บริษัท พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษ ัทของบริ ษ ัท พริ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย
และของเฉพาะของบริ ษทั พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริ ษ ัท ณ วันที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดง
การเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะบริ ษ ัท และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญและหมายเหตุเรื องอืน ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่ านี โดยถู กต้องตามที ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพือให้ได้
ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการตรวจสอบเพือให้ได้มาซึงหลักฐานการสอบบัญชีเกียวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ งรวมถึงการประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที เกี ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นโดยถู กต้องตามที ควรของกิ จการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เพื อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่ อประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของกิ จการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ทีจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร รวมทังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ น ว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัทข้างต้น นี แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัทของ
บริ ษทั พริ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย และของเฉพาะของบริ ษ ัท พริ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชาญชัย ชัยประสิ ทธิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3760
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

7
8
9

71,893,795
396,975,540
147,005,883

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

59,207,263
326,751,205
14,720,985

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

25

258,915
7,464,742

315,909
8,417,884

85,703,923
258,915
3,764,685

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

623,598,875

537,920,097

490,406,976

464,433,688

13,913,528
1,431,166,992
6,522,128
4,575,754
1,138,838
6,372,113

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

5,126,828
134,999,943
1,429,822,515
5,449,549
586,015
2,753,004

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

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

1,463,689,353

1,502,053,387

1,578,737,854

1,537,136,991

รวมสิ นทรัพย์

2,087,288,228

2,039,973,484

2,069,144,830

2,001,570,679

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่และดอกเบียค้างรับ
จากบริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

10
11
12
13
14

กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
3

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

2,629
36,681,960
15,832,175

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

19,596,292
15,832,175

12,782,941
15,023,490

6,719,803

185,009
227,763
7,733,250

3,117,938

2,802,462

59,236,567

50,818,672

38,546,405

30,608,893

44,867
9,603,163
1,438,568
31,142,763

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

5,877,082
1,438,568
31,142,763

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

42,229,361

32,557,670

38,458,413

27,864,189

101,465,928

83,376,342

77,004,818

58,473,082

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน

15
16

รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสิ นระยะยาว
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน

14
17
26.4

รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
4

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

1,400,700,000

1,400,700,000

1,400,700,000

1,400,700,000

957,976,200

-

957,976,200

-

862,725,240

947,724,500
860,674,900

862,725,240

947,724,500
860,674,900

39,379,215
125,741,645

37,502,948
110,694,794

39,379,215
132,059,357

37,502,948
97,195,249

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,985,822,300

1,956,597,142

1,992,140,012

1,943,097,597

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,087,288,228

2,039,973,484

2,069,144,830

2,001,570,679

หมายเหตุ
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จํานวน 1,400,700,000 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ จํานวน 957,976,200 หุน้
มูลค่าทีได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ จํานวน 947,724,500 หุน้
มูลค่าทีได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

18

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
5

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ

พ.ศ. 2557
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

424,671,960
(249,877,069)

364,115,171
(212,145,823)

260,201,421
(115,683,886)

236,829,176
(114,782,982)

174,794,891
8,349,089
(11,662,308)
(153,860,305)
(983,529)

151,969,348
9,652,870
(11,791,786)
(137,703,985)
(1,457,281)

144,517,535
13,937,145
(11,662,308)
(110,666,262)
-

122,046,194
9,856,147
(11,791,786)
(93,399,062)
-

16,637,838
889,476

10,669,166
2,287,714

36,126,110
1,242,247

26,711,493
(252,537)

17,527,314

12,956,880

37,368,357

26,458,956

17

(755,245)

-

(784,977)

-

23

151,049

(388,112)

156,995

(388,112)

(604,196)

(388,112)

(627,982)

(388,112)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

16,923,118

12,568,768

36,740,375

26,070,844

การแบ่ งปันกําไร:
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

17,527,314
-

12,956,880
-

37,368,357
-

26,458,956
-

17,527,314

12,956,880

37,368,357

26,458,956

16,923,118
-

12,568,768
-

36,740,375
-

26,070,844
-

16,923,118

12,568,768

36,740,375

26,070,844

กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน

0.02

0.01

0.04

0.03

กําไรต่อหุ น้ ปรับลด

0.01

0.01

0.03

0.02

กําไรขันต้ น
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของการวัดมูลค่าใหม่
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

6

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

21

23

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น (บาท)

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
6

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท
บาท

ทุนทีออก
และชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ
บาท

เงินรับล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้น
บาท

947,724,500
10,251,700
-

860,674,900
2,050,340
-

-

37,502,948
1,876,267
-

110,694,794
(1,876,267)
16,923,118

1,956,597,142
12,302,040
16,923,118

ยอดคงเหลือปลายปี วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

957,976,200

862,725,240

-

39,379,215

125,741,645

1,985,822,300

ยอดคงเหลือต้ นปี วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเพิมหุน้ สามัญ
จัดสรรระหว่างปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

933,800,000
13,924,500
-

857,890,000
2,784,900
-

24,000
(24,000)
-

36,180,000
1,322,948
-

99,448,974
(1,322,948)
12,568,768

1,927,342,974
16,685,400
12,568,768

947,724,500

860,674,900

-

37,502,948

110,694,794

1,956,597,142

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเพิมหุน้ สามัญ
จัดสรรระหว่างปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือปลายปี วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

18
20

18
20

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
7

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินเฉพาะบริษทั
กําไรสะสม
ทุนทีออก
และชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ
บาท

เงินรับล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้น
บาท

จัดสรรแล้ ว
สํ ารองตามกฎหมาย
บาท

ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

947,724,500
10,251,700
-

860,674,900
2,050,340
-

-

37,502,948
1,876,267
-

97,195,249
(1,876,267)
36,740,375

1,943,097,597
12,302,040
36,740,375

ยอดคงเหลือปลายปี วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

957,976,200

862,725,240

-

39,379,215

132,059,357

1,992,140,012

ยอดคงเหลือต้ นปี วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเพิมหุน้ สามัญ
จัดสรรระหว่างปี
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

933,800,000
13,924,500
-

857,890,000
2,784,900
-

24,000
(24,000)
-

36,180,000
1,322,948
-

72,447,353
(1,322,948)
26,070,844

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

947,724,500

860,674,900

-

37,502,948

97,195,249

1,943,097,597

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเพิมหุน้ สามัญ
จัดสรรระหว่างปี
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ยอดคงเหลือปลายปี วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

18
20

18
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
8

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

16,637,838

10,669,166

36,126,110

26,711,493

8

51,595,240
14,228,363
71,882
(2,283,058)

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

42,225,638
(146,157)
71,882
(2,283,058)

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

8

(3,272,847)

(5,965,455)

(3,048,512)

(5,965,455)

48,455

(20,634)

-

-

99
4,786,543
(731,851)
983,529

1,180,307
1,541,398
(519,850)
1,457,281

99
2,677,117
(6,629,139)
-

1,180,307
169,396
(1,394,607)
-

82,064,193
(11,966,625)
56,994
4,960,242
(3,610,276)
21,975,324
808,685
(1,013,447)
(2,584,000)
197,489
7,811,868

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

68,993,980
(1,959,312)
56,994
1,359,996
(553,144)
7,054,320
808,685
315,476
(64,000)
197,489
7,811,868

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

เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้

98,700,447
(983,529)
(5,709,597)

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

84,022,352
(1,520,205)

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

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

92,007,321

(6,314,920)

82,502,147

76,315,242

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนีสงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย
กําไรทีเกิดขึนจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เพือค้า
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพือค้า
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบียรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนีสิ นระยะยาว
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน

17

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
9

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

375,000,000
(448,650,000)
(993,528)
740,937

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

375,000,000
(378,650,000)
(74,999,993)
(126,828)
6,866,870

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

71,950

700,935

-

-

(7,850,039)

(5,558,725)

(7,801,590)

(3,796,168)

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(81,680,680)

(13,456,735)

(79,711,541)

(20,052,924)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสันจากผูบ้ ริ หาร
จ่ายชําระหนีสิ นสัญญาเช่าการเงิน
เงินรับจากการเพิมหุ น้ สามัญ

(12,698,925)
(185,009)
12,302,040

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

12,302,040

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

(581,894)

3,864,836

12,302,040

(68,314,600)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

9,744,747
62,149,048

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

15,092,646
44,114,617

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

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

71,893,795
-

62,149,048
-

59,207,263
-

44,114,617
-

87,210

328,180

87,210

328,180

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกันเพิมขึน
ดอกเบียรับเป็ นเงินสด
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

เงินสดสุ ทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

8
8
11

รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
ซืออุปกรณ์เป็ นเงินเชือ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
10

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั พริ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ งจัดตังขึนในประเทศไทยและมีทีอยูต่ ามที ได้จดทะเบียน
ดังนี
เลขที 29 ชัน 23 อาคารบางกอก บิสซิ เนสเซ็นเตอร์ ถนนสุ ขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร นอกจากนี บริ ษทั มีสาขา
ตังอยูเ่ ลขที 1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
บริ ษัท เป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เพื อวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการรายงานข้อ มู ล จึ ง รวมเรี ย กบริ ษ ัท และ
บริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักคือ การให้บริ การทีพักอาศัยให้เช่ า (Serviced Apartments) บริ หารอาคารสํานักงาน และให้บริ การติ ดตังระบบ
สารสนเทศ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั นี ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชี ทีสําคัญซึ งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญชี ทีรับรองทัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ งหมายถึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดทํางบการเงิน ให้ สอดคล้องกับหลัก การบัญชี ทีรับ รองทัวไปในประเทศไทย กําหนดให้ ใ ช้ป ระมาณการทางบัญชี ที สําคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี ของกลุ่มกิ จการไปถือปฏิบตั ิ ทังนี การเปิ ดเผยเรื องการ
ใช้ดุลยพินิจทีสําคัญหรื อมีความซับซ้อนของผูบ้ ริ หาร หรื อ เรื องเกียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการทีมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 4
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ นจากงบการเงิ นตามกฎหมายที เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที มี
เนื อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ ง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ งทีมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 และเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 13

เรื อง การนําเสนองบการเงิน
เรื อง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื อง งบการเงินรวม
เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื อง งบกระแสเงินสด
เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เรื อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง ภาษีเงินได้
เรื อง สัญญาเช่า
เรื อง รายได้
เรื อง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
เรื อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เรื อง การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
เรื อง กําไรต่อหุ ้น
เรื อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื อง ประมาณการหนี สิ น หนี สิ นทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ที
อาจเกิดขึน
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เรื อง การรวมธุ รกิจ
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ งทีมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 และเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 8
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 25
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน
เรื อง สัญญาเช่าดําเนิ นงาน-สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื อง ภาษีเงินได้-การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อผูถ้ ือหุ้น
เรื อง การประเมินเนื อหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื อง รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื อง การเปลียนแปลงในหนี สิ นทีเกิดขึนจากการรื อถอน การบูรณะ
และหนีสิ นทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ งทีมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 และเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี (ต่อ)
ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ม บริ ษ ทั ได้ป ระเมิน และเห็ น ว่ามาตรฐานรายงานการเงิน ใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที มี
การปรับ ปรุ งดังกล่าวไม่มีผ ลกระทบต่อ งบการเงิน ที นําเสนออย่างมีส าระสําคัญ ยกเว้น มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ดังต่อไปนี
•

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 19 (ปรับ ปรุ ง 2557) การเปลี ยนแปลงที สําคัญ ได้แ ก่ (ก) ผลกําไรและขาดทุน จากการ
ประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย เปลี ยนชื อเป็ น “การวัด มูล ค่าใหม่” และต้องรับ รู ้ ใ น “กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ” ทันที ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู ้ตามวิธี
ขอบเขตหรื อรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริ การในอดี ตจะรับรู้ ในงวดทีมีการเปลี ยนแปลงโครงการ
ผลประโยชน์ทียังไม่เป็ นสิ ท ธิ ข าดจะไม่ส ามารถทยอยรับ รู ้ ตลอดระยะเวลาการให้บ ริ การในอนาคตได้ มาตรฐาน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที นําเสนออย่างมีสาระสําคัญ ยกเว้นเรื องการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ งได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 ทีมีวตั ถุป ระสงค์เพื อปรับ ปรุ ง และลดความซําซ้อนของคํานิ ยามของ
มูลค่ายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิ ยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับใช้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินทีนําเสนออย่างมีสาระสําคัญ ยกเว้น
เรื องการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ งได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ งทีมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ มีดงั นี
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื อง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เรื อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เรื อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เรื อง การรวมธุ รกิจ
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ งทีมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ มีดงั นี (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื อง ส่วนงานดําเนินงาน
เรื อง งบการเงินรวม
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน
เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื อง การนําเสนองบการเงิน
เรื อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื อง งบกระแสเงินสด
เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เรื อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง ภาษีเงินได้
เรื อง สัญญาเช่า
เรื อง รายได้
เรื อง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
เรื อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื อง การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื อง กําไรต่อหุ ้น
เรื อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื อง ประมาณการหนี สิ น หนี สิ นทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ทีอาจ
เกิดขึน
เรื อง การร่ วมการงาน
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ งทีมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ มีดงั นี (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื อง สัญญาเช่าดําเนิ นงาน-สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื อง ภาษีเงินได้-การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อผูถ้ ือหุ้น
เรื อง การประเมินเนื อหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื อง รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื อง การเปลียนแปลงในหนี สิ นทีเกิดขึนจากการรื อถอน การบูรณะ
และหนีสิ นทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขันตําและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมิน และเห็ นว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินที มีก ารปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินทีนําเสนออย่างมีสาระสําคัญ
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษทั - เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึ งกิ จการทีกลุ่ มบริ ษทั ควบคุม กลุ่ มบริ ษทั ควบคุ มกิ จการเมื อกลุ่ มบริ ษทั มีก ารเปิ ดรับหรื อมี สิทธิ ในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับ
การควบคุ ม กลุ่ มบริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงิ นรวมตังแต่วนั ที กลุ่มบริ ษทั มี อาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั จะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันทีกลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก บัญ ชี ก ารรวมธุ ร กิ จ โดยถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามวิ ธี ซื อ สิ งตอบแทนที โอนให้ สํ าหรั บ การซื อบริ ษ ัท ย่อ ย ต้อ งวัด ด้ว ย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีผูซ้ ื อโอนให้และหนี สิ นทีก่อขึนเพือจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื อและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้นทีออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี สิ นที คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ ต้นทุนที เกี ยวข้องกับการซื อ
จะรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน และวัดมูลค่าเริ มแรกของสิ นทรัพย์ทีได้มาทีระบุได้และหนี สิ นที อาจจะเกิดขึนในการรวมธุรกิจด้วย
มูล ค่ ายุติธ รรม ณ วัน ที ซื อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ ล ะครั ง กลุ่ ม บริ ษ ัท วัดมู ล ค่ าของส่ วนได้เสี ยที ไม่ มีอาํ นาจควบคุ มในผูถ้ ู ก ซื อด้วย
มูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิทีระบุได้ของผูถ้ ูกซื อตามสัดส่ วนของหุ้นทีถือ
ในการรวมธุ รกิจทีดําเนิ นการสําเร็ จจากการทยอยซื อ ผูซ้ ื อต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีผูซ้ ื อถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซือและรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจากการวัดมูลค่าใหม่นนในกํ
ั
าไรหรื อขาดทุน
สิ งตอบแทนที คาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มบริ ษทั รั บรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซื อ การเปลี ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบ
แทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายทีรับรู ้ ภายหลังวันทีซื อซึ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นให้รับรู ้ ผลกําไรขาดทุนทีเกิ ดขึนในกําไรหรื อ
ขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน สิ งตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายซึ งจัดประเภทเป็ นส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่
และให้บนั ทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กรณี ที มูล ค่าสิ งตอบแทนที โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุ มในผูถ้ ู กซื อ และมูล ค่ายุติธรรม ณ วันซื อธุ รกิ จของ
ส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื อทีผูซ้ ือถืออยูก่ ่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุ ทธิ ณ วันทีซื อของสิ นทรัพย์ทีได้มาทีระบุได้
และหนี สิ นทีรับมา ผูซ้ ื อต้องรับรู ้ ค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ งตอบแทนทีโอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในผูถ้ ูกซื อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื อธุ รกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื อทีผูซ้ ื อถื ออยูก่ ่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่า
มูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยเนื องจากมีการต่อรองราคาซื อ จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชี ระหว่างกิ จการ ยอดคงเหลื อ และรายการกําไรหรื อขาดทุนทียังไม่ได้เกิดขึนจริ งระหว่างกลุ่มบริ ษทั นโยบาย
การบัญชี ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลียนเพือให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
ในงบการเงินเฉพาะกิ จการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชี ดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพือสะท้อน
การเปลียนแปลงสิ งตอบแทนทีเกิดขึนจากสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนันจะรวมส่ วนแบ่งต้นทุนทางตรง
รายชือของบริ ษทั ย่อยหลักของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก) สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการทีรวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จหลักที
บริ ษทั ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาทซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงาน
และสกุลเงินทีใช้นาํ เสนองบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
หรื อวันทีตี ราคาหากรายการนันถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระที เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ และทีเกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงินซึ งเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
เมื อมี ก ารรับ รู ้ รายการกําไรหรื อขาดทุ น ของรายการที ไม่ เป็ นตัวเงิน ไว้ในกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลี ยนทังหมดของกําไรหรื อขาดทุ นนันจะรั บ รู้ ไว้ในกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอืนด้วย ในทางตรงข้ามการรับ รู ้ ก าํ ไรหรื อ
ขาดทุนของรายการทีไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลียนทังหมดของกําไรหรื อขาดทุนนัน
จะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย

2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึ งเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม และเงินลงทุนระยะสันอืนทีมีสภาพคล่องสู งซึ งมีอายุไม่เกิ นสามเดือนนับจากวันทีได้มา และเงินเบิกเกิ น
บัญชี จะแสดงไว้ในส่วนของของหนี สิ นหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั

2.6

ลูกหนีการค้ า
ลู กหนี การค้ารับ รู ้ เริ มแรกด้วยมูลค่ าตามใบแจ้งหนี และจะวัดมู ลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงิน ที เหลื ออยู่หักด้วยค่ าเผื อหนี สงสัยจะสู ญ
ซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ นปี ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญหมายถึ งผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนี การค้า
เปรี ยบเที ยบกับ มูล ค่ าที คาดว่าจะได้รับ จากลู ก หนี การค้า หนี สู ญที เกิ ดขึ นจะรั บ รู้ ไว้ในงบกําไรขาดทุ นโดยถื อเป็ นส่ วนหนึ งของ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลียเคลือนที
ต้นทุนของการซือประกอบด้วยราคาซื อ และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงกับการซื อสิ นค้านัน เช่นค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วย
ส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงือนไขกลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื อมคุณภาพเท่าทีจําเป็ น
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2.8

เงินลงทุนเพือค้ า
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนทีนอกเหนื อจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั เป็ น เงินลงทุนเพือค้า การจัดประเภทขึนอยูก่ บั
จุ ด มุ่ งหมายขณะลงทุ น ฝ่ ายบริ ห ารจะเป็ นผู ้ก ําหนดการจัด ประเภทที เหมาะสมสํ าหรั บ เงิ น ลงทุ น ณ เวลาลงทุ น และทบทวน
การจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนเพือค้า คือ เงินลงทุนเพือจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี ยนแปลงราคาในช่ วงเวลาสันไม่เกิน 3 เดื อนนับแต่เวลา
ทีลงทุน และแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ น ลงทุ น เพื อค้ าวัด มู ล ค่ า ในเวลาต่ อ มาด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น วัด ตามราคาเสนอซื อที อ้า งอิ ง จาก
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ณ วัน ทําการสุ ด ท้ายของวัน สิ นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิ งราคาเสนอซื อล่ าสุ ด จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกําไรและขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งของเงินลงทุนเพือค้ารับรู้ในงบกําไรขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนเมือมีขอ้ บ่งชี ว่าเงินลงทุนนันอาจมีค่าเผือการด้อยค่าเกิ ดขึน หากราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือการด้อยค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างมูล ค่ายุติธ รรมของผลตอบแทนสุ ท ธิ ที ได้รับ จากการจําหน่ ายเมื อเปรี ยบเที ยบกับ ราคา
ตามบัญชี ของเงินลงทุนนันจะบัน ทึ กรวมอยู่ในกําไรหรื อขาดทุน กรณี ทีจําหน่ ายเงินลงทุน ที ถื อไว้ในตราสารหนี หรื อตราสารทุ น
ชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนทีจําหน่ ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักด้วยราคาตามบัญชี จาก
จํานวนทังหมดทีถือไว้

2.9

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนเริ มแรกหักค่าเสื อมราคาสะสม ต้นทุนเริ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอืนๆ ทีเกี ยวข้องกับ
การซื อสิ นทรัพย์นนั
ต้นทุนทีเกิ ดขึนภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ งตามความเหมาะสม เมือต้นทุน
นันเกิ ดขึ นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่ มบริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื อถื อ
มูลค่าตามบัญชี ของชิ นส่ วนที ถู กเปลี ยนแทนจะถู กตัดรายการออก สําหรับ ค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษาอืน ๆ บริ ษทั จะรั บรู ้ ตน้ ทุ น
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าเสื อมราคาคํานวณด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ทีได้ประมาณการไว้ดงั ต่อไปนี ยกเว้นทีดิ นซึ งถื อว่าประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์มีไม่จาํ กัด
อาคาร ส่ วนควบและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องใช้สาํ นักงานและคอมพิวเตอร์
เครื องตกแต่ง ติดตัง และวัสดุอุปกรณ์
ยานพาหนะ

10 20 และ 40 ปี
3 และ 5 ปี
5 ปี
5 ปี
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2.9

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ลินิน เครื องเคลือบ เครื องแก้วและเครื องเงิน และเครื องใช้บางชนิ ดทีใช้ในการดําเนิ นกิจการอาคารทีพักอาศัยให้เช่า บันทึกเป็ นมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่าทีซื อมา ในจํานวนเท่าทีจําเป็ นสําหรับการดําเนิ นกิ จการโดยปกติ โดยถื อเป็ นมูลค่าหลักของสิ นทรัพย์นีโดย
ไม่คิดค่าเสื อมราคา การซือเพิมเติมเพือเปลียนหรื อทดแทนของเดิมในภายหลัง บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายประจํางวด
ทุกสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั ได้มีการทบทวนและปรับ ปรุ งมูลค่ าคงเหลื อและอายุก ารให้ป ระโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้
เหมาะสม
ในกรณี ทีมูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชี จะถู กปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคื นทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนที เกิ ดจากการจําหน่ ายทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชี ผลกําไรหรื อขาดทุนอืนสุ ทธิในกําไรหรื อขาดทุน

2.10

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
(ก) สัญญาให้บริ การระบบสารสนเทศทีได้มาจากการรวมธุรกิจ
สัญญาให้ บริ การระบบสารสนเทศที ได้มาจากการรวมธุ รกิ จ รั บรู้ ด้วยมูลค่ ายุติธรรม ณ วันรวมธุ รกิ จ สัญญาให้บริ การระบบ
สารสนเทศทีได้มาจากการรวมธุรกิจวัดมูลค่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการรวมธุ รกิ จในงบการเงินรวมโดยอิงตามสัดส่ วนของรายได้โครงการวางระบบ
สารสนเทศซึ งรับรู ้ จนถึ งวันสิ นปี ต่อรายได้รวมของสัญญาให้บริ การวางระบบสารสนเทศสําหรั บโครงการทีได้มา ณ วันที ซื อ
บริ ษทั ย่อย
(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ โดยที ซื อมามี ลกั ษณะเฉพาะบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์โดยคํานวณจากต้นทุ นในการได้มาและ
การดําเนิ นการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นันสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 และ 5 ปี
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2.11

ค่าความนิยม
ค่ าความนิ ยมคื อ สิ งตอบแทนที โอนให้ ที สู งกว่ามู ล ค่ ายุติ ธ รรมของส่ วนแบ่ งของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ที ระบุ ไ ด้
และหนี สิ นทีอาจเกิ ดขึนของบริ ษทั ย่อย ณ วันทีได้มาซึ งบริ ษทั นัน ค่าความนิ ยมทีเกิ ดจากการได้มาซึ งบริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นรายการ
แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิ ยมที รั บ รู้ จะต้องถู ก ทดสอบการด้อยค่าทุ ก ปี และแสดงด้วยราคาทุ นหัก ค่าเผือการด้อยค่ าสะสม ค่ าเผือการด้อยค่ าของ
ค่าความนิ ยมที รับรู้ แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทังนี มูลค่าคงเหลื อตามบัญชี ของค่าความนิ ยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรื อขาดทุน
เมือมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่ วยทีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยทีหน่ วยนันอาจจะ
เป็ นหน่วยเดี ยวหรื อหลายหน่ วยรวมกันซึงคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ งค่าความนิ ยมเกิ ดขึนจากส่ วนงานปฏิบตั ิการ
ทีระบุได้

2.12

การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึงไม่มีการตัดจําหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี
สิ นทรั พย์อืนที มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมือมีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์บ่งชี ว่าราคาตามบัญชี อาจสู งกว่ามูลค่า
ที คาดว่าจะได้รับ คื น รายการขาดทุ นจากการด้อยค่าจะรั บรู้ เมื อราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับคื น
ซึ งหมายถึ งจํานวนที สู งกว่าระหว่างมู ลค่ ายุติธรรมหัก ต้น ทุ น ในการขายเที ยบกับ มู ล ค่าจากการใช้ สิ นทรั พย์จะถูก จัดเป็ นหน่ วย
ทีเล็กทีสุดทีสามารถแยกออกมาได้ เพือวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนื อจาก
ค่าความนิ ยมซึ งรั บรู ้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถู กประเมินความเป็ นไปได้ที จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่ า
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน

2.13

สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทีกลุ่มบริษทั เป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพือเช่ าสิ นทรัพย์ซึงผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผูร้ ับความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่ านัน
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ งตอบแทนจูงใจทีได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไร
หรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน
สัญญาเช่ าทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์ซึงผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ับความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมดถือเป็ นสัญญาเช่ า
การเงิน ซึ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีเช่ า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า
จํานวนเงินทีต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี สิ นและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ได้อตั ราดอกเบียคงทีต่อหนี สิ นคงค้างอยู่ โดย
พิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี สิ นระยะยาว ส่ วนดอกเบียจ่ายจะบันทึก
ในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่ าเพือทําให้อตั ราดอกเบียแต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนี สิ นทรัพย์
ทีเหลื ออยู่ สิ นทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่ าการเงินจะคิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่ าหรื ออายุของสัญญาเช่ า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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เงินกู้ยืม
เงิ นกู้ยืมรับรู้ เริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนทีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที เกิ ดขึ น เงินกูย้ ืมวัดมูลค่าในเวลา
ต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง ผลต่างระหว่างเงินทีได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการทีเกิ ดขึน)
เมือเทียบกับมูลค่าทีจ่ายคืนเพือชําระหนีนันจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนี ยมทีจ่ายไปเพือให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ทีมีความเป็ นไปได้ทีจะใช้วงเงินกูบ้ างส่ วน
หรื อทังหมด ในกรณี นีค่าธรรมเนี ยมจะรอการรั บรู ้ จนกระทังมี ก ารถอนเงิน หากไม่มีห ลัก ฐานที มี ค วามเป็ นไปได้ที จะใช้วงเงิ น
บางส่ ว นหรื อทังหมดค่ าธรรมเนี ย มจะรั บ รู ้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ ายจ่ ายล่ ว งหน้ าสํ าหรั บ การให้ บ ริ การสภาพคล่ อ งและจะตัด จํา หน่ า ย
ตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ีเกียวข้อง
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็ นหนี สิ นหมุนเวียนเมื อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงือนไขให้เลื อนชําระหนี ออกไปอี กเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
12 เดือน นับจากวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน

2.15

ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกําไร
หรื อขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทีเกี ยวข้องกับรายการทีรับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน หรื อรายการทีรับรู ้ โดยตรงไปยังส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น ในกรณี นี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามลําดับ
ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทีมีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ทีคาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ นรอบระยะเวลาที รายงานในประเทศที บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้อง ดําเนิ น งานอยู่แ ละเกิ ดรายได้เพื อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ ห ารจะ
ประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทีสามารถนํากฎหมายภาษี ไปปฏิบตั ิซึงขึนอยูก่ บั
การตีความ และจะตังประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี หากคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี รับรู้ ตามวิธีหนี สิ น เมื อเกิ ดผลต่างชัวคราวระหว่างฐานภาษี ของสิ นทรัพย์และหนี สิ น และราคาตามบัญชี
ทีแสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีเกิ ดจากการรับรู ้ เริ มแรกของรายการสิ นทรัพย์
หรื อรายการหนี สิ นทีเกิ ดจากรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันทีเกิ ดรายการ รายการนันไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนทัง
ทางบัญชี หรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที คาดได้
ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมือสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี ทีเกียวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําจํานวนผลต่าง
ชัวคราวนันมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริ ษทั ได้ตงภาษี
ั เงินได้รอตัดบัญชี โดยพิจารณาจากผลต่างชัวคราวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และ
ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้าทีต้องเสี ยภาษีเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัวคราวและการกลับ
รายการผลต่างชัวคราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึนได้ภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือกิ จการมีสิทธิ ตามกฎหมายทีจะ
นําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี สิ นภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทังสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกี ยวข้องกับภาษีเงินได้ทีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บ
เป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึงตังใจจะจ่ายหนี สิ นและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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ผลประโยชน์ พนักงาน
(ก) โครงการผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์คือโครงการบําเหน็จบํานาญทีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ทีพนักงาน
จะได้รับเมือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึนอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ทีให้บริ การ และ ค่าตอบแทน
หนี สิ น สําหรั บโครงการผลประโยชน์ จะรั บ รู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมู ล ค่าปั จจุ บ ัน ของภาระผูก พัน ณ วันที สิ นรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ โครงการภาระผูกพันนี คํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ ซึ งมูลค่าปัจจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจะจ่ายภาระผูกพัน และ
วันครบกําหนดของหุ้นกูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาทีต้องชําระภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ
กําไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัยที เกิ ดขึนจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์ ห รื อการ
เปลียนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในงวดทีเกิดขึน
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
(ข) กองทุนสํ ารองเลียงชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตังกองทุนสํารองเลี ยงชี พ โดยใช้แผนการกําหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยทีสิ นทรัพย์ของกองทุนได้แยกออก
จากสิ น ทรั พย์ข องกลุ่ ม บริ ษทั และบริ ห ารโดยผูจ้ ดั การกองทุ นภายนอก กองทุ นสํารองเลี ยงชี พดังกล่าวได้รับ เงิ น เข้าสมทบ
กองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริ ษทั เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชี พของกลุ่มบริ ษทั บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อ
ขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเกิดรายการนัน

2.17

ประมาณการหนีสิ น
ประมาณการสําหรับการฟ้ องร้ องตามกฎหมาย จะรับรู้ ก็ต่อเมื อ กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที
จัดทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื องมาจากเหตุการณ์ในอดี ตซึ งการชําระภาระผูกพันนันมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั
ต้องสูญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนทีต้องจ่ายได้อย่างน่าเชือถือ
ในกรณี ที มี ภาระผูกพันที คล้ายคลึ งกัน หลายรายการ กลุ่ มกิ จการกําหนดความน่ าจะเป็ นที กิ จการจะสู ญเสี ยทรั พยากรเพื อจ่ายชําระ
ภาระผูกพันเหล่านัน โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทังประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีกิ จการจะ
สูญเสี ยทรัพยากรเพือชําระภาระผูกพันบางรายการทีจัดอยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํา
กลุ่มกิ จการจะวัดมูลค่ าของจํานวนประมาณการหนี สิ น โดยใช้มูลค่ าปั จจุบ นั ของรายจ่ายที คาดว่าจะต้องนํามาจ่ ายชําระภาระผูกพัน
โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี ยงเฉพาะของหนี สิ น
ทีกําลังพิจารณาอยู่ การเพิมขึนของประมาณการหนี สิ นเนื องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็ นดอกเบียจ่าย
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2.18

การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมทีจะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ งเกิดขึนจากกิ จกรรมตามปกติของกลุ่มบริ ษทั รายได้จะ
แสดงด้วยจํานวนเงิ นสุ ทธิ จากภาษี ขาย เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริ ษทั สําหรับงบการเงินรวม รายได้
จากการขายสิ นค้ารั บรู ้ เมื อผูซ้ ื อรั บโอนความเสี ยงและผลตอบแทนที เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ น ค้า รายได้จากการ
ให้บริ การแก่ลูกค้ารับรู ้โดยอ้างอิงตามขันของความสําเร็ จของงานทีทําเสร็ จ โดยใช้วิธีอตั ราส่ วนของบริ การทีให้จนถึ งปั จจุบนั เทียบ
กับบริ การทังสิ นทีต้องให้
รายได้จากกิ จการอาคารที พักอาศัยให้เช่ าและกิ จการบริ หารอาคารสํานักงานรั บรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ทีรับรู ้ ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุทธิ จากส่ วนลดการค้า
รายได้จากการให้บริ การติดตังระบบสารสนเทศรับรู้เป็ นรายได้ตามอัตราส่ วนของงานทีทําเสร็ จ อัตราส่ วนของงานทีทําเสร็ จคํานวณ
จากต้นทุนทีเกิ ดขึนจริ งจนถึงปั จจุบนั เทียบเป็ นสัดส่ วนกับประมาณการต้นทุนทังสิ นทีคาดว่าจะใช้สาํ หรับแต่ละโครงการ โดยจะตัง
สํารองค่าเผือผลขาดทุนสําหรับโครงการติดตังระบบสารสนเทศทังจํานวนเมือทราบแน่ชดั ว่าโครงการติดตังระบบสารสนเทศนันจะ
ประสบผลขาดทุน
รายได้ดอกเบียต้องรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
รายได้อืนรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชําระ

2.19

การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลทีจ่ายไปยังผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี สิ นในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีซึงทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล

2.20

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ยวกับ รายงานภายในที นําเสนอให้ ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู งสุ ด ด้านการดําเนิ น งาน
ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึ งบุ คคลที มีห น้าทีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของ
ส่วนงานดําเนินงาน ซึ งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ ษทั ทีทําการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์
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การจัดการความเสี ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี ยงทางการเงิน
กิ จกรรมของกลุ่ มบริ ษทั ย่อมมี ค วามเสี ยงทางการเงิน ที หลากหลายซึ งได้แ ก่ ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน ความเสี ยงจากอัตรา
ดอกเบีย ความเสี ยงด้านการให้สินเชื อ และความเสี ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี ยงโดยรวมของกลุ่ มบริ ษทั จึงมุ่งเน้น
ความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบทีทําให้เสี ยหายต่อผลการดําเนิ นงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้
เหลือน้อยทีสุดเท่าทีเป็ นไปได้
การจัดการความเสี ยงดําเนิ นงานโดยฝ่ ายจัดการ ซึ งเป็ นไปตามนโยบายที อนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายจัดการจะชี ประเด็ น
ประเมิ น และป้ องกันความเสี ยงทางการเงิน ด้วยการร่ วมมื อกัน ทํางานอย่างใกล้ชิ ดกับหน่ วยปฏิ บ ตั ิ งานต่ างๆ ภายในกลุ่ มบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงจะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพือจัดการความเสี ยงและนโยบายทีเกียวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รวมถึงนโยบายสําหรับความเสี ยงทีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน ความเสี ยงอัตราดอกเบีย ความเสี ยงด้านการให้
สิ นเชือ และความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
3.1.1 ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเนื องจากกลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี และเจ้าหนี บางส่ วนเป็ นสกุล
เงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั เชื อว่าในสถานการณ์ปัจจุบนั ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
จะไม่มีผลกระทบทีเป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เพือป้ องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าว
3.1.2 ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย คือ ความเสี ยงที มูลค่าของเครื องมือทางการเงินจะเปลี ยนแปลงไปเนื องจากการเปลี ยนแปลง
ของอัตราดอกเบียในท้องตลาด สิ นทรัพย์ทางการเงินทีอาจทําให้กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราดอกเบี ย ได้แก่ เงินฝาก
ธนาคาร กลุ่มบริ ษทั มีเงินเบิกเกิน บัญ ชี จากสถาบัน การเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี ยลอยตัว นอกจากนี กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืม
ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อยและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบียคงทีตามช่ วงระยะเวลา อย่างไรก็ตาม
อัตราดอกเบียคงทีเป็ นอัตราทีใกล้เคียงกับอัตราตลาด ทังนี กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ป้องกันความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
3.1.3 ความเสี ยงด้านการให้สินเชื อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สําคัญของความเสี ยงทางด้านการให้สินเชื อ เนื องจากกลุ่มบริ ษทั มีลูกค้าจํานวนมาก
และอยูใ่ นกลุ่มธุ รกิ จทีต่างกัน นอกจากนี กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายทีเหมาะสมเพือทําให้เชื อมันได้ว่าได้ขายสิ นค้าและให้บริ การ
แก่ลูกค้าทีมีประวัติสินเชื ออยูใ่ นระดับทีเหมาะสม กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี ยงทีมีนยั สําคัญกับสถาบันการเงินเนื องจากกลุ่ม
บริ ษทั ฝากเงินสดไว้กบั สถาบันการเงินที น่ าเชื อถือ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี ยงด้านการให้สินเชื ออืน นอกเหนื อจากจํานวน
ค่าเผื อหนี สงสัยจะสู ญ ที ได้บ นั ทึก ในงบการเงิน แล้ว ซึ งประเมิน จากประสบการณ์ก ารชําระเงิน ในอดี ต และปั จจัยอื น
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
3

การจัดการความเสี ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.4 ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
จํา นวนเงิน สดที มีอ ย่า งเพีย งพอและเงิน ลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ที มีต ลาดรองรับ ย่อ มแสดงถึง การจัด การความเสี ยงของ
สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็ นได้จากการทีมีวงเงินอํานวยความสะดวกใน
การกูย้ ืมทีได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้ตงเป้
ั าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ใน
การระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื อทีตกลงไว้ให้เพียงพอทีจะหามาได้เนื องจากลักษณะธรรมชาติของธุ รกิจที เป็ น
ฐานของกลุ่มบริ ษทั มีพลวัตเปลียนแปลงได้

3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี แสดงถึงการวิเคราห์เครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี
ข้อมูลระดับ 1: ราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2: ข้อมูลอืนนอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1 ทังทีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล
ราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีคํานวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน
ข้อมูลระดับ 3: ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นซึงไม่ได้มาจากข้อมูลทีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้)
ตารางต่อไปนีแสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข้ อมูลระดับที 1
พันบาท
สิ นทรัพย์
หลักทรัพย์เพือค้า (หมายเหตุ 8)

396,976

ข้ อมูลระดับที 1
พันบาท
สิ นทรัพย์
หลักทรัพย์เพือค้า (หมายเหตุ 8)

326,751

งบการเงินรวม
ข้ อมูลระดับที 2
ข้ อมูลระดับที 3
พันบาท
พันบาท
-

รวม
พันบาท

-

396,976

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ข้ อมูลระดับที 2
ข้ อมูลระดับที 3
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

-

-

326,751
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
3

การจัดการความเสี ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนีแสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ข้ อมูลระดับที 1
พันบาท
สิ นทรัพย์
หลักทรัพย์เพือค้า (หมายเหตุ 8)

317,700

งบการเงินรวม
ข้ อมูลระดับที 2
ข้ อมูลระดับที 3
พันบาท
พันบาท
-

รวม
พันบาท

-

317,700

งบการเงินเฉพาะบริษทั

สิ นทรัพย์
หลักทรัพย์เพือค้า (หมายเหตุ 8)

ข้ อมูลระดับที 1
พันบาท

ข้ อมูลระดับที 2
พันบาท

ข้ อมูลระดับที 3
พันบาท

รวม
พันบาท

317,700

-

-

317,700

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
(ก) เครื องมือทางการเงินใน ระดับ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมื อทางการเงินที ซื อขายในตลาดที มี สภาพคล่ องอ้างอิ งจากราคาเสนอซื อขาย ณ วันที ในงบการเงิ น
ตลาดจะถือเป็ นตลาดทีมีสภาพคล่องเมือราคาเสนอซื อขายมีพร้อมและสมําเสมอ และราคานันแสดงถึงรายการในตลาดทีเกิ ดขึน
จริ งอย่างสมําเสมอ ในราคาซึ งคู่สญ
ั ญาซึ งเป็ นอิสระจากกันพึงกําหนดในการซื อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื อขายทีใช้
สําหรับสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีถือโดยกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ราคาเสนอซือปั จจุบนั เครื องมือทางการเงินนี รวมอยูใ่ นระดับ 1
ราคาตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ นทางการเงิ น อื นของกลุ่ ม บริ ษทั ณ วัน ที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที ไม่ได้แ สดงด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมตามทีปรากฏในงบการเงิน มี มูลค่าใกล้เคี ยงกับมูลค่ายุติธรรม เนื องจากเป็ นรายการที มี มีอตั ราดอกเบี ยคล้ายคลึ งกับอัตรา
ดอกเบีย ณ อัตราตลาดในปั จจุบนั
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
4

ประมาณการทางบัญชีทีสํ าคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนือง และอยูบ่ นพืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจัยอืนๆ ซึ งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชื อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานทีเกี ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี อาจไม่ตรงกับ
ผลที เกิดขึนจริ ง ประมาณทางการบัญชี ทีสําคัญและข้อสมมติ ฐานทีมีความเสี ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญทีอาจเป็ นเหตุให้เกิ ดการปรับปรุ งยอด
คงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี สิ นในรอบระยะเวลาบัญชี หน้า มีดงั นี
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มู ล ค่ าปั จ จุบ ัน ของภาระผู ก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งานขึ นอยู่ก ับ หลายปั จจัย ที ใช้ ใ นการคํานวณตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยโดยมี
ข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกียวกับอัตราคิดลด การเปลียนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิ ดลดทีเหมาะสมในแต่ละปี ซึ งได้แก่อตั ราดอกเบียที ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการ
กระแสเงินสดทีคาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดทีเหมาะสม
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึงเป็ นสกุลเงินเดี ยวกับค่าตอบแทน และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาทีต้องจ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานทีเกียวข้อง
ข้อสมมติ ฐานหลักอืนๆสําหรั บภาระผูกพันบําเหน็จอ้างอิ งกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิมเติมเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 17

5

การจัดการความเสี ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นันเพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื องของกลุ่มบริ ษทั เพือ
สร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยอืน และเพือดํารงไว้ซึงโครงสร้างของทุนทีเหมาะสมเพือลดต้นทุนของ
เงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู้ ื อหุ ้น การออกหุ ้นใหม่
หรื อการขายทรัพย์สินเพือลดภาระหนีสิ น
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที นําเสนอให้ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึ งบุคคลที มี หน้าที ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริ ษทั ทีทําการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์
ข้อมูลบางรายการทีมีสาระสําคัญเกียวกับรายได้และกําไรของข้อมูลตามส่วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดงั ต่อไปนี
ธุรกิจให้ บริการ
ทีพักอาศัย

ธุรกิจให้ บริการ
บริหารอาคารสํ านักงาน

ธุรกิจให้ บริการเกียวกับ
การติดตังระบบสารสนเทศ

ธุรกิจให้ บริการ
ทีปรึกษาด้ านธุรกิจ

ธุรกิจพัฒนา
อสั งหาริมทรัพย์

การตัดบัญชี
รายการระหว่ างกัน

รวม

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

รายได้
รายได้จากการให้บริ การลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวม

214.2
214.2

191.4
191.4

43.0
3.0
46.0

42.0
3.4
45.4

167.5
4.0
171.5

130.7
130.7

-

4.5
4.5

-

-

(7.0)
(7.0)

(7.9)
(7.9)

424.7
424.7

364.1
364.1

กําไร(ขาดทุน)ขันต้น
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การและการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

120.4
(78.2)
44.6
44.6

98.8
(74.1)
27.0
27.0

24.1
(44.1)
(8.5)
1.2
(7.2)

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

33.5
(44.4)
(17.9)
(0.3)
(18.3)

40.6
(50.9)
(11.9)
2.4
(9.5)

(1.0)
(0.9)
(0.9)

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

(1.0)
(0.7)
(0.7)

-

(3.2)
3.2
-

(7.9)
7.9
-

174.8
(165.5)
16.6
0.9
17.5

151.9
(149.5)
10.7
2.3
13.0

1,422.2
1,476.9

1,457.6
1,506.0

7.6
592.2

10.0
495.6

1.3
162.4

2.5
182.7

2.9

0.1
4.2

75.1

-

(222.2)

(148.5)

1,431.1
2,087.3

1,470.2
2,040.0

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารระยะสัน

61,852
10,042
71,894

พ.ศ. 2557
พันบาท
54,523
7,626
62,149

งบเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
49,165
10,042
59,207

36,489
7,626
44,115

เงินฝากธนาคารระยะสันมี อตั ราดอกเบี ยที แท้จริ งอยู่ที ร้ อยละ 1.55 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้ อยละ 2.55 ต่ อปี ) และเงิ นฝากดังกล่ าวมี ระยะเวลาครบกําหนด
โดยเฉลียอยูท่ ี 90 วัน

30

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
8

เงินลงทุนชัวคราว
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดงั นี
งบการเงินรวม

หลักทรัพย์ เพือค้ า - หน่ วยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
บวก การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพือค้า
เงินลงทุนชัวคราว

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2558
ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2557
ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2558
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2557
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

393,178
3,798
396,976

310,941
6,829
317,770

323,178
3,573
326,751

310,941
6,829
317,770

396,976
396,976

317,770
317,770

326,751
326,751

317,770
317,770

ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินลงทุนในหลักทรัพย์มีการเปลียนแปลงดังนี

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ยอดซือหลักทรัพย์
ยอดขายหลักทรัพย์
กําไรทีเกิดขึนจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เพือค้า
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพือค้า
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
หลักทรัพย์ เพือค้ า
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
หลักทรัพย์ เพือค้ า
พันบาท

317,770
448,650
(375,000)
2,283
3,273
396,976

317,770
378,650
(375,000)
2,283
3,048
326,751

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพือค้าอ้างอิงจากราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง ณ วันทีในงบการเงิน มูลค่ายุติธรรมนี ถูกจัดอยูใ่ นระดับที 1 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรม
31

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
9

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

ลูกหนีการค้ากิจการอืน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีการค้า - สุ ทธิ

38,575
(6,580)
31,995

38,550
(2,915)
35,635

12,701
(362)
12,339

9,850
(508)
9,342

รายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
รายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ

123,105
(10,564)
112,541

110,961
110,961

10
10

18
18

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 25)

1,903
567
147,006

2,100
572
149,268

1,578
567
227
14,721

1,546
572
1,137
12,615

ลูกหนีการค้ากิจการอืน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนีทีค้างชําระได้ดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2557
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

26,945

15,625

12,538

9,755

4,478
289
535
6,328
38,575
(6,580)
31,995

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

163
12,701
(362)
12,339

95
9,850
(508)
9,342

32

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
9

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนีทีค้างชําระได้ดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ

10

พ.ศ. 2557
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

-

-

227

1,137

-

-

227
227

1,137
1,137

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั มียอดเงินฝากประจําซึ งได้ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติของ
ธุรกิจของบริ ษทั
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมียอดเงินฝากประจําซึ งได้ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับการให้บริ การติดตังซอฟต์แวร์ กบั
บริ ษทั แห่ งหนึง

33

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี

ชื อบริษทั
บริ ษทั พริ นซิ เพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด
บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด
บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ประเทศ
ทีจดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ทุนทีชําระแล้ ว

ไทย
ไทย
ไทย

ทีปรึ กษาด้านธุรกิจ
ให้บริ การเกียวกับการติดตังระบบสารสนเทศ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

10 ล้านบาท
50 ล้านบาท
75 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ทางตรงและทางอ้ อม)
ราคาทุน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ร้ อยละ
ร้ อยละ
พันบาท
พันบาท
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
-

10,000
50,000
75,000
135,000

10,000
50,000
60,000

รายการเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ราคาทุน
พันบาท
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี
การลงทุนเพิม
ราคาตามบัญชี ปลายปี

60,000
75,000
135,000

34

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
12

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
เครื องใช้
เครื องตกแต่ ง
สํ านักงาน
ติดตัง
และคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์
พันบาท
พันบาท

ทีดิน
พันบาท

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุง
พันบาท

วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

227,517
227,517

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

5,273
(2,665)
2,608

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนสิ นทรัพย์
ค่าเสื อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

227,517
227,517

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

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

227,517
227,517

1,422,459
(218,353)
1,204,106

ยานพาหนะ
พันบาท

รวม
พันบาท

141,452
(111,770)
29,682

16,517
(4,190)
12,327

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

2,608
2,434
67
(1,260)
3,849

29,682
2,166
(614)
(67)
(5,351)
25,816

12,327
(680)
(2,766)
8,881

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

7,778
(3,929)
3,849

142,933
(117,117)
25,816

12,560
(3,679)
8,881

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

35

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
12

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินรวม
เครื องใช้
เครื องตกแต่ ง
สํ านักงาน
ติดตัง
และคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์
พันบาท
พันบาท

ทีดิน
พันบาท

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุง
พันบาท

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ค่าเสื อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

227,517
227,517

1,204,106
402
(37,629)
1,166,879

3,849
508
(102)
(1,489)
2,766

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

227,517
227,517

1,422,861
(255,982)
1,166,879

7,176
(4,410)
2,766

ยานพาหนะ
พันบาท

รวม
พันบาท

25,816
2,932
(1,257)
27,491

8,881
(2,367)
6,514

1,470,169
3,842
(102)
(42,742)
1,431,167

145,290
(117,799)
27,491

12,560
(6,046)
6,514

1,815,404
(384,237)
1,431,167

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ งซึ งคิดค่าเสื อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 118.6 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557: 117.7 ล้านบาท)
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
12

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
เครื องใช้
เครื องตกแต่ ง
สํานักงาน
ติดตัง
และคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์
พันบาท
พันบาท

ทีดิน
พันบาท

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท

วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

227,517
227,517

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

2,326
(1,190)
1,136

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
โอนสิ นทรัพย์
ค่าเสื อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

227,517
227,517

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

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

227,517
227,517

1,422,459
(218,353)
1,204,106

ยานพาหนะ
พันบาท

รวม
พันบาท

141,382
(111,767)
29,615

10,990
(175)
10,815

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

1,136
672
(313)
1,495

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

10,815
(2,198)
8,617

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

2,998
(1,503)
1,495

142,933
(117,117)
25,816

10,990
(2,373)
8,617

1,806,897
(339,346)
1,467,551
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
12

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
เครื องใช้
เครื องตกแต่ ง
สํานักงาน
ติดตัง
และคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์
พันบาท
พันบาท

ทีดิน
พันบาท

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าเสื อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

227,517
227,517

1,204,106
402
(37,629)
1,166,879

1,495
459
(441)
1,513

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

227,517
227,517

1,422,861
(255,982)
1,166,879

2,492
(979)
1,513

ยานพาหนะ
พันบาท

รวม
พันบาท

25,816
2,932
(1,257)
27,491

8,617
(2,194)
6,423

1,467,551
3,793
(41,521)
1,429,823

145,290
(117,799)
27,491

10,990
(4,567)
6,423

1,809,150
(379,327)
1,429,823

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั มีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ งซึ งคิดค่าเสื อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของสิ นทรั พย์ดงั กล่าวมี จาํ นวนเงิ นประมาณ 115.3 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557: 116.7 ล้านบาท)
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

สั ญญาให้ บริการ
ระบบสารสนเทศ
พันบาท

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบาท

รวม
พันบาท

35,490
(4,436)
31,054

11,177
(8,741)
2,436

46,667
(13,177)
33,490

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

31,054
(21,833)
9,221

2,436
782
(813)
2,405

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

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

35,490
(26,269)
9,221

11,959
(9,554)
2,405

47,449
(35,823)
11,626

9,221
(8,148)
1,073

2,405
3,768
(19)
(705)
5,449

11,626
3,768
(19)
(8,853)
6,522

35,490
(34,417)
1,073

13,708
(8,259)
5,449

49,198
(42,676)
6,522

วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พันบาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ าย
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ าย
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

10,350
(7,958)
2,392

2,392
782
(788)
2,386

11,132
(8,746)
2,386

2,386
3,768
(704)
5,450

12,909
(7,459)
5,450

40

บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีจะใช้
ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีจะใช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

69

678

69

197

2,018
2,087

1,236
1,914

1,232
1,301

356
553

หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีจะจ่ายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีจะจ่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน

(993)

(3,236)

(715)

(1,366)

(993)

(18)
(3,254)

(715)

(1,366)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,094

(1,340)

586

(813)

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,139
(45)
1,094

(1,340)
(1,340)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
586
586

(813)
(813)

สิ น ทรั พย์และหนี สิ น ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี จะสามารถแสดงหักกลบกัน ได้เมื อสิ นทรั พย์ และหนี สิ นภาษีเงิ นได้ดงั กล่าวเกี ยวข้องกับ
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีเดี ยวกัน ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวม สิ นทรัพย์ และหนี สิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี แสดงยอดรวมของสิ นทรั พย์ และ
หนีสิ นสุ ทธิ ในแต่ละบริ ษทั
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
วันที 1 มกราคม
ซือบริ ษทั ย่อย
(เพิม)/ลด ในกําไรหรื อขาดทุน
(เพิม)/ลด ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
วันที 31 ธันวาคม

(1,340)
1,653
630
151
1,094

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

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
(813)
1,242
157
586

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

งบการเงินรวม
(เพิม)/ลด ในกําไร ลด ในกําไรขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
พันบาท
พันบาท

วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พันบาท

รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี

วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2558
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี สิ นระยะยาว

หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ซื อบริ ษทั ย่อย
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัวคราว
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน

583
95
988
248
1,914

(583)
(25)
591
39
22

151
151

70
1,730
287
2,087

(1,885)

1,653

-

(232)

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

605
3
2,261

-

(761)
(993)

(1,340)

2,283

151

1,094
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี (ต่อ)

วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2557
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี สิ นระยะยาว

หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ซื อบริ ษทั ย่อย
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัวคราว
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม
(เพิม)/ลด ในกําไร เพิม ในกําไรขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
พันบาท
พันบาท

วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พันบาท

559
559

583
95
817
248
1,743

(388)
(388)

583
95
988
248
1,914

(6,453)

4,568

-

(1,885)

(173)
(6,626)

(1,193)
(3)
3,372

-

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

(6,067)

5,115

(388)

(1,340)
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี (ต่อ)

วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2558
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี สิ นระยะยาว

หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัวคราว

หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัวคราว

วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พันบาท

102
95
108
248
553

(102)
(25)
679
39
591

157
157

70
944
287
1,301

(1,366)
(1,366)

651
651

-

(715)
(715)

(813)

1,242

157

586

งบการเงินเฉพาะบริษทั
(เพิม)/ลด ในกําไร เพิม ในกําไรขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
พันบาท
พันบาท

วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พันบาท

วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2557
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี สิ นระยะยาว

งบการเงินเฉพาะบริษทั
(เพิม)/ลด ในกําไร ลด ในกําไรขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
พันบาท
พันบาท

-

102
95
496
248
941

(388)
(388)

102
95
108
248
553

(173)
(173)

(1,193)
(1,193)

-

(1,366)
(1,366)

(173)

(252)

(388)

(813)
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีจาก
สถาบันการเงิน

อัตราดอกเบีย
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท

MRR + 0.75

3

พ.ศ. 2557
พันบาท
12,702

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
-

-

เงินเบิกเกินบัญชีดงั กล่าวคําประกันโดยกรรมการของบริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย และทีดินและอาคารชุ ดของกรรมการของ
บริ ษทั
16

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
เจ้าหนีการค้ากิจการอืน
เจ้าหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 25)
เจ้าหนีอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

17

7,721
454
28,507
36,682

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

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
6,964
52
373
12,207
19,596

4,470
916
7,397
12,783

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

9,603
4,787
755

พ.ศ. 2557
พันบาท
6,645
1,541
-

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
5,877
2,677
785

2,479
170
-
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
17

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
วันที 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
การวัดมูลค่าใหม่
ผลกําไรทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ผลขาดทุนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ผลขาดทุนทีเกิดจากประสบการณ์
จ่ายชําระผลประโยชน์
วันที 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

6,645
4,616
171
11,432

5,161
1,447
94
6,702

2,479
2,582
95
5,156

2,366
166
4
2,536

(318)

-

(111)

-

800
273
755

-

615
281
785

-

(2,584)
9,603

(57)
6,645

(64)
5,877

(57)
2,479

รายการทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน มีดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รวม (แสดงเป็ นส่ วนหนึ งของค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน)

พ.ศ. 2557
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

4,616
171

1,447
94

2,582
95

166
4

4,787

1,541

2,677

170
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
17

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีใช้เป็ นดังนี

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว้
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึนกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

พ.ศ. 2557
ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2.98 - 4.43
4.30 - 8.00

3.50 - 4.43
3.00 - 8.00

2.98
4.30 - 5.00

3.79
3.00 - 5.00

0.00 - 29.00

0.00 - 29.00

0.00 - 29.00

0.00 - 29.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานทีกําหนดไว้
การเปลียนแปลงใน
การเพิมขึนของ
การลดลงของ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
อัตราคิดลด

ร้อยละ 1

อัตราการเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว้

ร้อยละ 1

อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึนกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ
7.47 - 17.03
เพิมขึน ร้อยละ
8.09 - 20.54
ลดลง ร้อยละ
7.05 - 18.27

เพิมขึน ร้อยละ
8.35 - 21.17
ลดลง ร้อยละ
7.39 - 16.88
เพิมขึน ร้อยละ
1.99 - 11.68

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานทีกําหนดไว้
การเปลียนแปลงใน
การเพิมขึนของ
การลดลงของ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว้
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึนกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 7.47 เพิมขึน ร้อยละ 8.35
ร้อยละ 1 เพิมขึน ร้อยละ 8.09 ลดลง ร้อยละ 7.39
ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 7.05 เพิมขึน ร้อยละ 1.99

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี อ้างอิงจากการเปลียนแปลงข้อสมมติ ขณะทีให้ขอ้ สมมติอืนคงที ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์ดงั กล่าวยากที
จะเกิดขึน และการเปลี ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที
กําหนดไว้ทีมีต่อการเปลี ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปั จจุบนั ของภาะผูกพันโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้คาํ นวณ
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)) ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี สิ นบําเหน็ จ
บํานาญทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
18

ทุนเรื อนหุ้น

จํานวนหุ้น
หุ้น
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การออกหุ ้น
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
การออกหุ ้น (หมายเหตุ 19)
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

933,800,000
13,924,500
947,724,500
10,251,700
957,976,200

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
พันบาท
พันบาท
933,800
13,924
947,724
10,252
957,976

857,890
2,785
860,675
2,050
862,725

รวม
พันบาท
1,791,690
16,709
1,808,399
12,302
1,820,701

หุ ้นสามัญจดทะเบียนทังหมดซึ งมีราคามูลค่าหุ ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2557: 1 บาท) มีจาํ นวน 1,400,700,000 หุ ้น (พ.ศ. 2557: 1,400,700,000 หุ ้น)
19

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ้นสามัญ
เมือวันที 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของ
บริ ษ ัท (PRINC-W1) จํานวน 466,900,000 หน่ วย ให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ้ น เดิ มในอัตราส่ วน 1 หุ ้ น สามัญ เดิ มต่ อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย โดย
มีรายละเอียดดังนี
ชนิ ด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ ซือหุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิซือหุ ้นสามัญ
วันใช้สิทธิ

:
:
:
:
:

ระบุชือผูถ้ ือและสามารถโอนเปลียนมือได้
0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ้น
1.20 บาทต่อหุ ้น
กําหนดการใช้สิทธิ ทุก 3 เดือน นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันกําหนดใช้สิทธิครังแรกคือวันที
27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และสามารถใช้สิทธิ ครังสุ ดท้ายในวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2559
วันทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : 3 ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตังแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จํานวน
466,850,000 หน่วย
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ซือหุ ้นสามัญ 3 ครัง มีรายละเอียด
ดังนี
ก) ใช้สิทธิซือหุ ้นสามัญจํานวน 9,700,700 หน่วย ซึ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมือวันที 9 เมษายน พ.ศ. 2558
ข) ใช้สิทธิซือหุ ้นสามัญจํานวน 501,000 หน่วย ซึ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมือวันที 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ค) ใช้สิทธิซือหุ ้นสามัญจํานวน 50,000 หน่วย ซึ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมือวันที 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิทียังไม่ได้ใช้สิทธิ ซือหุ ้นสามัญคงเหลือจํานวน 442,673,800 หน่วย
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
20

สํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
วันที 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
วันที 31 ธันวาคม

37,503
1,876
39,379

พ.ศ. 2557
พันบาท
36,180
1,323
37,503

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
37,503
1,876
39,379

36,180
1,323
37,503

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ หลักจากหักส่ วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
21

รายได้อืน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
ดอกเบียรับ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรทีเกิดขึนจากการจําหน่าย
หลักทรัพย์เพือค้า (หมายเหตุ 8)
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพือค้า
(หมายเหตุ 8)
รายได้อืน
รวม

22

พ.ศ. 2557
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

732
-

520
21

6,629
-

1,395
-

2,283

522

2,283

522

3,273
2,061
8,349

5,965
2,625
9,653

3,048
1,977
13,937

5,965
1,974
9,856

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื อมราคา (หมายเหตุ 12)
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 13)
ค่าบริ หารการจัดการ
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน

172,377
42,742
8,853
14,922
3,601

พ.ศ. 2557
พันบาท
139,476
47,163
22,646
12,779
3,497

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
89,773
41,521
704
14,922
2,517

70,620
45,648
788
12,779
1,728
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
23

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
สําหรับปี
การปรับปรุ งจากงวดก่อน
รวมภาษีเงินได้ งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราว
รวมภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(รายได้ )ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

1,394
1,394

2,914
(87)
2,827

-

-

(2,283)
(2,283)

(5,115)
(5,115)

(1,242)
(1,242)

253
253

(889)

(2,288)

(1,242)

253

ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริ ษทั มียอดจํานวนเงินทีแตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชี คูณกับภาษีของประเทศทีบริ ษทั ใหญ่
ตังอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
กําไรก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20
(พ.ศ. 2557: ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายทีหักภาษีได้เพิม
การใช้ขาดทุนสะสมทางภาษีซึงยังไม่รับรู ้
ขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลับรายการทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราว
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

16,638

10,669

36,126

26,711

3,328

2,134

7,225

5,342

3,386
(120)
(8,798)

750
(37)
(4,901)

420
(47)
(8,798)

663
(24)
(4,901)

368
947
(889)

725
(959)
(2,288)

(42)
(1,242)

(827)
253
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
23

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้ที(ลด) / เพิม ทีเกียวข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนมีดงั นี
งบการเงินรวม

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ก่ อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2558
ภาษี(ลด)/เพิม
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

755
755

(151)
(151)

604
604

ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ ภาษีเงินได้

ก่ อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2557
ภาษี(ลด)/เพิม
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

-

388
388

388
388

1,394
(2,283)
(889)

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

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(รายได้ )ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

ก่ อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2558
ภาษี(ลด)/เพิม
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

785
785

(157)
(157)

628
628

(1,242)
(1,242)

ก่ อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2557
ภาษี(ลด)/เพิม
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

-

388
388

388
388

253
253
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
24

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรทีเป็ นของผูถ้ ื อหุ้นสามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีถื อโดย
ผูถ้ ือหุ ้น โดยไม่รวมหุ ้นสามัญซื อคืน (ถ้ามี) (หมายเหตุ 18)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
กําไรสําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีถือโดย
ผูถ้ ือหุ ้น (หุ ้น)
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน (บาทต่อหุ ้น)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

17,527

12,957

37,368

26,459

955,075,497
0.02

937,102,422
0.01

955,075,497
0.04

937,102,422
0.03

สําหรับกําไรต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี ยทีถื อโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุ ้นสามัญทังหมด บริ ษทั มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดอยูห่ นึ งประเภท คือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซือหุ ้นสามัญทีออกให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด หุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมาจากใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ซือหุ้นสามัญ บริ ษทั มีสมมติฐานว่าผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ซือหุ ้นสามัญทังหมด โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ งขึนอยูก่ บั มูลค่าทีเป็ นตัวเงิน
ของราคาตามสิ ทธิ ซือหุ ้ นที มาพร้ อมกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เลื อกซื อหุ ้น (กําหนดจากราคาถัวเฉลี ยของหุ ้ นสามัญของบริ ษทั ในระหว่างปี )
การคํานวณนีทําขึนเพือกําหนดจํานวนหุ ้นสามัญทีต้องบวกเพิมกับหุ้นสามัญทีถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด โดยไม่มี
การปรับปรุ งกําไรสุ ทธิแต่อย่างใด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
กําไรทีใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีถือโดย
ผูถ้ ือหุ ้น (หุ ้น)
การปรับปรุ ง:
การใช้สิทธิซือหุ ้นสามัญ
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีใช้
คํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด (หุ ้น)
กําไรต่อหุ ้นปรับลด (บาทต่อหุ ้น)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

17,527

12,957

37,368

26,459

955,075,497

937,102,422

955,075,497

937,102,422

311,873,266

299,926,837

311,873,266

299,926,837

1,266,948,763
0.01

1,237,029,259
0.01

1,266,948,763
0.03

1,237,029,259
0.02
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
25

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการและบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิ จการอืนแห่ งหนึ งหรื อมากกว่าหนึ งแห่ ง โดยทีบุคคลหรื อ
กิจการนันมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ทีดําเนินธุรกิจการลงทุน
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิ จการทีเกียวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคลทีเป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยง
ของบริ ษทั ซึ งมี อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ เหนื อกิ จการ ผูบ้ ริ ห ารสําคัญรวมทังกรรมการและพนัก งานของบริ ษ ัท ตลอดจนสมาชิ ก ใน
ครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านัน กิจการและบุคคลทังหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันซึงอาจมีขึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบ
ความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการต่อไปนีเป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ก)

รายได้ ค่าบริการ ดอกเบียรับ และค่ าบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
รายได้ ค่าบริการ
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบียรับ
บริ ษทั ย่อย
ค่าบริการ
บริ ษทั ย่อย
กิจการทีเกียวข้องกัน

-

-

3,039
3,039

3,382
3,382

-

-

6,036
6,036

933
933

130
130

2,115
2,115

153
130
283

4,500
2,115
6,615
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
25

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนีเป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดค้ างชําระทีเกิดจากการซื อขายสิ นค้ าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

ค)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

ลูกหนีการค้ า
บริ ษทั ย่อย

-

-

227

1,137

เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

1,400

ค่าทีปรึกษากฎหมายค้ างจ่ าย
กิจการทีเกียวข้องกัน

-

162

-

162

เจ้ าหนีการค้ า
บริ ษทั ย่อย

-

-
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-

ค่าใช้ จ่ายค้างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

1,200

-

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั นแก่บริษทั ย่ อยและดอกเบียค้ างรับ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั นแก่บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

85,000

85,000

ดอกเบียค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

704

933

เงิ น ให้ กู้ยืม ระยะสั นแก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยเป็ นไปตามเงื อนไขทางการค้าในการให้ กู้ยืม ปกติ โดยอัต ราดอกเบี ยคงที ร้ อ ยละ 7.01 ต่ อ ปี
(พ.ศ. 2557: ร้อยละ 7.25 ต่อปี ) และมีกาํ หนดวันจ่ายชําระคืนภายใน 120 วัน นับจากวันให้กยู้ มื
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
25

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนีเป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
ง)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการ มีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์เมือออกจากงาน

26

42,595
3,371
45,966

35,189
2,260
37,449

27,667
1,982
29,649

17,904
778
18,682

ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน
26.1

ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานทีไม่สามารถยกเลิกได้เกี ยวกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริ การ อายุของสัญญา มี
ระยะเวลาตังแต่ 1 ถึง 4 ปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การทีเกียวข้อง ดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี

3,752
800
4,552

3,684
1,244
4,928

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
3,078
704
3,782

2,286
1,069
3,355
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บริษทั พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26

ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน (ต่อ)
26.2

ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาให้ บริการระยะยาว
เมือวันที 24 มกราคม พ.ศ. 2550 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาการจัดการกับบริ ษทั ในกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติทีมีชือเสี ยง เพือว่าจ้างให้กลุ่ม
โรงแรมดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริ หารงานอาคารทีพักอาศัยของบริ ษทั โดยภายใต้เงือนไขตามสัญญา บริ ษทั ต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ให้แก่
บริ ษทั คู่สัญญาตามอัตราที ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริ หารอาคารทีพักอาศัยมีระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่เริ มเปิ ดดําเนิ นกิ จการและ
มีสิทธิ ต่ออายุสัญญานี ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทังนี ต้องเข้าเงือนไขบางประการที ระบุในสัญญา ซึ งในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั มี
ค่าทีปรึ กษาและค่าใช้จ่ายภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 14.9 ล้านบาท

26.3

การคําประกัน
ก) ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั มี ห นังสื อคําประกัน ซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ซึ งเกี ยวเนื องกับ ภาระผูก พัน
ทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั จํานวน 10.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 10.0 ล้านบาท)
ข) ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคําประกันทีออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ย่อยเหลื ออยู่เป็ นจํานวน 11.0 ล้านบาท
ซึงเกียวเนื องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ย่อย (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 8.8 ล้านบาท)

26.4

คดีฟ้องร้ อง
ในปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ถูกนิ ติบุคคลอาคารชุ ด โครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ฟ้ องร้องให้โอนกรรมสิ ทธิ ทีดินทีเป็ นภาระจํายอม
หรื อชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงิน 49 ล้านบาท และให้จดั หาทีจอดรถเพิมเติ มหรื อชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงิน 106 ล้านบาท
รวมถึ งให้ ชดใช้ค่าเสี ยหายในการซ่ อมแซมการชํารุ ดของอาคารชุ ด เป็ นจํานวนเงิ น 4 ล้านบาท ศาลชันต้น ได้พิพากษายกฟ้ องคดี
ดังกล่าวแล้วในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โจทก์ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และในเดือนกรกฏาคม
พ.ศ. 2556 ศาลอุ ท ธรณ์ ได้พิ พ ากษายกฟ้ อ งในกรณี ใ ห้ โ อนกรรมสิ ท ธิ ที ดิ น ที เป็ นภาระจํายอมและให้ จ ัด หาที จอดรถเพิ มเติ ม
ส่ ว นค่ า เสี ยหายในการซ่ อ มแซมส่ ว นที ชํ า รุ ดของอาคารชุ ด ให้ ช ดเชยไม่ เกิ น 3 ล้ า นบาทพร้ อ มดอกเบี ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี
ต่อมาในเดื อนกันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและขณะนี คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎี กา อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ได้ตงสํ
ั ารองเผือผลเสี ยหายจากคดีฟ้องร้องในส่ วนทีบริ ษทั คิดว่าเหมาะสมเป็ นจํานวนเงินรวม 1.4 ล้านบาท ไว้ในบัญชี แล้ว
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