ
ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งลดผลกระทบที่ไม่อาจคาดหมายต่อองค์กร พร้อมส่งเสริมให้เกิดการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีต่อไป

               คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติ 
รวมถึงกำกับความเสี่ยงภายในองค์กร ให้แต่ละฝ่ายงานใช้แผนที่ความเสี่ยงและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงตาม
คู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการค้นหา ระบุปัจจัยเสี่ยง และรูปแบบของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่ค้นพบ กำหนดระดับความเสี่ยงพร้อมทั้งเกณฑ์ที่ยอมรับได้ กำหนดแนว
ทางปฏิบัติ/มาตรการ หรือแผนบริหารความเส่ียงท่ีจะป้องกัน บรรเทา หลีกเล่ียงหรือ ควบคุมความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล
ตลอดจนกำกับ ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตามลำดับ
               นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สื่อสารผ่านผู้บริหาร ให้บุคลากรในทุกฝ่ายงานทราบถึง
ความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบุคลากรของบริษัทจะต้องสามารถ
แสดงสถานะความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวข้องได้และนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการฝ่ายงาน รวมถึง
กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรับมือกับความเสี่ยงนั้นๆ

               คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สอบทานการดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง 6 ด้านคือ ด้านการลงทุน 
ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการเมืองและนโยบายภาครัฐ  ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎหมาย และ
ด้านช่ือเสียงภาพลักษณ์ ให้มีการจัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ท้ังในระดับองค์กรและระดับโครงการ 
โดยใช้มาตรฐานเดียวกันตามท่ีบริษัทฯ กำหนด อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายงานรายงาน
การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทฯ กำหนดเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อสรุปและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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