บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของ บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และของเฉพาะของบริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการ
เปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะบริ ษ ัท และงบกระแสเงิ นสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าและการนาเสนองบการเงิ นโดยถูกต้องตามที่ ควรของกิ จการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่ อประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของกิ จการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัท ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะบริ ษัท ของ
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะของบริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
กรุ งเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริ
เพิตอล
ล แคปิ
อล จำ�กัด (มหาชน)
บริษษัทัทพริพริ
้นซิเพิ้นลซิแคปิ
จำกัดต(มหำชน)
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2557
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

หมำยเหตุ

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
บำท

จัดประเภทใหม่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
บำท

จัดประเภทใหม่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

จัดประเภทใหม่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2556
บำท

6
7
8

62,149,048
317,769,635
149,267,621

78,055,867
314,582,361
84,031,798

44,114,617
317,769,635
12,615,516

56,166,899
314,582,361
18,087,097

44,536,238
9,419,550
8,154,586

315,909
8,417,884

259,191
2,611,526

85,932,568
315,909
3,685,443

259,191
2,150,544

231,696
1,088,068

537,920,097

479,540,743

464,433,688

391,246,092

63,430,138

12,920,000
1,470,169,654
11,626,142
4,575,754
2,761,837

520,000
1,514,201,694
33,489,971
4,575,754
2,544,027

5,000,000
59,999,950
1,467,551,142
2,386,039
2,199,860

44,999,950
1,511,150,682
2,392,306
1,819,750

307,081,878
1,558,564,403
1,488,184
1,460,032

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

1,502,053,387

1,555,331,446

1,537,136,991

1,560,362,688

1,868,594,497

รวมสิ นทรัพย์

2,039,973,484

2,034,872,189

2,001,570,679

1,951,608,780

1,932,024,635

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับ
จากบริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

9
10
11
12

กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ซิเพิจลำกัดแคปิ
ตอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทบริ
พริ้นษซิัทเพิพริ
ล แคปิ้นตอล
(มหำชน)
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2557
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
บำท

จัดประเภทใหม่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

จัดประเภทใหม่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2556
บำท

13,649,802
29,082,286
15,275,064
11,546,355

12,782,941
15,023,490
-

14,306,882
15,275,064
-

19,749,918
11,846,816
-

185,009

338,743

-

-

-

227,763
7,733,250

2,644,976
5,461,591

2,802,462

1,016,279

76,000,000
97,026

50,818,672

77,998,817

30,608,893

30,598,225

107,693,760

1,340,321
6,645,375
1,241,079
23,330,895

172,227
6,067,162
5,160,677
1,241,079
16,889,253

813,227
2,478,988
1,241,079
23,330,895

172,578
2,366,292
1,241,079
16,889,253

818,000,000
3,645,388
9,846,008

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

32,557,670

29,530,398

27,864,189

20,669,202

831,491,396

รวมหนีส้ ิน

83,376,342

107,529,215

58,473,082

51,267,427

939,185,156

หมำยเหตุ

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
บำท

จัดประเภทใหม่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

12,701,554
14,947,606
15,023,490
-

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากผูบ้ ริ หาร
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่ น

13
14
24 ค)

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่ น

15
16
25.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ
เพิลตอลแคปิ
อล จำ�กัด (มหาชน)
บริษษัทัทพริพริ
้นซิเ้น
พิลซิแคปิ
จำกัดต(มหำชน)
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2557
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
บำท

จัดประเภทใหม่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
บำท

จัดประเภทใหม่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

จัดประเภทใหม่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2556
บำท

ทุนเรื อนหุ ้น
17
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ จานวน 1,400,700,000 หุ้น
มู(2555:
ลค่าที่หุตราไว้
้นสามัหญุ ้นละ
606,900,000
1 บาท หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)

1,400,700,000

1,400,700,000

1,400,700,000

1,400,700,000

-

หุ ้นสามัญ จานวน 606,900,000 หุ ้น
มู(2555:
ลค่าที่หุตราไว้
้นสามัหญุ ้นละ
606,900,000
1 บาท หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)

-

-

-

-

606,900,000

947,724,500

-

947,724,500

-

-

-

933,800,000

-

933,800,000

-

860,674,900
-

857,890,000
24,000

860,674,900
-

857,890,000
24,000

466,900,000
390,990,000
-

37,847,459
110,350,283

36,180,000
99,448,974

37,502,948
97,195,249

36,180,000
72,447,353

36,180,000
98,769,479

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,956,597,142

1,927,342,974

1,943,097,597

1,900,341,353

992,839,479

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2,039,973,484

2,034,872,189

2,001,570,679

1,951,608,780

1,932,024,635

หมำยเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ จานวน 947,724,500 หุ ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุ ้นละ 1 บาท
หุ ้นสามัญ จานวน 933,800,000 หุ ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุ ้นละ 1 บาท
หุ ้นสามัญ จานวน 466,900,000 หุ ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
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19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบก�
ำไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จ
บริ
ัท พริน้ ซิเนพิเบ็ล ดแคปิ
งบกษำไรขำดทุ
เสร็ตอล
จ จำกัด (มหำชน)

บริ
ษัท พริน้นเบ็ซิดเพิ
ล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
งบกำไรขำดทุ
เสร็ จ
2557
สำสสำหรั
�ำหรัหรับบปีปีบสิสิปี้น้นสสุสุ ดดิ้นวัวัสุนนดทีที่่ วั3131นธัธัทีนน่วำคม
31 ธัพ.ศ.
นวาคม
2557
วำคม พ.ศ. 2557

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้
ากการให้
ต้นทุนจการให้
บริ กบารริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
กำไรขั้นต้ น
กรายได้
ำไรขั้นอื่นต้ น
ื่น
ค่รายได้
าใช้จอ่ายในการให้
บริ การ
ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่่าายในการบริ
ยในการให้บหริารการ
ยในการบริ
ต้ค่นาใช้
ทุนจ่าทางการเงิ
น หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้
กรายได้
ำไร(ขำดทุ
อนภำษีเงินเงิได้
นได้
(ค่าใช้นจ)ก่่าย)ภาษี
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กกำไร(ขำดทุ
ำไร(ขำดทุนน)ส
)เบ็ำหรั
ดเสร็บปีจอืน่ :
กผลก
ำไร(ขำดทุ
น)เบ็ดเสร็จอืน่ :
าไรจากการประมาณการตามหลั
ก
ผลก
าไรจากการประมาณการตามหลั
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ ก
คณิ
ตศาสตร์ประกันภัยพสนัาหรั
บ
โครงการผลประโยชน์
กงาน
โครงการผลประโยชน์
กงาน
ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญพชีนัของ
ภาษี
นได้รอการตัดบัญชีของ
ผลกเงิาไรจากการประมาณการ
ผลกาไรจากการประมาณการ
ตามหลั
กคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ตามหลั
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัพยนักงาน
สาหรับกโครงการผลประโยชน์
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี

หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
5
5
20
20

22
22

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน):
กำรแบ่
นกำไร(ขำดทุ
น):
ส่ วนที่เงป็ปันของบริ
ษทั ใหญ่
นที่เ่เป็ป็ นของส่
นของบริวษนได้
ทั ใหญ่
ส่ส่ ววนที
เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม:
กำรแบ่
นกำไร(ขำดทุ
น)เบ็ดเสร็ จรวม:
ส่ วนที่เงป็ปันของบริ
ษทั ใหญ่
ส่ส่ ววนที
ทั ใหญ่
นที่เ่เป็ป็ นของบริ
นของส่ วษนได้
เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น (บำท)
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น (บำท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ปรับลด
กาไรต่อหุน้ ปรับลด

23
23

งบกำรเงินรวม
พ.ศ.งบกำรเงิ
2557 นรวม พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บำท
บำท
บำท
บำท
364,115,171
284,372,758
364,115,171
284,372,758
(212,145,823)
(143,556,305)
(212,145,823)
(143,556,305)
151,969,348
140,816,453
151,969,348
140,816,453
9,652,870
11,185,325
9,652,870
11,185,325
(11,791,786)
(14,149,447)
(11,791,786)
(14,149,447)
(137,703,985)
(99,497,289)
(137,703,985)
(99,497,289)
(1,457,281)
(31,886,399)
(1,457,281)
(31,886,399)
10,669,166
6,468,643
10,669,166
6,468,643
2,287,714
(7,656,411)
2,287,714
(7,656,411)
12,956,880
(1,187,768)
12,956,880
(1,187,768)

-

1,848,938
1,848,938

-

1,940,562
1,940,562

(388,112)
(388,112)
12,568,768
12,568,768

18,325
18,325
679,495
679,495

(388,112)
(388,112)
26,070,844
26,070,844

(26,322,126)
(26,322,126)

12,956,880
12,956,88012,956,880
12,956,880

(1,187,768)
(1,187,768)(1,187,768)
(1,187,768)

26,458,956
26,458,95626,458,956
26,458,956

(28,262,688)
(28,262,688)(28,262,688)
(28,262,688)

12,568,768
12,568,76812,568,768
12,568,768

679,495
679,495679,495
679,495

26,070,844
26,070,84426,070,844
26,070,844

(26,322,126)
(26,322,126)(26,322,126)
(26,322,126)

0.014
0.014
0.01
0.01

(0.003)
(0.003)
-

0.028
0.028
0.02
0.02

(0.060)
(0.060)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
งบกำรเงิ
นเฉพำะบริษัทพ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บำท
บำท
บำท
บำท
236,829,176
216,205,406
236,829,176
216,205,406
(114,782,982)
(119,003,967)
(114,782,982)
(119,003,967)
122,046,194
97,201,439
122,046,194
97,201,439
9,856,147
11,148,396
9,856,147
11,148,396
(11,791,786)
(14,149,447)
(11,791,786)
(14,149,447)
(93,399,062)
(90,695,925)
(93,399,062)(90,695,925)
(31,594,573)
(31,594,573)
26,711,493
(28,090,110)
26,711,493
(28,090,110)
(252,537)
(172,578)
(252,537)
(172,578)
26,458,956
(28,262,688)
26,458,956
(28,262,688)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ
นนี้ ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุนปเป็ระกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ

ยอดคงเหลือปลำยปียอดคงเหลื
วันที่ 31 ธัอนปลำยปี
วำคม พ.ศ.
วันที่ 2556
31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

933,800,000
857,890,000

466,900,000
390,990,000
466,900,000
466,900,000
- - -

947,724,500
860,674,900

933,800,000
857,890,000
13,924,500
2,784,900
- - -

857,890,000
24,000

390,990,000 466,900,000 24,000
- -

860,674,900 -

857,890,000
24,000
2,784,900
(24,000)
- - -

24,000
36,180,000

36,180,000
24,000
-

37,847,459
-

24,000
36,180,000
(24,000)
1,667,459
-

36,180,000
99,448,974

36,180,000
98,769,479
- - 679,495
-

37,847,459
110,350,283

36,180,000
99,448,974
- 1,667,459
(1,667,459)
12,568,768
-

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บำท

7

1,927,342,974
99,448,974

98,769,479
992,839,479
933,800,000
24,000
679,495
679,495

110,350,283
1,956,597,142

7

1,927,342,974

992,839,479
933,800,000
24,000
679,495

1,956,597,142

1,927,342,974
99,448,974
1,927,342,974
16,685,400
16,685,400
(1,667,459) 12,568,768
12,568,768
12,568,768

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม
กำไรสะสม
กำไรสะสม
เงินรัส่บวล่นเกิ
วงหน้
จัดำสรรแล้ ว
รวมส่ วนของ
ทุนทีส่ ่อวนเกิ
อก น
น ำ เงินรับล่ วงหน้
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้จัดสรร ยังไม่ ได้จผูัด้ ถสรร
ือหุ้น
มูลค่ ำำระแล้
หุ้นสำมั
ำหุ้น สำรองตำมกฎหมำย
และช
ว ญ มูลค่ ำหุ้นสำมัค่ญ
ค่ ำหุ้น สำรองตำมกฎหมำย
บำทบำท
บำทบำท
บำท บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

933,800,000

466,900,000
466,900,000
17
-

ยอดคงเหลือต้ นปี วัยอดคงเหลื
นที่ 1 มกรำคม
อต้ นปีพ.ศ.
วันที2556
่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
การเพิ่มหุ้นสามัญ การเพิ่มหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุเงิ้นนรับล่วงหน้าค่าหุ้น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสกาไรเบ็
าหรับปีดเสร็ จรวมสาหรับปี
17

947,724,500

17
19

933,800,000
13,924,500
17
19 -

ทุนที่ออก
และชำระแล้ ว
บำท
หมำยเหตุ

ยอดคงเหลือปลำยปียอดคงเหลื
วันที่ 31 ธัอนปลำยปี
วำคม พ.ศ.
วันที่ 2557
31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือต้ นปี วัยอดคงเหลื
นที่ 1 มกรำคม
อต้ นปีพ.ศ.
วันที2557
่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557
การเพิ่มหุ้นสามัญ การเพิ่มหุ้นสามัญ
จัดสรรระหว่างปี จัดสรรระหว่างปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสกาไรเบ็
าหรับปีดเสร็ จรวมสาหรับปี

หมำยเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั พริ้นซิเพิล บริ
แคปิษทตอล
ั พริจ้นำกัซิเดพิ(มหำชน)
ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ษัท พริ
้นซิ่ยเ้ ถพิ
ตอล้ ถจ�ำกั
งบแสดงกำรเปลี่ยบริ
นแปลงส่
งบแสดงกำรเปลี
วนของผู
นแปลงส่
ือลหุ้นแคปิ
วนของผู
ือหุ้น ด (มหาชน)
นทีธั่ น31
วาคม
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันสำสที�ำหรั
่ หรั
31 บธับนปีปีวำคม
สิ้นสสุิ้นดสุพ.ศ.
วันดทีวั่ 2557
31
วำคมธันพ.ศ.
25572557
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือปลำยปียอดคงเหลื
วันที่ 31 ธัอนปลำยปี
วำคม พ.ศ.
วันที2556
่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

เงินรับล่วงหน้าค่าหุเงิน้ นรับล่วงหน้าค่าหุน้
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั
ขาดทุ
บปีนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี

71

หมายเหตุนปเป็ระกอบงบการเงิ
นเป็ นส่ วนนหนึ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นส่ วนหนึ่งของงบการเงิ
นี้ ่ งของงบการเงินนี้

933,800,000

-

933,800,000
857,890,000

466,900,000
390,990,000
466,900,000
466,900,000
---

947,724,500
860,674,900

933,800,000
857,890,000
13,924,500
2,784,900
---

857,890,000
24,000

390,990,000 466,900,000 24,000
--

860,674,900 -

857,890,000
24,000
2,784,900
(24,000)
---

24,000
36,180,000

36,180,000
24,000
-

37,502,948
-

24,000
36,180,000
(24,000)
1,322,948
-

36,180,000
72,447,353

36,180,000
98,769,479
--(26,322,126)
-

37,502,948
97,195,249

36,180,000
72,447,353
-1,322,948
(1,322,948)
26,070,844
-

เงินรับล่ วงหน้
ำ ว
จัดสรรแล้ ว
จัดสรรแล้
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ค่ ำหุ้น
สำรองตำมกฎหมำย
สำรองตำมกฎหมำย
บำท บำท
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะบริงบกำรเงิ
ษัท นเฉพำะบริษัท
กำไรสะสม
กำไรสะสม
ทุนส่ ทีวนเกิ
อ่ อกน เงินรับส่ล่ววนเกิ
งหน้นำ
มูและช
ลค่ ำหุำระแล้
้นสำมัวญ มูลค่ ำหุ้นสำมั
ค่ ำหุญ้น
บำท
บำท
บำท
บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

17

466,900,000
17
466,900,000

ยอดคงเหลือต้ นปี วัยอดคงเหลื
นที่ 1 มกรำคม
อต้ นพ.ศ.
ปี วัน2556
ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
การเพิม่ หุน้ สามัญ การเพิม่ หุน้ สามัญ

947,724,500

17
19

933,800,000
17
13,924,500
19 -

ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ ว
บำท
หมำยเหตุ

ยอดคงเหลือปลำยปียอดคงเหลื
วันที่ 31 ธัอนปลำยปี
วำคม พ.ศ.
วันที2557
่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือต้ นปี วัยอดคงเหลื
นที่ 1 มกรำคม
อต้ นพ.ศ.
ปี วัน2557
ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557
การเพิม่ หุน้ สามัญ การเพิม่ หุน้ สามัญ
จัดสรรระหว่างปี จัดสรรระหว่างปี
กาไรเบ็ดเสร็ จสาหรักบาไรเบ็
ปี ดเสร็ จสาหรับปี

หมำยเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ
บริษตอล
ัท พริจำกั
น้ ซิดเพิ(มหำชน)
ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
บริษัทวนของผู
พริ้นซิ้ถย่ เนแปลงส่
ตอล้ถือจ�ำกั
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่
งบแสดงกำรเปลี
ือพิ
หุ้นล แคปิ
วนของผู
หุ้น ด (มหาชน)
สำ
�
หรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันทีส่ ำหรั
31 ธับนปีวำคม
สิ้นสุ ดพ.ศ.
วันที2557
่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 2557

8

1,900,341,353
72,447,353

992,839,479
98,769,479
933,800,000
24,000
(26,322,126)
(26,322,126)

1,943,097,597
97,195,249

1,900,341,353
72,447,353
16,685,400
(1,322,948) 26,070,844
26,070,844

รวมส่ วนของ
ยังไม่ ได้ จผูัด้ถสรร
ือหุ้น
บำท
บำท

8

1,900,341,353

992,839,479
933,800,000
24,000
(26,322,126)

1,943,097,597

1,900,341,353
16,685,400
26,070,844

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บำท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

บริ
้นซิเ้นพิซิล เแคปิ
จำกัตดอล
(มหำชน)
บริษษทั ัทพริพริ
พิลตอลแคปิ
จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
นสดธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
บำท

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2557
บำท

พ.ศ. 2556
บำท

10,669,166

6,468,643

26,711,493

(28,090,110)

69,808,666
2,838,476
(521,818)

67,910,298
9,694
(5,589,461)

46,436,347
430,976
(521,818)

63,119,062
9,694
(5,589,461)

(5,965,455)
(20,634)
1,180,307

(862,891)
(869,127)
-

(5,965,455)
1,180,307

(862,891)
(856,061)
-

1,541,398
(519,850)
1,457,281

1,670,985
1,241,079
(2,043,757)
31,886,399

169,396
(1,394,607)
-

1,462,395
1,241,079
(2,025,384)
31,594,573

80,467,537
(68,074,299)
(56,718)
(4,054,639)
(217,810)
(14,349,360)
(251,574)
2,271,659
(56,700)
6,441,642

99,821,862
(46,264,674)
(27,495)
(1,246,757)
(776,941)
2,027,853
3,428,248
1,480,996
(800,929)
7,043,245

67,046,639
5,040,605
(56,718)
81,568
(380,110)
(1,738,621)
(251,574)
1,786,183
(56,700)
6,441,642

60,002,896
(9,942,205)
(27,495)
(1,217,668)
(359,718)
(5,445,535)
3,428,248
919,253
(800,929)
7,043,245

เงินสดได้มำจำกกิจกรรมกำรดำเนิ นงำน
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้

2,119,738
(1,457,281)
(6,977,377)

64,685,408
(31,997,399)
(447,006)

77,912,914
(1,597,672)

53,600,092
(31,705,573)
(172,541)

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนิ นงำน

(6,314,920)

32,241,003

76,315,242

21,721,978

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุ ง
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
หนี้ สงสัยจะสูญ
กำไรที่เกิดขึ้นจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยอุปกรณ์
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน
ประมำณกำรหนี้ สินระยะยำว
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนินงำน
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(ต่อ)
บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
บำท

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2557
บำท

พ.ศ. 2556
บำท

67,000,000
(63,700,000)
(12,400,000)
501,055
700,935

1,255,037,828
(1,553,748,287)
(34,239,418)
307,081,878
2,371,491
1,424,100

67,000,000
(63,700,000)
(15,000,000)
(5,000,000)
443,244
-

1,255,037,828
(1,553,748,287)
(44,999,950)
307,081,878
2,353,117
1,411,016

(5,558,725)

(17,863,001)

(3,796,168)

(17,050,919)

เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(13,456,735)

(39,935,409)

(20,052,924)

(49,915,317)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ำยให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกผูบ้ ริ หำร
รับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
จ่ำยชำระหนี้ สินสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน

(948,248)
(11,546,355)
(325,961)
16,685,400
-

1,127,179
374,000
(894,000,000)
(111,144)
24,000
933,800,000

(85,000,000)
16,685,400
-

(894,000,000)
24,000
933,800,000

3,864,836

41,214,035

(68,314,600)

39,824,000

(15,906,819)
78,055,867

33,519,629
44,536,238

(12,052,282)
56,166,899

11,630,661
44,536,238

62,149,048

78,055,867

44,114,617

56,166,899

328,180
-

113,500
1,848,938

328,180
-

113,500
1,940,562

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดจ่ำยซื้ อเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดจ่ำยซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ดอกเบี้ยรับเป็ นเงินสด
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซื้ ออำคำรและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

10

เงินสดสุ ทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี

รำยกำรที่ไม่ ใช่ เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นเงินเชื่อ
ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ
ตอล จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น

หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะบริษทั
บริ
ษัท พริ
้นซิเพิล แคปินตรวมและงบกำรเงิ
อล จำ�กัด (มหาชน)
สำสำหรั
�หรับบปี ปีสิ้นสสุิ้นดสุวันดทีวั่ น31ทีธั่ น31วำคม
ธันพ.ศ.
วาคม
25572557
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้ นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่ ได้จดทะเบียน
ดังนี้
เลขที่ 29 ชั้น 23 อำคำรบำงกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร นอกจำกนี้ บริ ษทั มีสำขำ
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 ซอยสวนพลู ถนนสำทร แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร
บริ ษัท เป็ นบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรรำยงำนข้อ มู ล จึ ง รวมเรี ยกบริ ษัท และ
บริ ษทั ย่อยว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”
กลุ่มบริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิ จหลักคื อ กำรให้บริ กำรที่พกั อำศัย ให้เช่ ำ (Serviced Apartments) บริ หำรอำคำรสำนักงำน และให้บริ กำรติ ดตั้งระบบ
สำรสนเทศ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั นี้ ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558

2

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญซึ่ งใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกับหลัก ทรั พย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิ น ภำยใต้พระรำชบัญญัติห ลัก ทรั พย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน
กำรจัดทำงบกำรเงิ นให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี ที่สำคัญ
และกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชี ของกลุ่มกิ จกำรไปถื อปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ กำรเปิ ดเผยเรื่ องกำร
ใช้ดุลยพินิจที่สำคัญหรื อมีควำมซับซ้อนของผูบ้ ริ หำร หรื อ เรื่ องเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนยั สำคัญต่องบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ได้รวมอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 3
งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั ฉบับ ภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้ น จำกงบกำรเงิ น ตำมกฎหมำยที่ เ ป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่ มี
เนื้ อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มิ ได้มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ย่อยทั้ง 2 รำยใน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั จึงมิได้แสดงงบกำรเงินรวมที่จดั ประเภท
รำยกำรใหม่ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน (ต่อ)
ตัวเลขที่ นำมำแสดงเปรี ยบเทียบได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้เปรี ยบเที ยบได้กบั กำรแสดงรำยกำรที่เปลี่ ยนแปลงไปในปี
ปัจจุบนั ผลกระทบของกำรจัดประเภทใหม่ดงั กล่ำว มีดงั นี้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ตำมที่ได้รำยงำน
ไว้เดิม
บำท

งบกำรเงินรวม
กำรจัดประเภทใหม่
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
บำท

ตำมที่
จัดประเภทใหม่
บำท

68,315,263
324,322,965
83,139,703
4,059,198
2,788,450

9,740,604
(9,740,604)
892,095
(1,447,672)
(244,423)

78,055,867
314,582,361
84,031,798
2,611,526
2,544,027

46,771,539
20,736,655
-

(17,689,253)
15,275,064
(15,275,064)
16,889,253

29,082,286
15,275,064
5,461,591
16,889,253

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
ตำมที่ได้รำยงำน กำรจัดประเภทใหม่
ไว้เดิม
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
บำท
บำท

ตำมที่
จัดประเภทใหม่
บำท

46,426,295
324,322,965
17,360,862
2,632,356
2,064,173

9,740,604
(9,740,604)
726,235
(481,812)
(244,423)

56,166,899
314,582,361
18,087,097
2,150,544
1,819,750

31,196,135
16,291,343
-

(16,889,253)
15,275,064
(15,275,064)
16,889,253

14,306,882
15,275,064
1,016,279
16,889,253
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง
1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้ ในรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
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เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภำษีเงินได้
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ อง ส่วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เรื่ อง กำรรวมธุ รกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและ
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่ อง ส่วนงำนดำเนิ นงำน
เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน
กำรบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ
และกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่
29 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ
ที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน
13

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32

เรื่ อง กำรประเมินเนื้ อหำของรำยกำรที่เกี่ยวกับรู ปแบบของ
กฎหมำยตำมสัญญำเช่ำ
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและเห็นว่ำกำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
ที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินที่นำเสนออย่ำงมีสำระสำคัญ ยกเว้นกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 13 ได้ให้คำอธิบำยเกี่ยวกับกรณี ที่ขำยสิ นค้ำหรื อให้บริ กำรพร้อมกับให้สิทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ (เช่น คะแนนหรื อได้รับสิ นค้ำ
โดยไม่ตอ้ งจ่ำยค่ำตอบแทน) ว่ำเป็ นรำยกำรที่มีหลำยองค์ประกอบ และสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้ำงรับจำกลูกค้ำต้องปั นส่ วนให้
แต่ละองค์ประกอบของรำยกำรโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ซึ่ งผูบ้ ริ หำรประเมินและเห็นว่ำผลกระทบสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557 ไม่มีนยั สำคัญ
2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำ
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นำมำใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
ก) กลุ่ ม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง แต่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบอย่ำ งมี ส ำระส ำคัญ ต่ อ กลุ่ ม บริ ษัท
มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13

เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ ำวไม่มี ผลกระทบที่ มีสำระส ำคัญต่ องบกำรเงิ น ของ
กลุ่มบริ ษทั
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำ
บัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นำมำใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่มีสำระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)
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เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำง
บัญชีและข้อผิดพลำด
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง กำไรต่อหุ ้น
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่ อง ส่วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ
เรื่ อง กำรประเมินเนื้ อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบ
กฎหมำย
เรื่ อง กำรประเมินว่ำ ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรื อไม่
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

15

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
3) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง สัญญำประกัน
ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั

2.3

บัญชีกลุ่มบริษทั - เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมำยถึ งกิ จกำรที่ กลุ่ มบริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุ มนโยบำยกำรเงิ นและกำรดำเนิ นงำน และโดยทัว่ ไปแล้วกลุ่มบริ ษทั
จะถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมำกกว่ำกึ่ งหนึ่ ง ในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริ ษทั มี กำรควบคุมบริ ษทั อื่นหรื อไม่ กิ จกำรต้องพิจำรณำถึงกำร
มีอยูแ่ ละผลกระทบจำกสิ ทธิในกำรออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ที่กิจกำรสำมำรถใช้สิทธิ หรื อแปลงสภำพตรำสำรนั้นในปั จจุบนั รวมถึ งสิ ทธิ
ในกำรออกเสี ยงที่ เ ป็ นไปได้ซ่ ึ งกิ จ กำรอื่ น ถื ออยู่ด้วย กลุ่ ม บริ ษทั รวมงบกำรเงิ น ของบริ ษทั ย่อยไว้ใ นงบกำรเงิ น รวมตั้งแต่ วนั ที่
กลุ่มบริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่ มบริ ษทั จะไม่นำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำกวันที่
กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอำนำจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจโดยใช้วิธีกำรซื้ อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สำหรับกำรซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที่ผูซ้ ้ื อโอนให้และหนี้ สิ น ที่ก่อขึ้ น และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ออกโดยกลุ่ มบริ ษทั รวมถึ งมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้ อจะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิ ดขึ้น และวัดมูลค่ำเริ่ มแรกของ
สิ นทรั พย์ที่ได้มำที่ ระบุได้และหนี้ สินที่อำจจะเกิ ดขึ้ นในกำรรวมธุ รกิ จด้วยมูล ค่ำยุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ ในกำรรวมธุ รกิ จแต่ล ะครั้ ง
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ำยุติธรรม หรื อ มูลค่ำของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อ
ตำมสัดส่ วนของหุ ้นที่ถือ
กรณี ที่มูลค่ำสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ และมูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอำนำจควบคุ มในผูถ้ ู ก ซื้ อ และมู ลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิ จของ
ส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถืออยูก่ ่อนกำรวมธุรกิจ มำกกว่ำมูลค่ำสุทธิ ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์ที่ได้มำที่ระบุได้
และหนี้ สินที่รับมำ ผูซ้ ้ื อต้องรับรู ้ค่ำควำมนิ ยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถื ออยูก่ ่อนกำรวมธุ รกิจ น้อยกว่ำ
มูลค่ำรำคำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยเนื่องจำกมีกำรต่อรองรำคำซื้ อ จะรับรู ้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยังงบกำไรขำดทุน
กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชี ระหว่ำงกิจกำร ยอดคงเหลือ และรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้นจริ งระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั นโยบำย
กำรบัญชี ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่อ ยจะบัน ทึ ก บัญ ชี ด้ว ยรำคำทุ น หัก ค่ ำ เผื่ อ กำรด้อ ยค่ ำ ต้น ทุ น จะมี ก ำรปรั บ เพื่ อ สะท้อ นกำรเปลี่ ย นแปลง
สิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกสิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทำงตรง
รำยชื่อของบริ ษทั ย่อยหลักของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 10
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.4

กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ ำงประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงิน
รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิ จหลักที่
บริ ษทั ดำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำน) งบกำรเงินรวมแสดงในสกุลเงินบำทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำน
และสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ดรำยกำร
หรื อวันที่ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวัดมูลค่ำใหม่ รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรื อจ่ำยชำระที่เป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และที่เกิ ดจำกกำรแปลงค่ำสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกำไรหรื อ
ขำดทุน
เมื่ อมี ก ำรรั บรู ้ รำยกำรก ำไรหรื อขำดทุนของรำยกำรที่ ไม่ เป็ นตัวเงิ นไว้ใ นก ำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่ น องค์ประกอบของอัตรำ
แลกเปลี่ ยนทั้งหมดของกำไรหรื อขำดทุน นั้น จะรั บรู ้ ไว้ในกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่ น ด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู ้ กำไรหรื อ
ขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรหรื อขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ ยนทั้งหมดของกำไรหรื อขำดทุนนั้น
จะรับรู้ไว้ในกำไรขำดทุนด้วย

2.5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะบริ ษ ัท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึ งเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำร
ประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสู งซึ่ งมีอำยุไม่เกิ นสำมเดื อนนับจำกวันที่ได้มำ และเงินเบิกเกิ น
บัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของของหนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริ ษทั

2.6

ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ลู กหนี้ กำรค้ำรับรู้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่ ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่ อมำด้วยจำนวนเงิ นที่ เ หลื ออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมำยถึ งผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของลูกหนี้ กำรค้ำ
เปรี ยบเที ยบกับมูล ค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกลู ก หนี้ กำรค้ำ หนี้ สู ญที่ เกิ ด ขึ้ น จะรั บรู ้ ไว้ใ นงบกำไรขำดทุ นโดยถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

2.7

สินค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสิ นค้ำคำนวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่
ต้นทุนของกำรซื้ อประกอบด้วยรำคำซื้ อ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้ อสิ นค้ำนั้น เช่ นค่ำอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่ ง หักด้วย
ส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขกลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรื อเสื่ อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็ น
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.8

เงินลงทุนเพือ่ ค้ำ
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนื อจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั เป็ น เงินลงทุนเพื่อค้ำ กำรจัดประเภทขึ้นอยูก่ บั
จุด มุ่งหมำยขณะลงทุ น ฝ่ ำยบริ ห ำรจะเป็ นผูก้ ำหนดกำรจัดประเภทที่ เหมำะสมสำหรั บ เงิ น ลงทุน ณ เวลำลงทุ น และทบทวนกำร
จัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมำยหลักในกำรหำกำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในช่ วงเวลำสั้นไม่เกิ น 3 เดื อนนับแต่เวลำ
ที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ น ลงทุน เพื่ อค้ำวัด มู ล ค่ำในเวลำต่ อมำด้วยมู ล ค่ำยุติธ รรม มู ล ค่ำยุติธ รรมของเงิ น ลงทุ นวัด ตำมรำคำเสนอซื้ อที่ อ้ำงอิ งจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันทำกำรสุ ดท้ำยของวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ำงอิงรำคำเสนอซื้ อล่ำสุ ดจำกตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเพื่อค้ำรับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเกิ ดขึ้น หำกรำคำตำมบัญชี
ของเงินลงทุนสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำรวมไว้ในงบกำไรขำดทุน
ในกำรจำหน่ ำยเงิ น ลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมู ล ค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ ได้รับ จำกกำรจำหน่ ำยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับรำคำ
ตำมบัญชี ของเงิ นลงทุนนั้นจะบันทึ กรวมอยู่ในกำไรหรื อขำดทุน กรณี ที่จำหน่ ำยเงิ นลงทุนที่ ถือไว้ในตรำสำรหนี้ หรื อตรำสำรทุน
ชนิ ดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชี ของเงินลงทุนที่จำหน่ ำยจะกำหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักด้วยรำคำตำมบัญชี จำก
จำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.9

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนเริ่ มแรกหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
กำรซื้ อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้ แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตำมควำมเหมำะสม เมื่อต้นทุน
นั้นเกิ ดขึ้ นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่ มบริ ษทั และต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถื อ
มูลค่ำตำมบัญชี ของชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถู กตัดรำยกำรออก สำหรั บค่ำซ่ อมแซมและบำรุ งรั กษำอื่ น ๆ บริ ษทั จะรั บรู ้ ตน้ ทุน
ดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ได้ประมำณกำรไว้ดงั ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่ งถื อว่ำประมำณกำรอำยุ
กำรให้ประโยชน์มีไม่จำกัด
อำคำร ส่วนควบและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องใช้สำนักงำนและคอมพิวเตอร์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และวัสดุอุปกรณ์
ยำนพำหนะ

10 20 และ 40 ปี
3 และ 5 ปี
5 ปี
5 ปี

18
81

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.9

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
ลินิน เครื่ องเคลือบ เครื่ องแก้วและเครื่ องเงิน และเครื่ องใช้บำงชนิ ดที่ใช้ในกำรดำเนิ นกิ จกำรอำคำรที่พกั อำศัยให้เช่ ำ บันทึกเป็ นมูลค่ำ
ของสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ำที่ซ้ื อมำ ในจำนวนเท่ำที่จำเป็ นสำหรับกำรดำเนิ นกิ จกำรโดยปกติ โดยถื อเป็ นมูลค่ำหลักของสิ นทรัพย์น้ ี โดย
ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำ กำรซื้ อเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนหรื อทดแทนของเดิมในภำยหลัง บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยประจำงวด
ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่ มบริ ษทั ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุ งมูลค่ำคงเหลื อและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้
เหมำะสม
ในกรณี ที่มูลค่ำตำมบัญชี สูงกว่ำมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชี จะถูกปรั บลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นทันที
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิ ดจำกกำรจำหน่ ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรี ยบเที ยบจำกสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำร
จำหน่ำยสิ นทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชีผลกำไรหรื อขำดทุนอื่นสุ ทธิ ในกำไรหรื อขำดทุน

2.10

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(ก) สัญญำให้บริ กำรระบบสำรสนเทศที่ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจ
สัญญำให้ บริ กำรระบบสำรสนเทศที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิ จ รับรู ้ ด้วยมูลค่ ำยุติธรรม ณ วันรวมธุ รกิ จ สัญญำให้บริ กำรระบบ
สำรสนเทศที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิจวัดมูลค่ำมูลค่ำยุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจำกกำรรวมธุ รกิ จในงบกำรเงินรวมโดยอิงตำมสัดส่ วนของรำยได้โครงกำรวำงระบบ
สำรสนเทศซึ่ งรั บรู ้ จนถึ งวันสิ้ นปี ต่อรำยได้รวมของสัญญำให้บริ กำรวำงระบบสำรสนเทศสำหรั บโครงกำรที่ ได้มำ ณ วันที่ ซ้ื อ
บริ ษทั ย่อย
(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ ซ้ื อมำมี ล ักษณะเฉพำะบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์โดยค ำนวณจำกต้นทุ นในกำรได้มำและ
กำรดำเนิ นกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั สำมำรถนำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 3 และ 5 ปี
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.11

ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิ ยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ
วันที่ได้มำซึ่งบริ ษทั นั้น ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ค่ำควำมนิ ยมที่ รับรู้ จะต้องถู ก ทดสอบกำรด้อยค่ ำทุ กปี และแสดงด้วยรำคำทุ น หัก ค่ำเผื่ อกำรด้อยค่ ำสะสม ค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ ำของ
ค่ำควำมนิ ยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทั้งนี้ มูลค่ำคงเหลื อตำมบัญชี ของค่ำควำมนิ ยมจะถูกรวมคำนวณในกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อมีกำรขำยกิจกำร
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยม ค่ำควำมนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่ วยที่ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสด โดยที่หน่ วยนั้นอำจจะ
เป็ นหน่วยเดียวหรื อหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรรวมธุ รกิ จ ซึ่ งค่ำควำมนิ ยมเกิ ดขึ้นจำกส่ วนงำนปฏิ บตั ิกำร
ที่ระบุได้

2.12

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่ งไม่มีกำรตัดจำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำเป็ นประจำทุกปี
สิ นทรัพย์อื่นที่มีกำรตัดจำหน่ ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์บ่งชี้ ว่ำรำคำตำมบัญชี อำจสู งกว่ำมูลค่ำ
ที่คำดว่ำจะได้รับคื น รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู ้ เมื่อรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์สูงกว่ำมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ซึ่ งหมำยถึ งจำนวนที่สู งกว่ำระหว่ำงมู ลค่ ำยุติธรรมหัก ต้น ทุ นในกำรขำยเที ยบกับ มูล ค่ ำจำกกำรใช้ สิ น ทรั พย์จะถู กจัดเป็ นหน่ วย
ที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนื อจำก
ค่ำควำมนิ ยมซึ่ งรั บรู ้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถู กประเมิ นควำมเป็ นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน

2.13

สัญญำเช่ ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มบริษทั เป็ นผู้เช่ ำ
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ ำสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ ำเป็ นผูร้ ับควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญำเช่ ำนั้น
ถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน เงินที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดังกล่ำว (สุ ทธิ จำกสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ ำ) จะบันทึกในกำไร
หรื อขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่ ำเป็ นผูร้ ับควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเกื อบทั้งหมดถือเป็ นสัญญำเช่ ำ
กำรเงิน ซึ่ งจะบันทึ กเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่เช่ ำ หรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยดังกล่ำวจะปั นส่ วนระหว่ำงหนี้ สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อตั รำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้ำงอยู่ โดย
พิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ ำเพื่อทำให้อตั รำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลื อของหนี้ สินทรัพย์
ที่เหลื ออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ ำ
แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ
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2.14

เงินกู้ยมื
เงินกู้ยืมรั บรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิ ดขึ้ น เงิ นกู้ยืมวัดมูลค่ำในเวลำ
ต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่ำงระหว่ำงเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิ ดขึ้น)
เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี้ น้ นั จะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ มื
ค่ำธรรมเนี ยมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ ำจะรับรู้ เป็ นต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรเงินกูใ้ นกรณี ที่มีควำมเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกูบ้ ำงส่ วน
หรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่ำธรรมเนี ยมจะรอกำรรั บ รู ้ จนกระทัง่ มี ก ำรถอนเงิ น หำกไม่มีหลัก ฐำนที่ มี ควำมเป็ นไปได้ที่ จะใช้วงเงิ น
บำงส่ ว นหรื อทั้ง หมดค่ ำ ธรรมเนี ย มจะรั บ รู ้ เ ป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยจ่ ำ ยล่ ว งหน้ ำ ส ำหรั บ กำรให้ บ ริ กำรสภำพคล่ อ งและจะตัด จ ำหน่ ำ ย
ตำมระยะเวลำของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่ อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่ อนชำระหนี้ ออกไปอี กเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ
12 เดือน นับจำกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน

2.15

ภำษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงิ นได้จะรับรู ้ ในกำไร
หรื อขำดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู ้ โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี น้ ี ภำษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ใน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้นตำมลำดับ
ภำษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมี ผลบังคับใช้
ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่ รำยงำนในประเทศที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้อง ดำเนิ น งำนอยู่และเกิ ดรำยได้เพื่ อเสี ยภำษี ผูบ้ ริ หำรจะ
ประเมินสถำนะของกำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็ นงวดๆ โดยคำนึ งถึงสถำนกำรณ์ท่ีสำมำรถนำกฎหมำยภำษี ไปปฏิบตั ิซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั
กำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษี หำกคำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำษีแก่หน่วยงำนจัดเก็บ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี รับรู้ ตำมวิธีหนี้ สิน เมื่ อเกิ ดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และรำคำตำมบัญชี
ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ที่เกิ ดจำกกำรรับรู ้ เริ่ มแรกของรำยกำรสิ นทรัพย์
หรื อรำยกำรหนี้ สินที่เกิ ดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิ จ และ ณ วันที่เกิ ดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรทำงบัญชี และ
กำไร(ขำดทุน)ทำงภำษี ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี คำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่ คำดได้
ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดงั กล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้ สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ได้มีกำรจ่ำยชำระ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่ำง
ชัว่ ครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ ครำวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และ
ส่ วนได้เสี ยในกิ จกำรร่ วมค้ำที่ ตอ้ งเสี ยภำษี เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั สำมำรถควบคุ มจังหวะเวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ ครำวมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะไม่เกิดขึ้นได้ภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิ จกำรมีสิทธิ ตำมกฎหมำยที่จะ
นำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เกี่ ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรี ยกเก็บ
เป็ นหน่วยภำษีเดียวกันหรื อหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ำยหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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ผลประโยชน์ พนักงำน
(ก) โครงกำรผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอำยุ
โครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรบำเหน็จบำนำญที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่ งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงำน
จะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลำยปั จจัย เช่น อำยุ จำนวนปี ที่ให้บริ กำร และ ค่ำตอบแทน
หนี้ สิ น ส ำหรั บ โครงกำรผลประโยชน์ จะรั บ รู ้ ใ นงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ด้วยมู ล ค่ ำปั จจุ บ นั ของภำระผูก พัน ณ วัน ที่ สิ้ น รอบ
ระยะเวลำรำยงำนหักด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงกำร และ ปรับปรุ งด้วยต้นทุนบริ กำรในอดี ตที่ยงั ไม่รับรู ้ ภำระผูกพัน
นี้ คำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ ซึ่ งมูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำร
ผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่ ง
เป็ นสกุลเงินเดี ยวกับสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และวันครบกำหนดของหุ ้นกูใ้ กล้เคี ยงกับระยะเวลำที่ตอ้ งชำระภำระผูกพัน
กองทุนบำเหน็จบำนำญ
กำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยเกิ ดขึ้นจำกกำรปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำน
จะต้องรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิด
ต้นทุนบริ กำรในอดี ตจะถูกรับรู ้ ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน เว้นแต่กำรเปลี่ ยนแปลงโครงกำรผลประโยชน์น้ นั จะมีเงื่อนไขซึ่ งผูก
กับระยะเวลำที่พนักงำนยังคงต้องให้บริ กำรตำมที่กำหนด (ระยะเวลำกำรให้สิทธิ ) ซึ่งในกรณี น้ ี ตน้ ทุนกำรให้บริ กำรในอดี ตจะถูก
ตัดจำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำกำรให้สิทธิ
(ข) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ โดยใช้แผนกำรกำหนดอัตรำกำรจ่ำยสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออก
จำกสิ นทรัพย์ข องกลุ่ม บริ ษทั และบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน ภำยนอก กองทุนส ำรองเลี้ ยงชี พดังกล่ ำวได้รับ เงิ นเข้ำสมทบ
กองทุนจำกพนักงำนและกลุ่มบริ ษทั เงินจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พของกลุ่มบริ ษทั บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อ
ขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เกิดรำยกำรนั้น

2.17

ประมำณกำรหนีส้ ิน
ในกรณี ที่มีภำระผูกพันที่ คล้ำยคลึ งกันหลำยรำยกำร กลุ่ มกิ จกำรก ำหนดควำมน่ ำจะเป็ นที่ กิ จกำรจะสู ญเสี ยทรั พยำกรเพื่อจ่ำยชำระ
ภำระผูกพันเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ ำจะเป็ นโดยรวมของภำระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่ำควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่กิจกำรจะ
สู ญเสี ยทรัพยำกรเพื่อชำระภำระผูกพันบำงรำยกำรที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ
กลุ่มกิ จกำรจะวัดมูลค่ ำของจำนวนประมำณกำรหนี้ สิน โดยใช้มูลค่ำปั จจุบนั ของรำยจ่ำยที่ คำดว่ำจะต้องนำมำจ่ำยชำระภำระผูกพัน
โดยใช้อตั รำก่อนภำษีซ่ ึ งสะท้อนถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปั จจุบนั ของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเสี่ ยงเฉพำะของหนี้ สิน
ที่กำลังพิจำรณำอยู่ กำรเพิ่มขึ้นของประมำณกำรหนี้ สินเนื่ องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ จะรับรู ้เป็ นดอกเบี้ยจ่ำย
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.18

กำรรับรู้รำยได้
รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำรซึ่ งเกิ ดขึ้นจำกกิ จกรรมตำมปกติของกลุ่มบริ ษทั รำยได้จะ
แสดงด้วยจำนวนเงินสุ ทธิ จำกภำษีขำย เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่ มบริ ษทั สำหรั บงบกำรเงินรวม รำยได้
จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู้ เมื่ อผูซ้ ้ื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เ ป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำ รำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรแก่ลูกค้ำรับรู ้โดยอ้ำงอิงตำมขั้นของควำมสำเร็ จของงำนที่ทำเสร็ จ โดยใช้วิธีอตั รำส่ วนของบริ กำรที่ให้จนถึงปั จจุบนั เทียบ
กับบริ กำรทั้งสิ้ นที่ตอ้ งให้
รำยได้จำกกิ จกำรอำคำรที่พกั อำศัยให้เช่ ำและกิ จกำรบริ หำรอำคำรสำนักงำนรับรู้ เป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง รำยได้ที่ รับรู้ ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่มและแสดงสุ ทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรติดตั้งระบบสำรสนเทศรับรู้ เป็ นรำยได้ตำมส่ วนของงำนที่แล้วเสร็ จซึ่ งประเมินโดยพิจำรณำควำมคืบหน้ำ
ของเนื้ องำนโดยผูจ้ ดั กำรโครงกำร โดยจะตั้งสำรองค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับโครงกำรติดตั้งระบบสำรสนเทศทั้งจำนวนเมื่อทรำบ
แน่ชดั ว่ำโครงกำรติดตั้งระบบสำรสนเทศนั้นจะประสบผลขำดทุน
รำยได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตำมเกณฑ์อตั รำผลตอบแทนที่แท้จริ ง

2.19

กำรจ่ ำยเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ำยไปยังผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จะรับรู้ในด้ำนหนี้สินในงบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ในรอบระยะเวลำบัญชี ซ่ ึ งที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผล

2.20

ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ส่ วนงำนดำเนิ นงำนได้ถู ก รำยงำนในลัก ษณะเดี ยวกับ รำยงำนภำยในที่ น ำเสนอให้ ผูม้ ี อำนำจตัดสิ น ใจสู งสุ ด ด้ำนกำรด ำเนิ น งำน
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนหมำยถึ งบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนของ
ส่วนงำนดำเนิ นงำน ซึ่ งพิจำรณำว่ำคือ คณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ทำกำรตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
3

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้ อสมมติฐำนและกำรใช้ ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่ อง และอยูบ่ นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดี ตและ
ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่ อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น
3.1

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ และข้ อสมมติฐำน
กลุ่ มบริ ษทั มีก ำรประมำณกำรทำงบัญชี และใช้ข ้อสมมติ ฐำนที่ เกี่ ยวข้องกับ เหตุก ำรณ์ ใ นอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชี
อำจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมำณทำงกำรบัญชี ที่สำคัญและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญที่อำจเป็ นเหตุให้
เกิดกำรปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในรอบระยะเวลำบัญชี หน้ำ มีดงั นี้
ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนขึ้นอยูก่ บั หลำยปั จจัยที่ใช้ในกำรคำนวณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยโดยมี
ข้อสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ ยนแปลงของข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่ำ
ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้พิ จ ำรณำอัต รำคิ ด ลดที่ เ หมำะสมในแต่ ล ะปี ซึ่ งได้แ ก่ อ ัต รำดอกเบี้ ยที่ ค วรจะใช้ ใ นกำรก ำหนดมู ล ค่ ำ ปั จ จุ บ ัน
ของประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสม
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับค่ำตอบแทน และมีอำยุครบกำหนด
ใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ตอ้ งจ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติ ฐำนหลัก อื่นๆสำหรับภำระผูก พันบ ำเหน็ จอ้ำงอิ งกับ สถำนกำรณ์ ปั จจุบ นั ในตลำด ข้อมูล เพิ่มเติม เปิ ดเผยในหมำยเหตุ
ข้อ 16

4

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในกำรบริ หำรทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อ
สร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่ น และเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ ำงของทุนที่ เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนของ
เงินทุน
ในกำรดำรงไว้หรื อปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริ ษทั อำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ื อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น กำรออกหุ้นใหม่
หรื อกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้ สิน
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191.4
191.4

98.8
(74.1)
27.0
27.0

1,457.6
1,506.0

รำยได้
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
รวม

กำไรขั้นต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริ กำรและกำรบริ หำร
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สุทธิสำหรับปี

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์

1,498.5
1,541.9

88.4
(76.9)
(18.0)
(18.0)

202.2
202.2

ธุรกิจให้ บริกำร
ที่พกั อำศัยให้ เช่ ำ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

10.0
495.6

23.2
(31.1)
(0.3)
(0.2)
(0.5)

42.0
3.4
45.4

12.7
409.7

8.8
(27.9)
(10.1)
(0.2)
(10.3)

14.0
14.0

2.5
182.7

40.6
(50.9)
(11.9)
2.4
(9.5)

130.7
130.7

2.9
120.9

46.1
(8.5)
37.3
(7.5)
29.8

68.2
68.2

ธุรกิจให้ บริกำร
ธุรกิจให้ บริกำรเกีย่ วกับ
บริหำรอำคำรสำนักงำน กำรติดตั้งระบบสำรสนเทศ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

0.1
4.2

(2.8)
(1.3)
(4.1)
0.1
(4.0)

4.5
4.5

0.1
8.4

(1.0)
(1.8)
(2.8)
(2.8)

1.5
1.5

ธุรกิจให้ บริกำร
ที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ข้อมูลบำงรำยกำรที่มีสำระสำคัญเกี่ยวกับรำยได้และกำไรของข้อมูลตำมส่วนงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีดงั ต่อไปนี้

(148.5)

(7.9)
7.9
-

(7.9)
(7.9)

(46.0)

(1.5)
1.5
-

(1.5)
(1.5)

กำรตัดบัญชี
รำยกำรระหว่ำงกัน
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

1,470.2
2,040.0

151.9
(149.5)
10.7
2.3
13.0

364.1
364.1

25

1,514.2
2,034.9

140.8
(113.6)
6.5
(7.7)
(1.2)

284.4
284.4

รวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ส่วนงำนดำเนิ นงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่นำเสนอให้ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำน ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่วนงำนดำเนิ นงำน ซึ่ งพิจำรณำว่ำคือคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ทำกำรตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์

ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ
นรวมและงบกำรเงิ
นเฉพำะบริษทั
บริษัทประกอบงบกำรเงิ
พริ้นซิเพิล แคปิ
ตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
6

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกธนำคำรระยะสั้น

54,523
7,626
62,149

พ.ศ. 2556
พันบำท
68,315
9,741
78,056

งบเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
36,489
7,626
44,115

46,426
9,741
56,167

เงินฝำกธนำคำรระยะสั้นมีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 2.55 ต่อปี (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 3.00 - 3.10 ต่อปี ) และเงินฝำกดังกล่ำวมีระยะเวลำครบกำหนด
โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 90 วัน

26
89

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

รำคำตำมบัญชีปลำยปี

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
ยอดซื้อหลักทรัพย์
ยอดขำยหลักทรัพย์
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ

งบกำรเงินรวม

311,282
522
5,966
317,770

317,770
317,770

พ.ศ. 2557
รำคำทุน มูลค่ ำยุติธรรม
พันบำท
พันบำท

ในระหว่ำงปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เงินลงทุนในหลักทรัพย์มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้

เงินลงทุนชัว่ ครำว

หลักทรัพย์เพือ่ ค้ ำ - หน่ วยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
บวก กำไรที่เกิดขึ้นจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดงั นี้

เงินลงทุนชั่วครำว

90

7

313,719
863
314,582

314,582
314,582

พ.ศ. 2556
รำคำทุน มูลค่ ำยุติธรรม
พันบำท
พันบำท
317,770
317,770

314,582
63,700
(67,000)
6,488
317,770

งบกำรเงินรวม
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ ำ
พันบำท

311,282
522
5,966
317,770

พ.ศ. 2557
รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม
พันบำท
พันบำท

314,582
314,582

27

314,582
63,700
(67,000)
6,488
317,770

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ ำ
พันบำท

313,719
863
314,582

พ.ศ. 2556
รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม
พันบำท
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
8

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ นื่
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
ลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้อื่น

38,550
(2,915)
35,635
110,961
2,100
572
149,268

พ.ศ. 2556
พันบำท
45,043
(77)
44,966
38,123
892
51
84,032

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
10,987
(508)
10,479
18
1,546
572
12,615

17,436
(77)
17,359
726
2
18,087

ลูกหนี้กำรค้ำ สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

9

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

15,625

26,072

10,892

9,781

6,287
7,629
9,009
38,550
(2,915)
35,635

9,255
3,756
4,892
1,068
45,043
(77)
44,966

95
10,987
(508)
10,479

7,655
17,436
(77)
17,359

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั มียอดเงินฝำกประจำซึ่ งได้ใช้เป็ นหลักประกันสำหรับภำระผูกพันในกำรปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติของ
ธุรกิจของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมียอดเงินฝำกประจำซึ่ งได้ใช้เป็ นหลักประกันสำหรับกำรให้บริ กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ กบั
บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง

28
91

92

10

ไทย

บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

10 ล้ำนบำท
50 ล้ำนบำท

ให้บริ กำรเกี่ยวกับกำรติดตั้ง
ระบบสำรสนเทศ

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
กำรลงทุนเพิ่ม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

ทุนที่ชำระแล้ ว

ที่ปรึ กษำด้ำนธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 สรุ ปได้ดงั นี้

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ไทย

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด

ชื่อบริษทั

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

100.00

100.00

100.00

100.00

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ทำงตรงและทำงอ้ อม)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
ร้ อยละ
ร้ อยละ

35,000
45,000

10,000

พ.ศ. 2556
พันบำท

29

45,000
15,000
60,000

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
รำคำทุน
พันบำท

50,000
60,000

10,000

รำคำทุน
พ.ศ. 2557
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

11

227,517
227,517

227,517
227,517

227,517
227,517

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย - สุทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดนิ
พันบำท

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

1,422,822
(180,755)
1,242,067

1,277,832
1,816
(37,581)
1,242,067

1,421,006
(143,174)
1,277,832

อำคำร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุง
พันบำท

5,273
(2,665)
2,608

248
1,951
866
(85)
(372)
2,608

5,514
(5,266)
248

เครื่องใช้
สำนักงำน
และคอมพิวเตอร์
พันบำท

งบกำรเงินรวม

141,452
(111,770)
29,682

52,967
806
25
(470)
(23,646)
29,682

145,136
(92,169)
52,967

เครื่องตกแต่ ง
ติดตั้ง
และวัสดุอุปกรณ์
พันบำท

16,517
(4,190)
12,327

10,990
1,700
(363)
12,327

-

ยำนพำหนะ
พันบำท

30

1,813,581
(299,380)
1,514,201

1,558,564
15,563
2,591
(555)
(61,962)
1,514,201

1,799,173
(240,609)
1,558,564

รวม
พันบำท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
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ริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ
บริษตอล
ทั พริจ้นำกัซิดเพิ(มหำชน)
ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
มำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
หมำยเหตุนปรวมและงบกำรเงิ
ระกอบงบกำรเงินเฉพำะบริ
รวมและงบกำรเงิ
ษทั
นเฉพำะบริษทั
ำหรับปี สิ้นสุ ดวันทีส่ ำหรั
31 ธับนปีวำคม
สิ้นสุ ดพ.ศ.
วันที2557
่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

227,517
227,517

227,517
227,517

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.
วันที2557
่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำทุน
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทรำคำตำมบั
ธิ
ญชี - สุทธิ

ที่ดนิ
พันบำท

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันทีส่ ำหรั
31 ธับนปีวำคม
สิ้นสุ ดพ.ศ.
วันที2557
่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี รำคำตำมบั
- สุทธิ ญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ซื้ อสิ นทรัพย์
จำหน่ำยและตัดจำหน่
จำหน่
ำย ำยและตัดจำหน่ำย
โอนสิ นทรัพย์ โอนสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
รำคำตำมบั
- สุทธิ ญชีปลำยปี - สุทธิ

ที่ดนิ อำคำรและอุ
11 ปทีกรณ์
่ดนิ อำคำรและอุ
(ต่อ)
ปกรณ์ (ต่อ)

94
227,517
1,422,459
(218,353)
227,517
1,204,106

227,517
1,242,067
- 391
- (566)
- (37,786)
227,517
1,204,106

อำคำร
ส่ วนควบและ
ส่ วทีนปรั
่ดนิ บปรุ ง
พันบำทพันบำท

1,422,459 7,778
(218,353)(3,929)
1,204,106 3,849

1,242,067 2,608
391 2,434
(566) - 67
(37,786)(1,260)
1,204,106 3,849

7,778142,933
(3,929)
(117,117)
3,84925,816

2,60829,682
2,434 2,166
- (614)
67 (67)
(1,260)(5,351)
3,84925,816

142,93312,560
(117,117)(3,679)
25,816 8,881

29,68212,327
2,166 (614) (680)
(67) (5,351)(2,766)
25,816 8,881

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม
อำคำร
เครื่องใช้
เครืเครื่องใช้
่องตกแต่ ง
เครื่องตกแต่ ง
ส่ วนควบและ
สำนักงำน
สำนักงำน ติดตั้ง
ติดตั้ง
ส่ วนปรั
และคอมพิ
บปรุ งวเตอร์ และคอมพิ
และวัวเตอร์
สดุอปุ กรณ์ และวัสดุอปุ ยำนพำหนะ
กรณ์
พันบำทพันบำท
พันบำทพันบำท
พันบำทพันบำท

1,514,201
4,991
(1,860)
(47,163)
1,470,169

รวม
พันบำท

1,813,247
(343,078)
1,470,169

31

12,560
1,813,247
(3,679)
(343,078)
8,881
1,470,169

31

12,327
1,514,201
- 4,991
(680)(1,860)
- (2,766)
(47,163)
8,881
1,470,169

ยำนพำหนะ รวม
พันบำทพันบำท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

11
งบกำรเงินงบกำรเงิ
เฉพำะบรินษเฉพำะบริ
ทั
ษทั

227,517 227,517
227,517 227,517

227,517 227,517
227,517 227,517

227,517 227,517
227,517 227,517

สำหรับปี สิส้นำหรั
สุ ดบวันปี ทีสิ้น่ 31สุ ดธัวันนวำคม
ที่ 31 พ.ศ.
ธันวำคม
2556พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัรำคำตำมบั
ญชีตน้ ปี -ญสุชีทตธิน้ ปี - สุทธิ
ซื้ อสิ นทรัพซื้ อย์สิ นทรัพย์
จำหน่ำยและตั
จำหน่ดำจยและตั
ำหน่ำยด-จสุำหน่
ทธิ ำย - สุทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัรำคำตำมบั
ญชีปลำยปีญ-ชีสุปทลำยปี
ธิ - สุทธิ

วันที่ 31 ธัวันนวำคม
ที่ 31 พ.ศ.
ธันวำคม
2556พ.ศ. 2556
รำคำทุน รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อหัมรำคำสะสม
ก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัรำคำตำมบั
ญชี - สุทธิญชี - สุทธิ

1,422,8221,422,822
(180,755)(180,755)
1,242,0671,242,067

1,277,8321,277,832
1,816 1,816
(37,581) (37,581)
1,242,0671,242,067

1,421,0061,421,006
(143,174)(143,174)
1,277,8321,277,832

248
1,208
(85)
(235)
1,136

2,326 2,326
(1,190) (1,190)
1,136 1,136

248
1,208
(85)
(235)
1,136

5,514 5,514
(5,266) (5,266)
248
248

141,382 141,382
(111,767)(111,767)
29,615 29,615

52,967 52,967
763
763
(470) (470)
(23,645) (23,645)
29,615 29,615

145,136 145,136
(92,169) (92,169)
52,967 52,967

อำคำร อำคำร
เครื่องใช้ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่
เครืง่องตกแต่ ง
ส่ วนควบและ
ส่ วนควบและ
สำนักงำนสำนักงำน
ติดตั้ง ติดตั้ง
วเตอร์ วเตอร์และวัสดุอและวั
ที่ดนิ
ที่ดนิ ส่ วนปรับปรุ
ส่ วงนปรับปรุ งและคอมพิและคอมพิ
ุปกรณ์สดุอุปกรณ์
พันบำท พันบำท
พันบำท พันบำท
พันบำท พันบำท
พันบำท พันบำท

วันที่ 1 มกรำคม
วันที่ 1 พ.ศ.
มกรำคม
2556พ.ศ. 2556
รำคำทุน รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อหัมรำคำสะสม
ก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัรำคำตำมบั
ญชี - สุทธิญชี - สุทธิ

ที่ดนิ อำคำรและอุ
ที11่ดนิ อำคำรและอุ
ปกรณ์ (ต่อป)กรณ์ (ต่อ)

บริษทั พริบริ
้นซิษเทัพิลพริแคปิ
้นซิตอล
เพิล แคปิ
จำกัดตอล
(มหำชน)
จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
ประกอบงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นเฉพำะบรินษเฉพำะบริ
ทั
ษทั
สำหรับปี สิส้นำหรั
สุ ดบวันปี ทีสิ้น่ 31สุ ดธัวันนวำคม
ที่ 31 พ.ศ.
ธันวำคม
2557พ.ศ. 2557

-

10,990 10,990
(175) (175)
10,815 10,815

10,990 10,990
(175) (175)
10,815 10,815

-

ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ
พันบำท พันบำท

32

32

1,805,0371,805,037
(293,887)(293,887)
1,511,1501,511,150

1,558,5641,558,564
14,777 14,777
(555) (555)
(61,636) (61,636)
1,511,1501,511,150

1,799,1731,799,173
(240,609)(240,609)
1,558,5641,558,564

รวม รวม
พันบำท พันบำท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)

95

11

96
227,517
227,517

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
1,422,459
(218,353)
1,204,106

1,242,067
391
(566)
(37,786)
1,204,106

อำคำร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุง
พันบำท

2,998
(1,503)
1,495

1,136
672
(313)
1,495

142,933
(117,117)
25,816

29,615
2,166
(614)
(5,351)
25,816

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
เครื่องใช้
เครื่องตกแต่ ง
สำนักงำน
ติดตั้ง
และคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์
พันบำท
พันบำท

10,990
(2,373)
8,617

10,815
(2,198)
8,617

ยำนพำหนะ
พันบำท

1,806,897
(339,346)
1,467,551

1,511,150
3,229
(1,180)
(45,648)
1,467,551

รวม
พันบำท

33

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่ งซึ่ งคิดค่ำเสื่ อมรำคำเต็มมูลค่ำแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 117.7 ล้ำนบำท
(พ.ศ. 2556 : 5.7 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั : 116.7 ล้ำนบำท พ.ศ. 2556 : 2.2 ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 0.2 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2556 : 0.6 ล้ำนบำท)

227,517
227,517

ที่ดนิ
พันบำท

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ
้นซิเพิล แคปินตรวมและงบกำรเงิ
อล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
12

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สัญญำให้ บริกำร
ระบบสำรสนเทศ
พันบำท

งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบำท

รวม
พันบำท

-

7,993
(6,505)
1,488

7,993
(6,505)
1,488

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้นจำกกำรซื้ อบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

35,490
(4,436)
31,054

1,488
2,414
46
(1,512)
2,436

1,488
2,414
35,536
(5,948)
33,490

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

35,490
(4,436)
31,054

11,177
(8,741)
2,436

46,667
(13,177)
33,490

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

31,054
(21,833)
9,221

2,436
782
(813)
2,405

33,490
782
(22,646)
11,626

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

35,490
(26,269)
9,221

11,959
(9,554)
2,405

47,449
(35,823)
11,626

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

34

97

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
12

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พันบำท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

7,993
(6,505)
1,488

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชี ปลำยปี - สุทธิ

1,488
2,387
(1,483)
2,392

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

10,350
(7,958)
2,392

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชี ปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

98

2,392
782
(788)
2,386

11,132
(8,746)
2,386

35

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
13

เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน

อัตรำดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
เงินเบิกเกินบัญชีจำก
สถำบันกำรเงิน

MRR + 0.75

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
12,702

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท
13,650

-

-

เงินเบิกเกินบัญชีดงั กล่ำวค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษทั กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อย และที่ดินของผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อย
14

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

15

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
5,865
1,434
7,649
14,948

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท
4,685
72
24,325
29,082

4,470
916
7,397
12,783

4,685
9,622
14,307

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้
ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้
ประโยชน์เกินกว่ำ 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ที่จะจ่ำยชำระ
ภำยใน 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระ
เกินกว่ำ 12 เดือน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

678

-

197

-

1,624
2,302

559
559

744
941

-

(3,236)

(4,411)

(1,366)

(173)

(406)
(3,642)
(1,340)

(2,215)
(6,626)
(6,067)

(388)
(1,754)
(813)

(173)
(173)

36
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
15

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
วันที่ 1 มกรำคม
ซื้อบริ ษทั ย่อย
เพิ่ม / (ลด) ในกำไรหรื อขำดทุน
เพิ่ม / (ลด) ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
วันที่ 31 ธันวำคม

(6,067)
4,568
547
(388)
(1,340)

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

(6,453)
340
46
(6,067)

(173)
(252)
(388)
(813)

(173)
(173)

วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
พันบำท

รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ซื้อบริ ษทั ย่อย
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
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วันที่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2557
พันบำท

เพิม่ /(ลด) ในกำไร
หรือขำดทุน
พันบำท

เพิม่ /(ลด)
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
พันบำท

559
559

583
912
248
1,743

(388)
(388)

583
1,083
248
1,914

(6,453)

4,568

-

(1,885)

(173)
(6,626)
(6,067)

(1,193)
(3)
3,372
5,115

(388)

(1,366)
(3)
(3,254)
(1,340)

37

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
15

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
งบกำรเงินรวม

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ซื้อบริ ษทั ย่อย
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น

วันที่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2556
พันบำท

เพิม่ /(ลด) ในกำไร
หรือขำดทุน
พันบำท

เพิม่ /(ลด)
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
พันบำท

วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
พันบำท

-

513
513

46
46

559
559

-

(6,453)

-

(6,453)

-

(173)
(6,626)
(6,113)

46

(173)
(6,626)
(6,067)

วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
พันบำท

รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้ สินระยะยำว
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น

วันที่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2557
พันบำท

เพิม่ /(ลด) ในกำไร
หรือขำดทุน
พันบำท

เพิม่ /(ลด)
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
พันบำท

-

102
591
248
941

(388)
(388)

102
203
248
553

(173)
(173)
(173)

(1,193)
(1,193)
(252)

(388)

(1,366)
(1,366)
(813)

38
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
15

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น

16

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำไรขำดทุน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

วันที่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2556
พันบำท

เพิม่ /(ลด) ในกำไร
หรือขำดทุน
พันบำท

เพิม่ /(ลด)
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
พันบำท

วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
พันบำท

-

-

-

-

-

(173)
(173)
(173)

-

(173)
(173)
(173)

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
6,645
1,541
-

พ.ศ. 2556
พันบำท
5,161
1,671
(1,849)

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
2,479
170
-

2,366
1,462
(1,941)

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่ำงปี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
วันที่ 1 มกรำคม
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
กำรจ่ำยชำระผลประโยชน์
วันที่ 31 ธันวำคม

102

พ.ศ. 2556
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

5,161
1,447
94

3,645
2,494
1,492
179

2,366
166
4

3,645
1,301
161

(57)
6,645

(1,849)
(800)
5,161

(57)
2,479

(1,941)
(800)
2,366

39

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
16

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
รำยกำรที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำน)

พ.ศ. 2556
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

1,447
94

1,492
179

166
4

1,301
161

1,541

1,671

170

1,462

ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบกำรเงินรวม

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ขึ้นกับช่วงอำยุ)
17

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
ร้ อยละ

พ.ศ. 2556
ร้ อยละ

พ.ศ. 2557
ร้ อยละ

พ.ศ. 2556
ร้ อยละ

3.50 - 4.43
3-8
0 - 29

4.40 - 4.50
0-5
0-8

3.79
3-5
0 - 29

4.40
0-3
0-8

ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
กำรออกหุ้น
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
กำรออกหุ้น
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

จำนวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสำมัญ
พันบำท

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
พันบำท

รวม
พันบำท

466,900,000
466,900,000
933,800,000
13,924,500
947,724,500

466,900
466,900
933,800
13,924
947,724

390,990
466,900
857,890
2,785
860,675

857,890
933,800
1,791,690
16,709
1,808,399

40

103

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
17

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)
หุ้นสำมัญจดทะเบียนทั้งหมดซึ่ งมีรำคำมูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท (พ.ศ. 2556 : 1 บำท) มีจำนวน 1,400,700,000 หุ้น (พ.ศ. 2556 : 1,400,700,000 หุ้น)
เมื่อวันที่ 20 สิ งหำคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
ก)
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำกเดิ ม 606,900,000 บำท เป็ น 466,900,000 บำท โดยกำรตัดหุ ้นจดทะเบี ยนที่ ยงั มิ ได้ออกจำหน่ ำย
จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ซึ่ งเป็ นหุ ้นสำมัญที่ออกเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพของหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ
ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ไม่ได้ดำเนิ นกำรใดๆเกี่ยวกับกำรออกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพแล้ว โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนกำร ลดทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์
เมื่อวันที่ 27 สิ งหำคม พ.ศ. 2556
ข)
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำกเดิ ม 466,900,000 บำท เป็ น 1,400,700,000 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 933,800,000 หุ้น
มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อชำระหนี้ เงินกู้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อขยำยกำรลงทุนของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียน
กำรเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 28 สิ งหำคม พ.ศ. 2556
ค)
จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวนไม่เกิน 466,900,000 หุ ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิ มตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้น
ในอัตรำจัดสรรเท่ำกับ 1 หุ ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หุ ้นสำมัญเพิ่มทุน และกำหนดรำคำเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่รำคำ 2 บำทต่อหุ ้น
ในระหว่ำงวันที่ 30 กันยำยน ถึงวันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2556 มีกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 466,900,000 หุ้น บริ ษทั ได้รับชำระ
เงินเพิ่มทุนจำนวน 933,800,000 บำท และบริ ษทั ได้จดทะเบียนหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2556
และเริ่ มซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2556 ส่ งผลให้เกิ ดส่ วนเกิ นมูลค่ำหุ ้นจำกกำรเพิ่มทุน
ดังกล่ำวจำนวน 466,900,000 บำท
ง)
จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวนไม่เกิน 466,900,000 หุ ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ (PRINC-W1) ที่จดั สรรให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั โดยกำหนดรำคำใช้สิทธิ 1.20 บำทต่อหุ ้น

18

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
เมื่อวันที่ 20 สิ งหำคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั อนุ มตั ิกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั (PRINC-W1) จำนวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มในอัตรำส่ วน 1 หุ ้นสำมัญเดิ มต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย โดย
มีรำยละเอียดดังนี้
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ชนิด
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
อัตรำกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ
รำคำใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสำมัญ
วันใช้สิทธิ

:
:
:
:
:

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

:
:

ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
0 บำท (ศูนย์บำท)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสำมัญ 1 หุ้น
1.20 บำทต่อหุ ้น
ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ ทุ ก 3 เดื อ น นับ แต่ ว นั ที่ อ อกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ โดยวัน ก ำหนดใช้ สิ ท ธิ
ครั้งแรกคือวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และสำมำรถใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยในวันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ. 2559
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2556
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
18

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ (ต่อ)
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 จำนวน
466,850,000 หน่วย
ในระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ 3 ครั้ง มีรำยละเอียด
ดังนี้
ก) ใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสำมัญจำนวน 1,000 หน่วย ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2557
ข) ใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสำมัญจำนวน 25,000 หน่วย ซึ่งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2557
ค) ใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสำมัญจำนวน 13,878,500 หน่วย ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสำมัญคงเหลือจำนวน 452,925,500 หน่วย

19

สำรองตำมกฎหมำย
งบกำรเงินรวม

วันที่ 1 มกรำคม
จัดสรรระหว่ำงปี
วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

36,180
1,667
37,847

36,180
36,180

36,180
1,323
37,503

36,180
36,180

ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ หลักจำกหักส่ วน
ของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองนี้ จะมีมูลค่ำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ ไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
20

รำยได้อนื่
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
กำไรที่เกิดขึ้นจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
รำยได้อื่น
รวม

พ.ศ. 2556
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

520
21
522

2,044
869
5,589

1,395
522

2,025
856
5,589

5,965
2,625
9,653

863
1,820
11,185

5,965
1,974
9,856

863
1,815
11,148
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
21

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำบริ หำรกำรจัดกำร
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน

22

139,476
47,163
22,646
12,779
3,497

พ.ศ. 2556
พันบำท
67,074
61,962
5,948
13,521
981

70,620
45,648
788
12,779
1,728

55,876
61,636
1,483
13,521
794

ภำษีเงินได้
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

2,914
(87)
2,827

4,033
4,033

-

-

รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

(5,115)
(5,115)

3,623
3,623

253
253

173
173

(รำยได้) ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

(2,288)

7,656

253

173

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้งวดปั จจุบนั สำหรับกำไรทำงภำษี
สำหรับปี
กำรปรับปรุ งจำกงวดก่อน
รวมภำษีเงินได้ งวดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
รำยกำรที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว

106

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
22

ภำษีเงินได้ (ต่อ)
ภำษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มบริ ษทั มียอดจำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรคำนวณกำไรทำงบัญชี คูณกับภำษีของประเทศที่บริ ษทั ใหญ่
ตั้งอยู่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ :
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษี
ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษี ร้อยละ 20
(พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักภำษีได้
กำรใช้ขำดทุนทำงภำษีที่ผำ่ นมำซึ่ งยังไม่รับรู้
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

10,669

6,469

26,711

(28,090)

2,134

1,293

5,342

(5,618)

713
(5,956)

503
-

639
(5,728)

376
-

821
(2,288)

5,860
7,656

253

5,415
173

ภำษีเงินได้ที่(ลด) / เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557

กำไรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยของผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอำยุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(รำยได้ ) ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

พ.ศ. 2556

ก่ อนภำษี ภำษี (ลด) / เพิม่
พันบำท
พันบำท

หลังภำษี
พันบำท

(388)
(388)

(388)
(388)

-

2,827
(5,115)
(2,288)

ก่ อนภำษี ภำษี (ลด) / เพิม่
พันบำท
พันบำท

1,848
1,848

18
18

หลังภำษี
พันบำท

1,866
1,866

4,033
3,623
7,656

44
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
22

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ภำษีเงินได้ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2557
ก่ อนภำษี ภำษี (ลด) / เพิม่
พันบำท
พันบำท

หลังภำษี
พันบำท

(388)
(388)

(388)
(388)

กำไรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยของผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอำยุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

23

พ.ศ. 2556

-

ก่ อนภำษี ภำษี (ลด) / เพิม่
พันบำท
พันบำท

1,941
1,941

-

253
253

หลังภำษี
พันบำท

1,941
1,941

173
173

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจำนวนหุ ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้น โดยไม่รวมหุ ้นสำมัญซื้ อคืน (ถ้ำมี) (หมำยเหตุ 17)
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ใหญ่
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดย
ผูถ้ ือหุ้น (หุ้น)
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ ้น)

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

12,957

(1,188)

26,459

(28,263)

937,102,422
0.014

471,842,360
(0.003)

937,102,422
0.028

471,842,360
(0.060)

สำหรับกำไรต่อหุ ้นปรับลด คำนวณโดยดูจำกจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ ยที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี ปรับปรุ งด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติวำ่ หุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็ นหุ ้นสำมัญทั้งหมด บริ ษทั มีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดอยูห่ นึ่ งประเภท คือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในกำรคำนวณกำไรต่อหุ ้นปรับลด หุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดมำจำกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นสำมัญ บริ ษทั มีสมมติฐำนว่ำผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญทั้งหมด โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซึ่ งขึ้นอยูก่ บั มูลค่ำที่เป็ นตัวเงิน
ของรำคำตำมสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่ มำพร้ อมกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เลื อกซื้ อหุ ้น (กำหนดจำกรำคำถัวเฉลี่ ยของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ในระหว่ำงปี )
กำรคำนวณนี้ ทำขึ้นเพื่อกำหนดจำนวนหุ ้นสำมัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ ้นสำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรคำนวณกำไรต่อหุ ้นปรับลด โดยไม่มี
กำรปรับปรุ งกำไรสุ ทธิ แต่อย่ำงใด
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
23

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น (ต่อ)
พ.ศ. 2557
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พันบำท
พันบำท
กำไรที่ใช้ในกำรคำนวณกำไรต่อหุ ้นปรับลด
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดย
ผูถ้ ือหุ้น (หุ้น)
กำรปรับปรุ ง:
กำรใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสำมัญ
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ ้นปรับลด (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บำทต่อหุ้น)

12,957

26,459

937,102,422

937,102,422

299,926,837
1,237,029,259
0.01

299,926,837
1,237,029,259
0.02

บริ ษทั มิได้แสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 เนื่ องจำก
บริ ษทั มีขำดทุนสุทธิในปี พ.ศ. 2556 ดังนั้นจำนวนหุ ้นสำมัญที่เพิม่ ขึ้นจำกกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญจะไม่ส่งผลให้ขำดทุนต่อหุ ้นปรับลดต่ำลง
(anti-dilutive)
24

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจกำรและบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม โดยผ่ำนกิ จกำรอื่นแห่ งหนึ่ งหรื อมำกกว่ำหนึ่ งแห่ ง โดยที่บุคคลหรื อ
กิจกำรนั้นมีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ดำเนิ นธุ รกิ จกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้ำของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยง
ของบริ ษทั ซึ่ งมี อิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญ เหนื อกิ จกำร ผูบ้ ริ ห ำรส ำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริ ษทั ตลอดจนสมำชิ ก ใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอำจมีข้ ึนได้ตอ้ งคำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบ
ควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
24

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

ดอกเบีย้ รับและค่ำบริกำร
งบกำรเงินรวม

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
ค่ ำบริกำร
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำเช่ ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ข)

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

-

-

933
933

-

2,115
2,115

1,473
1,473

4,500
2,115
6,615

1,500
1,473
2,973

-

132

-

132

ยอดค้ำงชำระที่เกิดจำกกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำร
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
เงินทดรองจ่ ำย
บริ ษทั ย่อย
ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำยค้ำงจ่ ำย
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

110

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

-

-

1,400

1,400

162

206

162

206
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
24

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

เงินกู้ยมื ระยะสั้น
ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
เงินกู้ยมื ระยะสั้น
ผูบ้ ริ หำร

ง)

-

11,546

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
-

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่บริษทั ย่อยและดอกเบีย้ ค้ำงรับ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่บริษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

85,000

-

ดอกเบีย้ ค้ำงรับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

933

-

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำในกำรให้กู้ยืมปกติ เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยครบกำหนด
ชำระคืนภำยใน 120 วัน นับจำกวันให้กยู้ มื
เงิ นให้ กู้ยืมระยะสั้น แก่ บริ ษทั ย่อยมี อตั รำดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.25 ต่ อปี และมี กำหนดวันจ่ำยชำระคื นภำยใน 120 วัน นับจำกวัน
ให้กยู้ มื
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
24

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
จ)

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำคัญของกิจกำร มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

25

35,189
2,260
37,449

13,743
497
14,240

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

17,904
778
18,682

8,822
447
9,269

ภำระผูกพันและหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้
25.1

ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ ำอุปกรณ์และสัญญำบริ กำร อำยุของสัญญำ มีระยะเวลำตั้งแต่
1 ถึง 4 ปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนิ นงำนและสัญญำบริ กำรที่เกี่ยวข้องดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
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3,684
1,244

4,500
3,820

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
2,286
1,069

2,797
2,595
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
25

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้ (ต่อ)
25.2

ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรระยะยำว
เมื่อวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2550 บริ ษทั ได้ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริ ษทั ในกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสี ยง เพื่อว่ำจ้ำงให้กลุ่ม
โรงแรมดังกล่ำวเป็ นผูบ้ ริ หำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริ ษทั โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสัญญำ บริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนี ยมต่ำง ๆ ให้แก่
บริ ษทั คู่สัญญำตำมอัตรำที่ ระบุในสัญญำ โดยสัญญำบริ หำรอำคำรที่พกั อำศัยมี ระยะเวลำ 30 ปี นับตั้งแต่เริ่ มเปิ ดดำเนิ นกิ จกำรและ
มีสิทธิ ต่ออำยุสญ
ั ญำนี้ได้อีกอย่ำงน้อย 10 ปี ทั้งนี้ ตอ้ งเข้ำเงื่อนไขบำงประกำรที่ระบุในสัญญำ ซึ่ งในระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั มีค่ำที่
ปรึ กษำและค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ 12.8 ล้ำนบำท

25.3

กำรคำ้ ประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั มี ห นังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภำระผูก พัน
ทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั จำนวน 10 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 : 10 ล้ำนบำท)
ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ย่อยเหลื ออยูเ่ ป็ นจำนวน 8.8 ล้ำนบำท
ซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ย่อย (31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 : 8 ล้ำนบำท)

25.4

คดีฟ้องร้ อง
ในปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ถูกนิ ติบุคคลอำคำรชุด โครงกำรเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ฟ้ องร้องให้โอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินที่เป็ นภำระจำยอม
หรื อชดใช้ค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงิน 49 ล้ำนบำท และให้จดั หำที่จอดรถเพิ่มเติมหรื อชดใช้ค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงิน 106 ล้ำนบำท
รวมถึ งให้ช ดใช้ค่ำเสี ยหำยในกำรซ่ อมแซมกำรช ำรุ ด ของอำคำรชุ ด เป็ นจำนวนเงิ น 4 ล้ำนบำท ศำลชั้นต้นได้พิพำกษำยกฟ้ องคดี
ดังกล่ำวแล้วในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2553 ต่อมำในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2554 โจทก์ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ และในเดื อนกรกฏำคม
พ.ศ. 2556 ศำลอุ ท ธรณ์ ไ ด้พิ พ ำกษำยกฟ้ องในกรณี ใ ห้ โ อนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ที่ เ ป็ นภำระจ ำยอมและให้ จ ัด หำที่ จ อดรถเพิ่ ม เติ ม
ส่ ว นค่ ำ เสี ย หำยในกำรซ่ อ มแซมส่ ว นที่ ช ำรุ ดของอำคำรชุ ด ให้ ช ดเชยไม่ เ กิ น 3 ล้ ำ นบำทพร้ อ มดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี
ต่อมำในเดื อนกันยำยน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อศำลฎี กำและขณะนี้ คดี อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎี กำ อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษทั ได้ต้ งั สำรองเผื่อผลเสี ยหำยจำกคดีฟ้องร้ องในส่ วนที่บริ ษทั คิดว่ำเหมำะสมเป็ นจำนวนเงินรวม 1 ล้ำนบำท ไว้ในบัญชีแล้ว
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