
บริษัท พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และของเฉพาะของบริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดง 

การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ 

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชี ซึ� งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื�อให้ได้

ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้ขึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ� งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง 

อนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการ

ควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการจดัทาํและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ที� เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี 

ที�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม

ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้



ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี�  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของ 

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะของบริษัท พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกัด (มหาชน)

ณ วนัที� 31ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะบริษทัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ชาญชยั  ชยัประสิทธิ�

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3760

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

กรุงเทพมหานคร 

26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 71,893,795 62,149,048 59,207,263 44,114,617

เงินลงทุนชั�วคราว 8 396,975,540 317,769,635 326,751,205 317,769,635

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 9 147,005,883 149,267,621 14,720,985 12,615,516

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่และดอกเบี�ยคา้งรับ

จากบริษทัยอ่ย 25 - - 85,703,923 85,932,568

สินคา้คงเหลือ 258,915 315,909 258,915 315,909

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 7,464,742 8,417,884 3,764,685 3,685,443

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 623,598,875 537,920,097 490,406,976 464,433,688

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 10 13,913,528 12,920,000 5,126,828 5,000,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 134,999,943 59,999,950

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 1,431,166,992 1,470,169,654 1,429,822,515 1,467,551,142

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 6,522,128 11,626,142 5,449,549 2,386,039

ค่าความนิยม 4,575,754 4,575,754 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 1,138,838 - 586,015 -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 6,372,113 2,761,837 2,753,004 2,199,860

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,463,689,353 1,502,053,387 1,578,737,854 1,537,136,991

รวมสินทรัพย์ 2,087,288,228 2,039,973,484 2,069,144,830 2,001,570,679

          กรรมการ _____________________________________________  กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 15 2,629 12,701,554 - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 16 36,681,960 14,947,606 19,596,292 12,782,941

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 15,832,175 15,023,490 15,832,175 15,023,490

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - 185,009 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 227,763 - -

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 6,719,803 7,733,250 3,117,938 2,802,462

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 59,236,567 50,818,672 38,546,405 30,608,893

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 44,867 1,340,321 - 813,227

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 9,603,163 6,645,375 5,877,082 2,478,988

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 26.4 1,438,568 1,241,079 1,438,568 1,241,079

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 31,142,763 23,330,895 31,142,763 23,330,895

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 42,229,361 32,557,670 38,458,413 27,864,189

รวมหนี�สิน 101,465,928 83,376,342 77,004,818 58,473,082

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

4

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั จาํนวน 1,400,700,000 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,400,700,000 1,400,700,000 1,400,700,000 1,400,700,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 957,976,200 หุน้

มูลค่าที�ไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 957,976,200 - 957,976,200 -

หุน้สามญั จาํนวน 947,724,500 หุน้

มูลค่าที�ไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท - 947,724,500 - 947,724,500

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 862,725,240 860,674,900 862,725,240 860,674,900

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 39,379,215 37,502,948 39,379,215 37,502,948

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 125,741,645 110,694,794 132,059,357 97,195,249

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,985,822,300 1,956,597,142 1,992,140,012 1,943,097,597

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,087,288,228 2,039,973,484 2,069,144,830 2,001,570,679

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

5

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 424,671,960 364,115,171 260,201,421 236,829,176

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (249,877,069) (212,145,823) (115,683,886) (114,782,982)

กาํไรขั�นต้น 174,794,891 151,969,348 144,517,535 122,046,194

รายไดอื้�น 21 8,349,089 9,652,870 13,937,145 9,856,147

ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ (11,662,308) (11,791,786) (11,662,308) (11,791,786)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (153,860,305) (137,703,985) (110,666,262) (93,399,062)

ตน้ทุนทางการเงิน (983,529) (1,457,281) - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 16,637,838 10,669,166 36,126,110 26,711,493

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 23 889,476 2,287,714 1,242,247 (252,537)

กาํไรสําหรับปี 17,527,314 12,956,880 37,368,357 26,458,956

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชนพ์นกังาน 17 (755,245) - (784,977) -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของการวดัมูลค่าใหม่

ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 23 151,049 (388,112) 156,995 (388,112)

รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (604,196) (388,112) (627,982) (388,112)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 16,923,118 12,568,768 36,740,375 26,070,844

การแบ่งปันกาํไร:

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 17,527,314 12,956,880 37,368,357 26,458,956

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

17,527,314 12,956,880 37,368,357 26,458,956

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 16,923,118 12,568,768 36,740,375 26,070,844

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

16,923,118 12,568,768 36,740,375 26,070,844

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 24

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 0.02 0.01 0.04 0.03

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.01 0.01 0.03 0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

งบการเงนิเฉพาะบริษทังบการเงนิรวม



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ทุนที�ออก ส่วนเกนิ เงนิรับล่วงหน้า จัดสรรแล้ว รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 947,724,500 860,674,900 - 37,502,948 110,694,794 1,956,597,142

การเพิ�มหุน้สามญั 18 10,251,700 2,050,340 - - - 12,302,040

จดัสรรระหวา่งปี 20 - - - 1,876,267 (1,876,267) -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 16,923,118 16,923,118

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 957,976,200 862,725,240 - 39,379,215 125,741,645 1,985,822,300

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 933,800,000 857,890,000 24,000 36,180,000 99,448,974 1,927,342,974

การเพิ�มหุน้สามญั 18 13,924,500 2,784,900 (24,000) - - 16,685,400

จดัสรรระหวา่งปี 20 - - - 1,322,948 (1,322,948) -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 12,568,768 12,568,768

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 947,724,500 860,674,900 - 37,502,948 110,694,794 1,956,597,142

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ทุนที�ออก ส่วนเกนิ เงนิรับล่วงหน้า จัดสรรแล้ว รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 947,724,500 860,674,900 - 37,502,948 97,195,249 1,943,097,597

การเพิ�มหุน้สามญั 18 10,251,700 2,050,340 - - - 12,302,040

จดัสรรระหวา่งปี 20 - - - 1,876,267 (1,876,267) -

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี - - - - 36,740,375 36,740,375

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 957,976,200 862,725,240 - 39,379,215 132,059,357 1,992,140,012

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 933,800,000 857,890,000 24,000 36,180,000 72,447,353 1,900,341,353

การเพิ�มหุน้สามญั 18 13,924,500 2,784,900 (24,000) - - 16,685,400

จดัสรรระหวา่งปี 20 - - - 1,322,948 (1,322,948) -

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี - - - - 26,070,844 26,070,844

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 947,724,500 860,674,900 - 37,502,948 97,195,249 1,943,097,597

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8

งบการเงนิเฉพาะบริษทั

กาํไรสะสม



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 16,637,838 10,669,166 36,126,110 26,711,493

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 51,595,240 69,808,666 42,225,638 46,436,347

หนี�สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 14,228,363 2,838,476 (146,157) 430,976

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 71,882 - 71,882 -

กาํไรที�เกิดขึ�นจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 8 (2,283,058) (521,818) (2,283,058) (521,818)

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 8 (3,272,847) (5,965,455) (3,048,512) (5,965,455)

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 48,455 (20,634) - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 99 1,180,307 99 1,180,307

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17 4,786,543 1,541,398 2,677,117 169,396

ดอกเบี�ยรับ (731,851) (519,850) (6,629,139) (1,394,607)

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 983,529 1,457,281 - -

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 82,064,193 80,467,537 68,993,980 67,046,639

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (11,966,625) (68,074,299) (1,959,312) 5,040,605

   สินคา้คงเหลือ 56,994 (56,718) 56,994 (56,718)

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 4,960,242 (4,054,639) 1,359,996 81,568

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (3,610,276) (217,810) (553,144) (380,110)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 21,975,324 (14,349,360) 7,054,320 (1,738,621)

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 808,685 (251,574) 808,685 (251,574)

   หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (1,013,447) 2,271,659 315,476 1,786,183

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17 (2,584,000) (56,700) (64,000) (56,700)

   ประมาณการหนี� สินระยะยาว 197,489 - 197,489 -

   หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 7,811,868 6,441,642 7,811,868 6,441,642

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงาน 98,700,447 2,119,738 84,022,352 77,912,914

   จ่ายดอกเบี�ย (983,529) (1,457,281) - -

   จ่ายภาษีเงินได้ (5,709,597) (6,977,377) (1,520,205) (1,597,672)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 92,007,321 (6,314,920) 82,502,147 76,315,242

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

9

งบการเงนิเฉพาะบริษทังบการเงนิรวม



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว 8 375,000,000 67,000,000 375,000,000 67,000,000

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนชั�วคราว 8 (448,650,000) (63,700,000) (378,650,000) (63,700,000)

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - (74,999,993) (15,000,000)

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น (993,528) (12,400,000) (126,828) (5,000,000)

ดอกเบี�ยรับเป็นเงินสด 740,937 501,055 6,866,870 443,244

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 71,950 700,935 - -

เงินสดจ่ายซื�ออาคารและอุปกรณ์ 

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,850,039) (5,558,725) (7,801,590) (3,796,168)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (81,680,680) (13,456,735) (79,711,541) (20,052,924)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย - - - (85,000,000)

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินลดลง (12,698,925) (948,248) - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากผูบ้ริหาร - (11,546,355) - -

จ่ายชาํระหนี� สินสญัญาเช่าการเงิน (185,009) (325,961) - -

เงินรับจากการเพิ�มหุน้สามญั 12,302,040 16,685,400 12,302,040 16,685,400

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (581,894) 3,864,836 12,302,040 (68,314,600)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 9,744,747 (15,906,819) 15,092,646 (12,052,282)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 62,149,048 78,055,867 44,114,617 56,166,899

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 71,893,795 62,149,048 59,207,263 44,114,617

- - - -

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

ซื�ออุปกรณ์เป็นเงินเชื�อ 87,210 328,180 87,210 328,180

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

10

งบการเงนิเฉพาะบริษทังบการเงนิรวม



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

11

1 ข้อมูลทั�วไป

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึ� งจดัตั�งขึ�นในประเทศไทยและมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียน

ดงันี�

เลขที� 29 ชั�น 23 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร นอกจากนี�  บริษทัมีสาขา

ตั�งอยูเ่ลขที� 1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อวตัถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและ

บริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั”

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัคือ การให้บริการที�พกัอาศยัให้เช่า (Serviced Apartments) บริหารอาคารสํานักงาน และให้บริการติดตั�งระบบ

สารสนเทศ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของกลุ่มบริษทันี�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัซึ� งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั มีดงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที�สําคญั

และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั ทั�งนี� การเปิดเผยเรื�องการ

ใชดุ้ลยพินิจที�สาํคญัหรือมีความซบัซอ้นของผูบ้ริหาร หรือ เรื�องเกี�ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการที�มีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะบริษทัไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบับภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มี

เนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั  ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มีการปรับปรุง

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงที�มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2558 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มีดงันี�

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 เรื�อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 13 เรื�อง การวดัมูลค่ายติุธรรม

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญั

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สินคา้คงเหลือ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชี 

   และขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สญัญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สญัญาเช่า

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง รายได้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ตน้ทุนการกูย้มื

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง กาํไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยที์�

อาจเกิดขึ�น

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง การรวมธุรกิจ



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มีการปรับปรุง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงที�มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2558 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มีดงันี� (ต่อ)

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญั (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 8

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง ส่วนงานดาํเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 15

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผูเ้ช่า

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 25

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง ภาษีเงินได-้การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

   หรือผูถื้อหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 27

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 31

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 32

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื� อถอน การบูรณะ

และหนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มีการปรับปรุง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงที�มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2558 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มีดงันี� (ต่อ)

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานรายงานการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มี

การปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที�นําเสนออยา่งมีสาระสําคญั ยกเวน้มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ดงัต่อไปนี�  

• มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัไดแ้ก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เปลี�ยนชื�อเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธี

ขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดที�มีการเปลี�ยนแปลงโครงการ 

ผลประโยชน์ที�ยงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการในอนาคตได ้มาตรฐาน

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที�นาํเสนออยา่งมีสาระสาํคญั ยกเวน้เรื�องการเปิดเผยขอ้มูล ซึ� งไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อปรับปรุง และลดความซํ� าซ้อนของคาํนิยามของ

มูลค่ายติุธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายติุธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับใช้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที�นาํเสนออยา่งมีสาระสาํคญั ยกเวน้

เรื�องการเปิดเผยขอ้มูล ซึ� งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงที�มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั

และยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั มีดงันี�  

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 2

   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3

   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การรวมธุรกิจ



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มีการปรับปรุง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงที�มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั

และยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั มีดงันี�  (ต่อ)

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 8

   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ส่วนงานดาํเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10

   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 12

   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 13

   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การวดัมูลค่ายติุธรรม

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง สินคา้คงเหลือ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

   และขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง สญัญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง สญัญาเช่า

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง รายได้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ตน้ทุนการกูย้มื

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง กาํไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยที์�อาจ

เกิดขึ�น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11

   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การร่วมการงาน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มีการปรับปรุง (ต่อ)

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงที�มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั

และยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั มีดงันี�  (ต่อ)

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญั (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15

   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผูเ้ช่า

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25

   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ภาษีเงินได-้การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

   หรือผูถื้อหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27

   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31

   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32

   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื� อถอน การบูรณะ 

และหนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 14 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด

เงินทุนขั�นตํ�าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี�  สาํหรับ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อ

งบการเงินที�นาํเสนออยา่งมีสาระสาํคญั 
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2.3 บัญชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

บริษทัย่อยหมายถึงกิจการที�กลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน

ผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บ

การควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย 

กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัที�กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื� อ สิ� งตอบแทนที�โอนให้สําหรับการซื� อบริษัทย่อย ต้องวดัด้วย

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ผูซื้�อโอนให้และหนี� สินที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซื�อและส่วนไดเ้สียในส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นที�ออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหนี� สินที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อ

จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น และวดัมูลค่าเริ�มแรกของสินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นในการรวมธุรกิจด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื� อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั� ง กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าของส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื� อด้วย

มูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื�อตามสดัส่วนของหุ้นที�ถือ

ในการรวมธุรกิจที�ดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซื�อ ผูซื้�อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ผูซื้�อถืออยูใ่นผูถู้กซื�อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่

โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื�อและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการวดัมูลค่าใหม่นั�นในกาํไรหรือขาดทุน

สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบ

แทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายที�รับรู้ภายหลงัวนัที�ซื�อซึ� งจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนี� สินให้รับรู้ผลกาํไรขาดทุนที�เกิดขึ�นในกาํไรหรือ

ขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ� งจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่

และให้บนัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น

กรณีที�มูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื� อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซื� อธุรกิจของ

ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกวา่มูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุได้

และหนี� สินที�รับมา ผูซื้�อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่า

มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบกาํไรขาดทุน

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหวา่งกลุ่มบริษทั นโยบาย

การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปลี�ยนเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า  ตน้ทุนจะมีการปรับเพื�อสะทอ้น

การเปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะไดรั้บ  ตน้ทุนนั�นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง

รายชื�อของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

(ก)  สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัที�

บริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาทซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน

และสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั

(ข)  รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ

หรือวนัที�ตีราคาหากรายการนั�นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระที�เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

เมื�อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของอตัรา

แลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นด้วย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือ

ขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�น

จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร

ประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั�นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัที�ไดม้า และเงินเบิกเกิน

บญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี� สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั

2.6 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี� การค้ารับรู้เริ� มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินที�เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ

ซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นปี ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหนี�การคา้

เปรียบเทียบกบัมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี� การค้า หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ� งของ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

2.7 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ยเคลื�อนที�

ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น เช่นค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ย

ส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื�อนไขกลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น
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2.8 เงนิลงทุนเพื�อค้า

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัเป็น เงินลงทุนเพื�อคา้ การจดัประเภทขึ�นอยูก่บั

จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู ้ก ําหนดการจดัประเภทที� เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน

การจดัประเภทเป็นระยะ 

เงินลงทุนเพื�อคา้ คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั�นไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่เวลา

ที�ลงทุน และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินลงทุนเพื�อค้าว ัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื� อที�อ้างอิงจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดท้ายของวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื� อล่าสุดจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเพื�อคา้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

กลุ่มบริษทัจะทดสอบค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีค่าเผื�อการดอ้ยค่าเกิดขึ�น หากราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกับราคา

ตามบญัชีของเงินลงทุนนั�นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี� หรือตราสารทุน

ชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจาก

จาํนวนทั�งหมดที�ถือไว้

2.9 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนเริ�มแรกหักค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การซื�อสินทรัพยน์ั�น

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ� งตามความเหมาะสม เมื�อตน้ทุน

นั�นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

มูลค่าตามบญัชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื�น ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุน

ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์ที�ไดป้ระมาณการไวด้งัต่อไปนี�  ยกเวน้ที�ดินซึ� งถือว่าประมาณการอายุ

การให้ประโยชน์มีไม่จาํกดั

อาคาร ส่วนควบและส่วนปรับปรุงอาคาร 10  20 และ 40 ปี 

เครื�องใชส้าํนกังานและคอมพิวเตอร์ 3 และ 5 ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และวสัดุอุปกรณ์ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
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2.9 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ลินิน เครื�องเคลือบ เครื�องแกว้และเครื�องเงิน และเครื�องใช้บางชนิดที�ใช้ในการดาํเนินกิจการอาคารที�พกัอาศยัให้เช่า บนัทึกเป็นมูลค่า

ของสินทรัพยด์ว้ยมูลค่าที�ซื�อมา ในจาํนวนเท่าที�จาํเป็นสาํหรับการดาํเนินกิจการโดยปกติ โดยถือเป็นมูลค่าหลกัของสินทรัพยนี์� โดย

ไม่คิดค่าเสื�อมราคา  การซื�อเพิ�มเติมเพื�อเปลี�ยนหรือทดแทนของเดิมในภายหลงั บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้

เหมาะสม  

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนทนัที 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอื�นสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(ก) สญัญาให้บริการระบบสารสนเทศที�ไดม้าจากการรวมธุรกิจ

สัญญาให้บริการระบบสารสนเทศที�ได้มาจากการรวมธุรกิจ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ สัญญาให้บริการระบบ

สารสนเทศที�ไดม้าจากการรวมธุรกิจวดัมูลค่ามูลค่ายติุธรรม ณ วนัรวมธุรกิจหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวมโดยอิงตามสัดส่วนของรายได้โครงการวางระบบ

สารสนเทศซึ� งรับรู้จนถึงวนัสิ�นปีต่อรายได้รวมของสัญญาให้บริการวางระบบสารสนเทศสําหรับโครงการที�ได้มา ณ วนัที�ซื� อ

บริษทัยอ่ย

(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที�ซื� อมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากต้นทุนในการได้มาและ

การดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นสามารถนาํมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการให้

ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 และ 5 ปี 



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

21

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.11 ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมคือสิ� งตอบแทนที�โอนให้ที� สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์และหนี� สินที�ระบุได ้

และหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นของบริษทัยอ่ย ณ วนัที�ไดม้าซึ� งบริษทันั�น ค่าความนิยมที�เกิดจากการไดม้าซึ�งบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการ

แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ค่าความนิยมที�รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื�อการด้อยค่าของ

ค่าความนิยมที�รับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั�งนี� มูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไรหรือขาดทุน

เมื�อมีการขายกิจการ

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที�หน่วยนั�นอาจจะ

เป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซึ� งคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ� งค่าความนิยมเกิดขึ�นจากส่วนงานปฏิบติัการ

ที�ระบุได้

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยที์�มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ� งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี 

สินทรัพยอื์�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี� ว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่า

ที�คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รับคืน 

ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้  สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วย

ที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได ้เพื�อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจาก

ค่าความนิยมซึ� งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที�จะกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีี�กลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า

สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั�น

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในกาํไร

หรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั�น

สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน ซึ� งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตาม

สญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหวา่งหนี� สินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื�อให้ไดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี� สินคงคา้งอยู ่โดย

พิจารณาแยกแต่ละสญัญา  ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึก

ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพื�อทาํให้อตัราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของหนี� สินทรัพย์

ที�เหลืออยู ่สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า 

แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.14 เงนิกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�ได้รับหักด้วยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น เงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลา

ต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ผลต่างระหว่างเงินที�ไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น) 

เมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชาํระหนี�นั�นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ได้เงินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปไดที้�จะใช้วงเงินกูบ้างส่วน

หรือทั�งหมด ในกรณีนี� ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที�มีความเป็นไปได้ที�จะใช้วงเงิน

บางส่วนหรือทั� งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจาํหน่าย

ตามระยะเวลาของวงเงินกูที้�เกี�ยวขอ้ง

เงินกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวียนเมื�อกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชาํระหนี� ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 เดือน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

2.15 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือรายการที�รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ

ผูถื้อหุ้น ในกรณีนี�  ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นตามลาํดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษทัและบริษทัย่อยต้อง ดาํเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื�อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะ

ประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ที�สามารถนาํกฎหมายภาษี ไปปฏิบติัซึ� งขึ�นอยูก่บั

การตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษี หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหนี� สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน และราคาตามบญัชี

ที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการสินทรัพย์

หรือรายการหนี� สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั�ง

ทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ที�คาดได้

ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใช้เมื�อสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํจาํนวนผลต่าง

ชั�วคราวนั�นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั�งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั�วคราวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และ

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ที�ตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั�วคราวและการกลบั

รายการผลต่างชั�วคราวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึ�นไดภ้ายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที�จะ

นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

และหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ

เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ� งตั�งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.16 ผลประโยชน์พนักงาน

(ก)  โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์คือโครงการบาํเหน็จบาํนาญที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ� งจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ที�พนกังาน

จะไดรั้บเมื�อเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีที�ให้บริการ และ ค่าตอบแทน

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนั ณ วนัที�สิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ โครงการภาระผกูพนันี� คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี 

ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด

ออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผกูพนั และ

วนัครบกาํหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�เกิดขึ�นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการ

เปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

(ข)  กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

กลุ่มบริษทัได้จดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ โดยใช้แผนการกาํหนดอตัราการจ่ายสมทบโดยที�สินทรัพยข์องกองทุนได้แยกออก

จากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี� ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเขา้สมทบ

กองทุนจากพนกังานและกลุ่มบริษทั เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี� ยงชีพของกลุ่มบริษทั บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือ

ขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดรายการนั�น

2.17 ประมาณการหนี�สิน

ประมาณการสําหรับการฟ้องร้องตามกฎหมาย จะรับรู้ก็ต่อเมื�อ กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�

จดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะส่งผลให้กลุ่มบริษทั

ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คล้ายคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชําระ

ภาระผูกพนัเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั�งประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กิจการจะ

สูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั 

โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี� สิน

ที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 การรับรู้รายได้

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษทั รายไดจ้ะ

แสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัสาํหรับงบการเงินรวม รายได้

จากการขายสินค้ารับรู้เมื�อผูซื้�อรับโอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายได้จากการ

ให้บริการแก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั�นของความสาํเร็จของงานที�ทาํเสร็จ โดยใชวิ้ธีอตัราส่วนของบริการที�ให้จนถึงปัจจุบนัเทียบ

กบับริการทั�งสิ�นที�ตอ้งให้

รายได้จากกิจการอาคารที�พกัอาศยัให้เช่าและกิจการบริหารอาคารสํานักงานรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง รายได้ที�รับรู้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

รายไดจ้ากการให้บริการติดตั�งระบบสารสนเทศรับรู้เป็นรายไดต้ามอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ อตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จคาํนวณ

จากตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงจนถึงปัจจุบนัเทียบเป็นสดัส่วนกบัประมาณการตน้ทุนทั�งสิ�นที�คาดว่าจะใช้สาํหรับแต่ละโครงการ โดยจะตั�ง

สาํรองค่าเผื�อผลขาดทุนสาํหรับโครงการติดตั�งระบบสารสนเทศทั�งจาํนวนเมื�อทราบแน่ชดัว่าโครงการติดตั�งระบบสารสนเทศนั�นจะ

ประสบผลขาดทุน  

รายไดด้อกเบี�ยตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง

รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชาํระ

2.19 การจ่ายเงนิปันผล

เงินปันผลที�จ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหนี� สินในงบการเงินของกลุ่มบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชีซึ� งที�ประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล

2.20 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที�นําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ 

ส่วนงานดาํเนินงาน ซึ� งพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทั ที�ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์
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3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงนิ

3.1 ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงนิ

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีความเสี� ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� งได้แก่ ความเสี� ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัรา

ดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ และความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้น

ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํให้เสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้

เหลือนอ้ยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้

การจดัการความเสี� ยงดาํเนินงานโดยฝ่ายจดัการ ซึ� งเป็นไปตามนโยบายที�อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการจะชี� ประเด็น 

ประเมิน และป้องกันความเสี� ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกนัทาํงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงจะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื�อจดัการความเสี�ยงและนโยบายที�เกี�ยวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

รวมถึงนโยบายสาํหรับความเสี�ยงที�เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นการให้

สินเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง

3.1.1 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเนื�องจากกลุ่มบริษทัมีลูกหนี� และเจา้หนี�บางส่วนเป็นสกุล

เงินต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัเชื�อว่าในสถานการณ์ปัจจุบนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

จะไม่มีผลกระทบที�เป็นสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดใ้ช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน

เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าว

3.1.2 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย คือ ความเสี�ยงที�มูลค่าของเครื�องมือทางการเงินจะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากการเปลี�ยนแปลง

ของอตัราดอกเบี�ยในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินที�อาจทาํให้กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย ไดแ้ก่ เงินฝาก

ธนาคาร กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบี�ยลอยตวั นอกจากนี� กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ ืม

ระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ตามช่วงระยะเวลา อยา่งไรก็ตาม 

อตัราดอกเบี�ยคงที�เป็นอตัราที�ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด ทั�งนี� กลุ่มบริษทัไม่ไดป้้องกนัความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

3.1.3 ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ

กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี�ยงทางดา้นการให้สินเชื�อ เนื�องจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก

และอยูใ่นกลุ่มธุรกิจที�ต่างกนั นอกจากนี�กลุ่มบริษทัมีนโยบายที�เหมาะสมเพื�อทาํให้เชื�อมั�นไดว้่าไดข้ายสินคา้และให้บริการ

แก่ลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยูใ่นระดบัที�เหมาะสม กลุ่มบริษทัไม่มีความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญักบัสถาบนัการเงินเนื�องจากกลุ่ม

บริษทัฝากเงินสดไวก้บัสถาบนัการเงินที�น่าเชื�อถือ กลุ่มบริษทัไม่มีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�ออื�น นอกเหนือจากจาํนวน

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญที�ไดบ้นัทึกในงบการเงินแลว้ ซึ� งประเมินจากประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและปัจจยัอื�น 

ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
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3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.1 ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.1.4 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง

จาํนวนเงินสดที�มีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�มีตลาดรองรับยอ่มแสดงถึงการจดัการความเสี�ยงของ

สภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการที�มีวงเงินอาํนวยความสะดวกใน

การกูย้ืมที�ไดม้ีการตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัไดต้ั�งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ใน

การระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื�อที�ตกลงไวใ้ห้เพียงพอที�จะหามาไดเ้นื�องจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจที�เป็น

ฐานของกลุ่มบริษทัมีพลวตัเปลี�ยนแปลงได้

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี� แสดงถึงการวิเคราห์เครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง

ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี�

ขอ้มูลระดบั 1: ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนั

ขอ้มูลระดบั 2: ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั�งที�สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น 

ขอ้มูลระดบั 3: ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินซึ� งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตได)้

ตารางต่อไปนี�แสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

งบการเงนิรวม 

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ 

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (หมายเหตุ 8) 396,976 - - 396,976

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ 

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (หมายเหตุ 8) 326,751 - - 326,751
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3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

ตารางต่อไปนี�แสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

งบการเงนิรวม 

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ 

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (หมายเหตุ 8) 317,700 - - 317,700

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ 

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (หมายเหตุ 8) 317,700 - - 317,700

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี

(ก) เครื�องมือทางการเงินใน ระดบั 1

มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินที�ซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื�อขาย ณ วนัที�ในงบการเงิน 

ตลาดจะถือเป็นตลาดที�มีสภาพคล่องเมื�อราคาเสนอซื�อขายมีพร้อมและสมํ�าเสมอ และราคานั�นแสดงถึงรายการในตลาดที�เกิดขึ�น

จริงอยา่งสมํ�าเสมอ ในราคาซึ� งคู่สญัญาซึ� งเป็นอิสระจากกนัพึงกาํหนดในการซื�อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื�อขายที�ใช้

สาํหรับสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินที�ถือโดยกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ราคาเสนอซื�อปัจจุบนั เครื�องมือทางการเงินนี�รวมอยูใ่นระดบั 1

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินอื�นของกลุ่มบริษทั ณ วนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที�ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่า

ยติุธรรมตามที�ปรากฏในงบการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกบัมูลค่ายติุธรรม เนื�องจากเป็นรายการที�มีมีอตัราดอกเบี�ยคล้ายคลึงกบัอตัรา

ดอกเบี�ย ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 
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4 ประมาณการทางบัญชีที�สําคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเนื�อง และอยูบ่นพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีตและ

ปัจจยัอื�นๆ ซึ� งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบั

ผลที�เกิดขึ�นจริง ประมาณทางการบญัชีที�สําคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอยา่งเป็นสาระสําคญัที�อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอด

คงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี�

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึ� นอยู่กับหลายปัจจยัที�ใช้ในการคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมี

ขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกี�ยวกบัอตัราคิดลด การเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่านี� จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

กลุ่มบริษทัได้พิจารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งไดแ้ก่อตัราดอกเบี�ยที�ควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ

กระแสเงินสดที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสม

กลุ่มบริษทัพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัค่าตอบแทน และมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบั

ระยะเวลาที�ตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�เกี�ยวขอ้ง

ขอ้สมมติฐานหลกัอื�นๆสําหรับภาระผูกพนับาํเหน็จอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิ�มเติมเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 17 

5 การจัดการความเสี�ยงในส่วนของทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั�นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของกลุ่มบริษทัเพื�อ

สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนได้เสียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนของ

เงินทุน 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น การออกหุ้นใหม่ 

หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อลดภาระหนี� สิน
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที�นาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจดัสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซึ� งพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทัที�ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์

ขอ้มูลบางรายการที�มีสาระสาํคญัเกี�ยวกบัรายไดแ้ละกาํไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปนี�

ธุรกจิให้บริการ ธุรกจิให้บริการ ธุรกจิให้บริการเกี�ยวกบั ธุรกจิให้บริการ ธุรกจิพฒันา การตดับัญชี

ที�พกัอาศัย บริหารอาคารสํานักงาน การตดิตั�งระบบสารสนเทศ ที�ปรึกษาด้านธุรกจิ อสังหาริมทรัพย์ รายการระหว่างกนั รวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 214.2 191.4 43.0 42.0 167.5 130.7 - - - - - - 424.7 364.1

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 3.0 3.4 4.0 - - 4.5 - - (7.0) (7.9) - -

รวม 214.2 191.4 46.0 45.4 171.5 130.7 - 4.5 - - (7.0) (7.9) 424.7 364.1

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ 120.4 98.8 24.1 23.2 33.5 40.6 - (2.8) - - (3.2) (7.9) 174.8 151.9

ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและการบริหาร (78.2) (74.1) (44.1) (31.1) (44.4) (50.9) (1.0) (1.3) (1.0) - 3.2 7.9 (165.5) (149.5)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 44.6 27.0 (8.5) (0.3) (17.9) (11.9) (0.9) (4.1) (0.7) - - - 16.6 10.7

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ - - 1.2 (0.2) (0.3) 2.4 - 0.1 - - - - 0.9 2.3

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 44.6 27.0 (7.2) (0.5) (18.3) (9.5) (0.9) (4.0) (0.7) - - - 17.5 13.0

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,422.2 1,457.6 7.6 10.0 1.3 2.5 - 0.1 - - - - 1,431.1 1,470.2

รวมสินทรัพย์ 1,476.9 1,506.0 592.2 495.6 162.4 182.7 2.9 4.2 75.1 - (222.2) (148.5) 2,087.3 2,040.0
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7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 61,852 54,523 49,165 36,489

เงินฝากธนาคารระยะสั�น 10,042 7,626 10,042 7,626

71,894 62,149 59,207 44,115

เงินฝากธนาคารระยะสั� นมีอตัราดอกเบี� ยที�แท้จริงอยู่ที� ร้อยละ 1.55 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 2.55 ต่อปี) และเงินฝากดังกล่าวมีระยะเวลาครบกาํหนด

โดยเฉลี�ยอยูที่� 90 วนั
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8 เงนิลงทุนชั�วคราว

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยด์งันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หลกัทรัพย์เพื�อค้า - หน่วยลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 393,178 396,976 310,941 317,770 323,178 326,751 310,941 317,770

บวก  การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 3,798 - 6,829 - 3,573 - 6,829 -

เงินลงทุนชั�วคราว 396,976 396,976 317,770 317,770 326,751 326,751 317,770 317,770

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินลงทุนในหลกัทรัพยมี์การเปลี�ยนแปลงดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

หลกัทรัพย์เพื�อค้า หลกัทรัพย์เพื�อค้า

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 317,770 317,770

ยอดซื�อหลกัทรัพย์ 448,650 378,650

ยอดขายหลกัทรัพย์ (375,000) (375,000)

กาํไรที�เกิดขึ�นจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 2,283 2,283

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 3,273 3,048

ราคาตามบญัชีปลายปี 396,976 326,751

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้อา้งอิงจากราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง ณ วนัที�ในงบการเงิน มูลค่ายติุธรรมนี� ถูกจดัอยูใ่นระดบัที� 1 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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9 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้กิจการอื�น 38,575 38,550 12,701 9,850

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (6,580) (2,915) (362) (508)

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 31,995 35,635 12,339 9,342

รายไดค้า้งรับ 123,105 110,961 10 18

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (10,564) - - -

รายไดค้า้งรับ - สุทธิ 112,541 110,961 10 18

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,903 2,100 1,578 1,546

ลูกหนี� อื�น 567 572 567 572

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 25) - - 227 1,137

147,006 149,268 14,721 12,615

ลูกหนี�การคา้กิจการอื�น สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 26,945 15,625 12,538 9,755

คา้งชาํระ 

ไม่เกิน 3 เดือน 4,478 6,287 163 95

3 - 6 เดือน 289 - - -

6 - 12 เดือน 535 7,629 - -

เกินกวา่ 12 เดือน 6,328 9,009 - -

38,575 38,550 12,701 9,850

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (6,580) (2,915) (362) (508)

31,995 35,635 12,339 9,342



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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9 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 227 1,137

คา้งชาํระ 

ไม่เกิน 3 เดือน - - - -

3 - 6 เดือน - - - -

6 - 12 เดือน - - - -

เกินกวา่ 12 เดือน - - - -

- - 227 1,137

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - - - -

- - 227 1,137

10 เงนิฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมียอดเงินฝากประจาํซึ� งไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับภาระผกูพนัในการปฏิบติับางประการตามปกติของ

ธุรกิจของบริษทั

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งมียอดเงินฝากประจาํซึ� งได้ใช้เป็นหลกัประกนัสําหรับการให้บริการติดตั�งซอฟตแ์วร์กบั

บริษทัแห่งหนึ�ง 



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

34

11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สัดส่วนเงนิลงทุน

(ทางตรงและทางอ้อม) ราคาทุน 

ประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ชื�อบริษทั ที�จดทะเบียน ประเภทธุรกจิ ทุนที�ชําระแล้ว ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท

บริษทั พริ�นซิเพิล อินเวสทเ์มนท ์จาํกดั ไทย ที�ปรึกษาดา้นธุรกิจ 10 ลา้นบาท 100.00 100.00 10,000 10,000

บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จาํกดั ไทย ให้บริการเกี�ยวกบัการติดตั�งระบบสารสนเทศ 50 ลา้นบาท 100.00 100.00 50,000 50,000

บริษทั แบงคอ็ก เซนเตอร์ ดิสตริค จาํกดั ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 75 ลา้นบาท 100.00 - 75,000 -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 135,000 60,000

รายการเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งันี�

งบการเงนิเฉพาะบริษทั

ราคาทุน

พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 60,000

การลงทุนเพิ�ม 75,000

ราคาตามบญัชีปลายปี 135,000



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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12 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

งบการเงนิรวม 

อาคาร เครื�องใช้ เครื�องตกแต่ง

ส่วนควบและ สํานักงาน ติดตั�ง

ที�ดนิ ส่วนปรับปรุง และคอมพวิเตอร์ และวสัดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

ราคาทุน 227,517 1,422,822 5,273 141,452 16,517 1,813,581

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (180,755) (2,665) (111,770) (4,190) (299,380)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 227,517 1,242,067 2,608 29,682 12,327 1,514,201

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 227,517 1,242,067 2,608 29,682 12,327 1,514,201

ซื�อสินทรัพย์ - 391 2,434 2,166 - 4,991

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (566) - (614) (680) (1,860)

โอนสินทรัพย์ - - 67 (67) - -

ค่าเสื�อมราคา - (37,786) (1,260) (5,351) (2,766) (47,163)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 227,517 1,204,106 3,849 25,816 8,881 1,470,169

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ราคาทุน 227,517 1,422,459 7,778 142,933 12,560 1,813,247

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (218,353) (3,929) (117,117) (3,679) (343,078)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 227,517 1,204,106 3,849 25,816 8,881 1,470,169



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

36

12 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม 

อาคาร เครื�องใช้ เครื�องตกแต่ง

ส่วนควบและ สํานักงาน ติดตั�ง

ที�ดนิ ส่วนปรับปรุง และคอมพวิเตอร์ และวสัดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 227,517 1,204,106 3,849 25,816 8,881 1,470,169

ซื�อสินทรัพย์ - 402 508 2,932 - 3,842

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (102) - - (102)

ค่าเสื�อมราคา - (37,629) (1,489) (1,257) (2,367) (42,742)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 227,517 1,166,879 2,766 27,491 6,514 1,431,167

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ราคาทุน 227,517 1,422,861 7,176 145,290 12,560 1,815,404

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (255,982) (4,410) (117,799) (6,046) (384,237)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 227,517 1,166,879 2,766 27,491 6,514 1,431,167

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จาํนวนหนึ� งซึ� งคิดค่าเสื�อมราคาเต็มมูลค่าแลว้แต่ยงัใช้งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 118.6 ลา้นบาท  

(พ.ศ. 2557: 117.7 ลา้นบาท)   



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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12 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

อาคาร เครื�องใช้ เครื�องตกแต่ง

ส่วนควบและ สํานักงาน ติดตั�ง

ที�ดนิ ส่วนปรับปรุง และคอมพวิเตอร์ และวสัดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

ราคาทุน 227,517 1,422,822 2,326 141,382 10,990 1,805,037

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (180,755) (1,190) (111,767) (175) (293,887)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 227,517 1,242,067 1,136 29,615 10,815 1,511,150

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 227,517 1,242,067 1,136 29,615 10,815 1,511,150

ซื�อสินทรัพย์ - 391 672 2,166 - 3,229

ตดัจาํหน่าย - (566) - (614) - (1,180)

โอนสินทรัพย์ - - - - - -

ค่าเสื�อมราคา - (37,786) (313) (5,351) (2,198) (45,648)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 227,517 1,204,106 1,495 25,816 8,617 1,467,551

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ราคาทุน 227,517 1,422,459 2,998 142,933 10,990 1,806,897

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (218,353) (1,503) (117,117) (2,373) (339,346)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 227,517 1,204,106 1,495 25,816 8,617 1,467,551



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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12 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

อาคาร เครื�องใช้ เครื�องตกแต่ง

ส่วนควบและ สํานักงาน ติดตั�ง

ที�ดนิ ส่วนปรับปรุง และคอมพวิเตอร์ และวสัดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 227,517 1,204,106 1,495 25,816 8,617 1,467,551

ซื�อสินทรัพย์ - 402 459 2,932 - 3,793

ตดัจาํหน่าย - - - - - -

ค่าเสื�อมราคา - (37,629) (441) (1,257) (2,194) (41,521)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 227,517 1,166,879 1,513 27,491 6,423 1,429,823

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ราคาทุน 227,517 1,422,861 2,492 145,290 10,990 1,809,150

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (255,982) (979) (117,799) (4,567) (379,327)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 227,517 1,166,879 1,513 27,491 6,423 1,429,823

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีอุปกรณ์จาํนวนหนึ� งซึ� งคิดค่าเสื�อมราคาเต็มมูลค่าแลว้แต่ยงัใช้งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 115.3 ลา้นบาท  

(พ.ศ. 2557: 116.7 ลา้นบาท)



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

งบการเงนิรวม 

สัญญาให้บริการ

ระบบสารสนเทศ

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

ราคาทุน 35,490 11,177 46,667

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,436) (8,741) (13,177)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 31,054 2,436 33,490

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 31,054 2,436 33,490

ซื�อสินทรัพย์ - 782 782

ค่าตดัจาํหน่าย (21,833) (813) (22,646)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,221 2,405 11,626

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ราคาทุน 35,490 11,959 47,449

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (26,269) (9,554) (35,823)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,221 2,405 11,626

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,221 2,405 11,626

ซื�อสินทรัพย์ - 3,768 3,768

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (19) (19)

ค่าตดัจาํหน่าย (8,148) (705) (8,853)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,073 5,449 6,522

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ราคาทุน 35,490 13,708 49,198

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (34,417) (8,259) (42,676)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,073 5,449 6,522



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะบริษทั

พนับาท

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

ราคาทุน 10,350

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (7,958)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,392

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,392

ซื�อสินทรัพย์ 782

ค่าตดัจาํหน่าย (788)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,386

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ราคาทุน 11,132

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,746)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,386

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,386

ซื�อสินทรัพย์ 3,768

ตดัจาํหน่าย -

ค่าตดัจาํหน่าย (704)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 5,450

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ราคาทุน 12,909

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (7,459)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,450



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี  

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใช้

   ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 69 678 69 197

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใช้

ประโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือน 2,018 1,236 1,232 356

2,087 1,914 1,301 553

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระ

   ภายใน 12 เดือน (993) (3,236) (715) (1,366)

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระ

เกินกวา่ 12 เดือน - (18) - -

(993) (3,254) (715) (1,366)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,094 (1,340) 586 (813)

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,139 - 586 -

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (45) (1,340) - (813)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,094 (1,340) 586 (813)

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะสามารถแสดงหักกลบกนัได้เมื�อสินทรัพย์ และหนี� สินภาษีเงินได้ดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกับ

หน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย์ และหนี� สินภาษีเงินได้รอตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย ์และ

หนี� สินสุทธิในแต่ละบริษทั 



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม (1,340) (6,067) (813) (173)

ซื�อบริษทัยอ่ย 1,653 4,568 - -

(เพิ�ม)/ลด ในกาํไรหรือขาดทุน 630 547 1,242 (252)

(เพิ�ม)/ลด ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 151 (388) 157 (388)

วนัที� 31 ธนัวาคม 1,094 (1,340) 586 (813)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�

งบการเงนิรวม 

วนัที� 1 มกราคม (เพิ�ม)/ลด ในกาํไร ลด ในกาํไรขาดทุน วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2558

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 583 (583) - -

   ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน 95 (25) - 70

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 988 591 151 1,730

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 248 39 - 287

1,914 22 151 2,087

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

ซื�อบริษทัยอ่ย (1,885) 1,653 - (232)

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชั�วคราว (1,366) 605 - (761)

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน (3) 3 - -

(3,254) 2,261 - (993)

(1,340) 2,283 151 1,094



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี� (ต่อ)

งบการเงนิรวม 

วนัที� 1 มกราคม (เพิ�ม)/ลด ในกาํไร เพิ�ม ในกาํไรขาดทุน วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - 583 - 583

   ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน - 95 - 95

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 559 817 (388) 988

ประมาณการหนี� สินระยะยาว - 248 - 248

559 1,743 (388) 1,914

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

ซื�อบริษทัยอ่ย (6,453) 4,568 - (1,885)

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชั�วคราว (173) (1,193) - (1,366)

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน - (3) - (3)

(6,626) 3,372 - (3,254)

(6,067) 5,115 (388) (1,340)



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี� (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

วนัที� 1 มกราคม (เพิ�ม)/ลด ในกาํไร ลด ในกาํไรขาดทุน วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2558

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 102 (102) - -

   ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน 95 (25) - 70

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 108 679 157 944

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 248 39 - 287

553 591 157 1,301

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชั�วคราว (1,366) 651 - (715)

(1,366) 651 - (715)

(813) 1,242 157 586

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

วนัที� 1 มกราคม (เพิ�ม)/ลด ในกาํไร เพิ�ม ในกาํไรขาดทุน วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - 102 - 102

   ประมาณการค่าใชจ่้ายพนกังาน - 95 - 95

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 496 (388) 108

ประมาณการหนี� สินระยะยาว - 248 - 248

- 941 (388) 553

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชั�วคราว (173) (1,193) - (1,366)

(173) (1,193) - (1,366)

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



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

45

15 เงนิเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงนิ  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

อตัราดอกเบี�ย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

(ร้อยละต่อปี) พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินเบิกเกินบญัชีจาก

   สถาบนัการเงิน MRR + 0.75 3 12,702 - -

เงินเบิกเกินบญัชีดงักล่าวคํ�าประกนัโดยกรรมการของบริษทั กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย และที�ดินและอาคารชุดของกรรมการของ

บริษทั 

16 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้กิจการอื�น 7,721 5,865 6,964 4,470

เจา้หนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 25) - - 52 -

เจา้หนี� อื�น 454 1,434 373 916

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 28,507 7,649 12,207 7,397

36,682 14,948 19,596 12,783

17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบแสดงฐานะการเงิน 9,603 6,645 5,877 2,479

งบกาํไรขาดทุน 4,787 1,541 2,677 170

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 755 - 785 -



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

46

17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม 6,645 5,161 2,479 2,366

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,616 1,447 2,582 166

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 171 94 95 4

11,432 6,702 5,156 2,536

การวดัมูลค่าใหม่

ผลกาํไรที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง

   ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (318) - (111) -

ผลขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

   ขอ้สมมติทางการเงิน 800 - 615 -

ผลขาดทุนที�เกิดจากประสบการณ์ 273 - 281 -

755 - 785 -

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (2,584) (57) (64) (57)

วนัที� 31 ธนัวาคม 9,603 6,645 5,877 2,479

รายการที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน มีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,616 1,447 2,582 166

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 171 94 95 4

รวม (แสดงเป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้าย

   ผลประโยชน์พนกังาน) 4,787 1,541 2,677 170
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคิดลด 2.98 - 4.43 3.50 - 4.43 2.98 3.79

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้ 4.30 - 8.00 3.00 - 8.00 4.30 - 5.00 3.00 - 5.00

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ 0.00 - 29.00 0.00 - 29.00 0.00 - 29.00 0.00 - 29.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงนิรวม 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงใน

ข้อสมมติ

การเพิ�มขึ�นของ

ข้อสมมติ

การลดลงของ

ข้อสมมติ

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

7.47 - 17.03

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 

8.35 - 21.17

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้ ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ

8.09 - 20.54

ลดลง ร้อยละ

7.39 - 16.88

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ

7.05 - 18.27

เพิ�มขึ�น ร้อยละ

1.99 - 11.68

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงใน

ข้อสมมติ

การเพิ�มขึ�นของ

ข้อสมมติ

การลดลงของ

ข้อสมมติ

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 7.47 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 8.35

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้ ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 8.09 ลดลง ร้อยละ 7.39

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 7.05 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 1.99

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากที�

จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�

กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวค้าํนวณ

ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)) ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคาํนวณหนี� สินบาํเหน็จ

บาํนาญที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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18 ทุนเรือนหุ้น

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม

หุ้น พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 933,800,000 933,800 857,890 1,791,690

การออกหุ้น 13,924,500 13,924 2,785 16,709

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 947,724,500 947,724 860,675 1,808,399

การออกหุ้น (หมายเหตุ 19) 10,251,700 10,252 2,050 12,302

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 957,976,200 957,976 862,725 1,820,701

หุ้นสามญัจดทะเบียนทั�งหมดซึ�งมีราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2557: 1 บาท) มีจาํนวน  1,400,700,000 หุ้น (พ.ศ. 2557: 1,400,700,000 หุ้น) 

19 ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ

เมื�อวนัที� 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของ

บริษัท (PRINC-W1) จาํนวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดย

มีรายละเอียดดงันี�

ชนิด  : ระบุชื�อผูถื้อและสามารถโอนเปลี�ยนมือได ้

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น 

ราคาใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั : 1.20 บาทต่อหุ้น

วนัใชสิ้ทธิ  : กาํหนดการใชสิ้ทธิทุก 3 เดือน นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยวนักาํหนดใชสิ้ทธิครั� งแรกคือวนัที�

27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และสามารถใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยในวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปีนบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั�งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จาํนวน 

466,850,000 หน่วย

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดแ้สดงความจาํนงในการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญั 3 ครั� ง มีรายละเอียด

ดงันี�

ก)  ใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัจาํนวน 9,700,700 หน่วย ซึ� งบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 9 เมษายน พ.ศ. 2558 

ข)  ใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัจาํนวน 501,000 หน่วย ซึ� งบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ค)  ใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัจาํนวน 50,000 หน่วย ซึ� งบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัคงเหลือจาํนวน 442,673,800 หน่วย
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20 สํารองตามกฎหมาย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วนัที� 1 มกราคม 37,503 36,180 37,503 36,180

จดัสรรระหวา่งปี 1,876 1,323 1,876 1,323

วนัที� 31 ธนัวาคม 39,379 37,503 39,379 37,503

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรสํารองตามกฎหมายอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลกัจากหักส่วน

ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองนี�จะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองนี�ไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

21 รายได้อื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ดอกเบี�ยรับ 732 520 6,629 1,395

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 21 - -

กาํไรที�เกิดขึ�นจากการจาํหน่าย

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (หมายเหตุ 8) 2,283 522 2,283 522

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้

   (หมายเหตุ 8) 3,273 5,965 3,048 5,965

รายไดอื้�น 2,061 2,625 1,977 1,974

รวม 8,349 9,653 13,937 9,856

22 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 172,377 139,476 89,773 70,620

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ 12) 42,742 47,163 41,521 45,648

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 13) 8,853 22,646 704 788

ค่าบริหารการจดัการ 14,922 12,779 14,922 12,779

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 3,601 3,497 2,517 1,728
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23 ภาษเีงนิได้ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั: 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี

      สาํหรับปี 1,394 2,914 - -

การปรับปรุงจากงวดก่อน - (87) - -

รวมภาษเีงนิได้งวดปัจจุบัน 1,394 2,827 - -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี: 

รายการที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราว (2,283) (5,115) (1,242) 253

รวมภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (2,283) (5,115) (1,242) 253

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (889) (2,288) (1,242) 253

ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษทัมียอดจาํนวนเงินที�แตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศที�บริษทัใหญ่

ตั�งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษี 16,638 10,669 36,126 26,711

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษี ร้อยละ 20  

   (พ.ศ. 2557: ร้อยละ 20) 3,328 2,134 7,225 5,342

ผลกระทบ: 

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได้ 3,386 750 420 663

ค่าใชจ่้ายที�หกัภาษีไดเ้พิ�ม (120) (37) (47) (24)

   การใชข้าดทุนสะสมทางภาษีซึ� งยงัไม่รับรู้ (8,798) (4,901) (8,798) (4,901)

ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์

      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 368 725 - -

กลบัรายการที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราว 947 (959) (42) (827)

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (889) (2,288) (1,242) 253
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23 ภาษเีงนิได้ (ต่อ)

ภาษีเงินไดที้�(ลด) / เพิ�ม ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นมีดงันี�

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ก่อนภาษี ภาษ(ีลด)/เพิ�ม หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษ(ีลด)/เพิ�ม หลงัภาษี

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน 755 (151) 604 - 388 388

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 755 (151) 604 - 388 388

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 1,394 2,827

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,283) (5,115)

รายได้ภาษีเงนิได้ (889) (2,288)

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ก่อนภาษี ภาษ(ีลด)/เพิ�ม หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษ(ีลด)/เพิ�ม หลงัภาษี

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน 785 (157) 628 - 388 388

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 785 (157) 628 - 388 388

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั - -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,242) 253

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (1,242) 253
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24 กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�ถือโดย

ผูถื้อหุ้น โดยไม่รวมหุ้นสามญัซื�อคืน (ถา้มี)  (หมายเหตุ 18) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 17,527 12,957 37,368 26,459

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดย

ผูถื้อหุ้น (หุ้น) 955,075,497 937,102,422 955,075,497 937,102,422

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.02 0.01 0.04 0.03

สาํหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยดูจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยที�ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีปรับปรุงด้วยจาํนวนหุ้นสามญั

เทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญัทั�งหมด บริษทัมีหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดอยูห่นึ� งประเภท คือ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดมาจากใบสาํคญั

แสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั บริษทัมีสมมติฐานว่าผูถื้อหุ้นใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัทั�งหมด โดยพิจารณาจากมูลค่ายติุธรรมซึ� งขึ�นอยูก่บัมูลค่าที�เป็นตวัเงิน

ของราคาตามสิทธิซื�อหุ้นที�มาพร้อมกบัใบสําคญัแสดงสิทธิเลือกซื�อหุ้น (กาํหนดจากราคาถัวเฉลี�ยของหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างปี)

การคาํนวณนี�ทาํขึ�นเพื�อกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัที�ตอ้งบวกเพิ�มกบัหุ้นสามญัที�ถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มี

การปรับปรุงกาํไรสุทธิแต่อยา่งใด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรที�ใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด 17,527 12,957 37,368 26,459

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดย

ผูถื้อหุ้น (หุ้น) 955,075,497 937,102,422 955,075,497 937,102,422

การปรับปรุง: 

การใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั 311,873,266 299,926,837 311,873,266 299,926,837

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ใช้

คาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 1,266,948,763 1,237,029,259 1,266,948,763 1,237,029,259

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.01 0.01 0.03 0.02
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25 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

กิจการและบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอื�นแห่งหนึ� งหรือมากกว่าหนึ� งแห่ง โดยที�บุคคลหรือ

กิจการนั�นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน 

บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั  บริษทัร่วมและบุคคลที�เป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียง

ของบริษทัซึ� งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั�งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกใน

ครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั�น กิจการและบุคคลทั�งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� งอาจมีขึ�นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบ

ความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย  

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) รายได้ค่าบริการ ดอกเบี�ยรับ และค่าบริการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

รายได้ค่าบริการ 

บริษทัยอ่ย - - 3,039 3,382

- - 3,039 3,382

ดอกเบี�ยรับ

บริษทัยอ่ย - - 6,036 933

- - 6,036 933

ค่าบริการ 

บริษทัยอ่ย - - 153 4,500

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 130 2,115 130 2,115

130 2,115 283 6,615
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25 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ข) ยอดค้างชําระที�เกดิจากการซื�อขายสินค้าและบริการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การค้า 

บริษทัยอ่ย - - 227 1,137

เงนิทดรองจ่าย 

บริษทัยอ่ย - - - 1,400

ค่าที�ปรึกษากฎหมายค้างจ่าย

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 162 - 162

เจ้าหนี�การค้า

บริษทัยอ่ย - - 52 -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

บริษทัยอ่ย - - 1,200 -

ค) เงนิให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษทัย่อยและดอกเบี�ยค้างรับ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษทัย่อย 

บริษทัยอ่ย - - 85,000 85,000

ดอกเบี�ยค้างรับ

บริษทัยอ่ย - - 704 933

เงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้าในการให้กู้ยืมปกติ โดยอัตราดอกเบี� ยคงที� ร้อยละ 7.01 ต่อปี

(พ.ศ. 2557: ร้อยละ 7.25 ต่อปี) และมีกาํหนดวนัจ่ายชาํระคืนภายใน 120 วนั นบัจากวนัให้กูย้มื



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  
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25 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ มีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั�น 42,595 35,189 27,667 17,904

ผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 3,371 2,260 1,982 778

45,966 37,449 29,649 18,682

26 ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น

26.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกไดเ้กี�ยวกบัการเช่าอุปกรณ์และสญัญาบริการ อายขุองสญัญา มี

ระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 4 ปี  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภายใน 1 ปี 3,752 3,684 3,078 2,286

มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 4 ปี 800 1,244 704 1,069

4,552 4,928 3,782 3,355



บริษทั พริ�นซิเพลิ แคปิตอล จํากัด (มหาชน)  
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26 ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น (ต่อ)

26.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว

เมื�อวนัที� 24 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษทัไดท้าํสญัญาการจดัการกบับริษทัในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาติที�มีชื�อเสียง เพื�อวา่จา้งให้กลุ่ม

โรงแรมดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารงานอาคารที�พกัอาศยัของบริษทั โดยภายใตเ้งื�อนไขตามสญัญา บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่

บริษทัคู่สัญญาตามอตัราที�ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคารที�พกัอาศยัมีระยะเวลา 30 ปี นับตั�งแต่เริ�มเปิดดาํเนินกิจการและ

มีสิทธิต่ออายุสัญญานี� ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั�งนี� ตอ้งเขา้เงื�อนไขบางประการที�ระบุในสัญญา ซึ� งในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัมี 

ค่าที�ปรึกษาและค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 14.9 ลา้นบาท  

26.3 การคํ�าประกนั

ก)  ณ วนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีหนังสือคํ� าประกันซึ� งออกโดยธนาคารในนามบริษทั ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนั

ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัจาํนวน 10.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557: 10.0 ลา้นบาท) 

ข)  ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยมีหนังสือคํ� าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 11.0 ล้านบาท  

ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557: 8.8 ลา้นบาท) 

26.4 คดฟ้ีองร้อง 

ในปี พ.ศ. 2552 บริษทัไดถู้กนิติบุคคลอาคารชุด โครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ฟ้องร้องให้โอนกรรมสิทธิ� ที�ดินที�เป็นภาระจาํยอม

หรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 49 ล้านบาท และให้จดัหาที�จอดรถเพิ�มเติมหรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 106 ล้านบาท 

รวมถึงให้ชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมการชํารุดของอาคารชุดเป็นจาํนวนเงิน 4 ล้านบาท ศาลชั�นตน้ได้พิพากษายกฟ้องคดี

ดงักล่าวแลว้ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โจทกไ์ดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และในเดือนกรกฏาคม 

พ.ศ. 2556 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องในกรณีให้โอนกรรมสิทธิ� ที� ดินที� เป็นภาระจาํยอมและให้จัดหาที�จอดรถเพิ�มเติม 

ส่วนค่าเสียหายในการซ่อมแซมส่วนที�ชํารุดของอาคารชุดให้ชดเชยไม่ เกิน 3 ล้านบาทพร้อมดอกเบี� ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

ต่อมาในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและขณะนี�คดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา อยา่งไรก็ตาม 

บริษทัไดต้ั�งสาํรองเผื�อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนที�บริษทัคิดวา่เหมาะสมเป็นจาํนวนเงินรวม 1.4 ลา้นบาท ไวใ้นบญัชีแลว้


