
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั พริ�นซเิพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั พริ�นซเิพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน)

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

ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุด

วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินที�ตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั

 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุด

วนัเดยีวกนั  

 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ�งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สําคญัและ 

หมายเหตุเรื�องอื�น ๆ

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ  

ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีี�ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 



แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 

ความมีสาระสาํคญั 

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

ขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด การแสดงข้อมูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิจะถูกพจิารณาว่ามสีาระสําคญัถ้าการแสดง

ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิรายการใดรายการหนึ�งหรอืทุกรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามอีิทธิพล

ต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวม  

ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาความมสีาระสําคญัตามดุลยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพี โดยกําหนดความมสีาระสําคญัโดยรวมสําหรบังบการเงนิรวม

เป็นจํานวนเงนิตามเกณฑ์ ดงัที�อธิบายไว้ในตาราง ข้าพเจ้าใช้ความมสีาระสําคญัและพจิารณาปัจจยัเชิงคุณภาพในการกําหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ และเพื�อประเมินผลกระทบของการแสดง

ขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทั �งในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงนิโดยรวม

ความมีสาระสาํคญั 

ความมสีาระสําคญัโดยรวมสําหรบังบการเงนิรวมเท่ากบั 48.0 ล้านบาท 

(รอ้ยละ 1 ของรายไดร้วมของกลุ่มกจิการ) 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการโดยมุ่งเน้น

ตรวจสอบกิจการที�มสีาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ ซึ�งคดิเป็นร้อยละ 79

ของรายไดร้วมของกลุ่มกิจการ และเป็นรอ้ยละ 79 ของสนิทรพัย์รวมของ
กลุ่มกจิการ 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ระบุเรื�อง การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็น

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ



เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการ

กาํหนดความมีสาระสาํคญั 

ข้าพเจ้าเลือกใช้รายได้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกําหนดความมีสาระสําคญัเนื�องจาก

ผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการในรอบหลายปีมีความผันผวน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
การใช้รายได้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกําหนดความมีสาระสําคญัมีความเหมาะสมกับ

กลุ่มกจิการในรอบปีปัจจุบนัมากกว่าการใชกํ้าไรก่อนภาษีเงนิได ้ 

ขา้พเจา้ได้ตกลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าจะรายงานการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิที�พบระหว่างการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ ซึ�งมจํีานวนเงนิที�มากกว่า 2.4 ลา้นบาท 

วิธีกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้กําหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื�อปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ เพื�อใหข้า้พเจา้แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ 

โดยข้าพเจ้าพิจารณาถึงโครงสร้างของกลุ่มกิจการ กระบวนการและการควบคุมทางด้านบัญชี และอุตสาหกรรมของกลุ่มกิจการ 

ที�ดําเนินการอยู่

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ

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

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจา้ได้นําเรื�องเหล่านี�มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมโดยรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั �งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น

แยกต่างหากสาํหรบัเรื�องนี�



เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 8 ประมาณการทางบญัชี

ที�สําคัญ  ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิขอ้ 20 ค่าความนิยม 

ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 36 เรื�อง การด้อยค่าของ
สนิทรพัย์ กลุ่มกจิการต้องทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

ที�เกดิจากการรวมธุรกจิเป็นประจําทุกปี

ค่าความนิยมของกลุ่มกิจการถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสนิทรพัย์

ที�ก่อให้เกิดเงนิสด (cash generating units) ที�กลุ่มกจิการใช้ใน

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

ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์

ที�ก่อให้เกิดเงนิสด โดยพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ด้วยการ

คดิลดประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต และเปรยีบเทยีบกบั

มลูค่าตามบญัชเีพื�อพจิารณาว่าจําเป็นต้องตั �งค่าเผื�อการดอ้ยค่า

หรอืไม่  

ผลจากการประเมนิดงักล่าว กลุ่มกจิการไม่มคีวามจําเป็นที�จะต้อง

ตั �งค่าเผื�อการด้อยค่าของค่าความนิยม ที�ปันส่วนให้หน่วย

สนิทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสดดงักล่าวเนื�องจากมูลค่าที�คาดว่าจะ
ได้รบัคืนยงัสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ทั �งนี�สถานการณ์ทางธุรกิจ

ในปัจจุบันมีความผันผวน ซึ�งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อ

ข้อสมมติฐานที�ใช้ ทั �งในส่วนของปัจจัยภายนอกและปัจจัย

ภายในเพื�อการประมาณการกระแสเงนิสด เช่น อตัราการเตบิโต
ของรายไดแ้ละอตัราคดิลด เป็นต้น โดยผูบ้รหิารไดพ้จิารณาขอ้

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

ความสําคญักับเรื�องนี� เนื�องจากข้อสมมติฐานเหล่านี�มีความ

อ่อนไหวและมผีลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื

ซึ�งมผีลกระทบต่อผลการประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลเกี�ยวกับประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสด ที�จดัทําโดย

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ และไดท้ําความเข้าใจวธิีการจดัทํา

ประมาณการดงักล่าว  

ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเพื�อประเมิน

เกี�ยวกบัความสมเหตุสมผลของวธิกีารและขอ้สมมตฐิานที�ใช้

ในการคาดการณ์ของผู้บรหิารเกี�ยวกบัอตัราการเติบโตของ
รายได้และอัตราคิดลดที�ใช้ในการคํานวณที�สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัโดยขา้พเจา้ได้เปรยีบเทยีบ

ขอ้มูลองค์ประกอบของต้นทุนเงนิทุนของธุรกจิ (WACC) กบั
ตน้ทุนเงนิทุนที�พจิารณาโดยผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นการประเมนิ

มลูค่าของผูส้อบบญัชี

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคํานวณตัวเลขสําคัญที�ได้จากการ

ประมาณการตามข้อสมมติฐานข้างต้น เพื�อคํานวณมูลค่าที�
คาดว่าจะไดร้บัคนื และเปรยีบเทยีบกบัมลูค่าตามบญัชี

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการประเมิน

มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืและขอ้สมมตฐิานที�สําคญัดงักล่าว

อยู่ในขอบเขตที�สามารถยอมรบัได้



ข้อมูลอื�น 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีี�อยู่ในรายงานนั �น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั

วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี�

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื�น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อ

ขอ้มลูอื�น

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

ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามกีารแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสาร

เรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื�อให้สามารถ

จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ

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

สําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตั �งใจที�จะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ช่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

และบรษิทั 



ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ

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

แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิ

อนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญ 

เมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจ 

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี� 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ

 ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

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

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

ที�เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้
การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

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

และบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย

ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทําขึ�นโดยกรรมการ

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

อย่างมนัียสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 
มคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที�เกี�ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของข้าพเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัต้องหยุดการดําเนินงาน

ต่อเนื�อง

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทําให้มีการนําเสนอข้อมูล

โดยถูกตอ้งตามที�ควรหรอืไม่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบัญชทีี�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม

ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื�อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล 
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 



ขา้พเจา้ได้สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ ที�สําคญัซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที�มนัียสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที�มนัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า

ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

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

อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

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

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื�องเหล่านี�ในรายงาน

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

สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

ศนิชา  อคัรกิตติลาภ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 8470

กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

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

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

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

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

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มขีอ้จาํกดั

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

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

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

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 34 - - - 9,986

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

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

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

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

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

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

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

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 372,995 299,509 - -

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

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

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

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

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

สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเชา่ที�ถงึกาํหนด

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

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

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

สว่นของตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาวกบับุคคล

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

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

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

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

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

หนี�สินไมห่มนุเวียน

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

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

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

เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ - 19,069,550 - -

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 27

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 3,808,570,502 หุน้ 

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 3,808,570,502 หุน้ 

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

หุน้สามญั จาํนวน 3,462,336,820 หุน้

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

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

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

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

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

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

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

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

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

กาํไรจากการจาํหน่ายสว่นงาน - - - 704,702,645

กาํไรจากการต่อรองราคาซื�อกจิการโรงพยาบาล - 30,695,503 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายบรษิทัยอ่ย - 17,079,077 - -

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

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

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

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

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

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

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

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น:

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

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

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองการวดัมลูค่าใหม่

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

รวมรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน):

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

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

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

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม:

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

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

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

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 32

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว - ส่วนต่างจากการ ส่วนต่างจากการ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

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

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ได้เสียในบริษทัย่อย เจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

 ทุนที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

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

รายการปรบัปรงุ

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

คา่เผื�อ(กลบัรายการ)

- ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 

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

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

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

กําไรที�เกดิขึ�นจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

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

(กําไร)ขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมลูคา่ยุตธิรรม

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

กําไรจากการจาํหน่ายสว่นงาน - - - (704,702,645)

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

กําไรจากการจาํหน่ายบรษิทัยอ่ย - (17,079,077) - -

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

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

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสทิธกิารใช้ 19 41,936,231 - - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ - 702,925 - 115,542

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารระหวา่งก่อสรา้ง 2,524,492 - - -

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

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 199,349 - - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 698,057 -

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

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

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

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

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

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

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

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

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

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

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

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

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

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

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

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กรรมการ - 70,000 - -

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

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

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

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

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

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

เงนิสดรบัสทุธจิากการขายสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย 16 - - 4,000,000 -

เงนิสดรบัการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

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

เงนิสดรบัจากการโอนกจิการบางสว่น - - - 1,966,000,000

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

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

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

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

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

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

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

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีที�ไมม่ี

อํานาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย - (6) - -

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

เงนิสดรบัจากการจดัตั �งบรษิทัยอ่ยใหม่ - 4,900,000 - -

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

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

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

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

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

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

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

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

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

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

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

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย - - - 417,219,011

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

18

1 ข้อมูลทั �วไป

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

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

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

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

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

และพฒันาและใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื�น

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

2 เหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีที�รายงาน

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019

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

ส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของบรษิัททั �งกลุ่มธุรกจิโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม โดยธุรกจิในกลุ่มโรงแรมยงัได้รบัผลกระทบ

ต่อเนื�องมาถงึปีปัจจุบนั

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

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

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

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

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

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

ส่งผลหนุนใหจํ้านวนผูเ้ดนิทางทั �งต่างชาตแิละไทยมจํีานวนเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง
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3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการจดัทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเว้น 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิบางรายการ (รวมถงึตราสารอนุพนัธ์) และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี�สาํคญัและการใช้

ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิการเปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพนิิจ

ของผู้บรหิารหรอืรายการที�มีความซบัซ้อน และรายการเกี�ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที�มีนัยสําคญัต่องบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงนิตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มเีนื�อความ

ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงั

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

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ�มเตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัใินเรื�อง

ต่อไปนี�

- การวดัมลูค่า ซึ�งรวมถงึปัจจยัที�ตอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

- เรื�องกจิการที�เสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 แห่ง ซึ�งไม่จําเป็นต้อง
เป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ

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

ความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

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

ซึ�งกําหนดใหก้ารไดม้าซึ�งธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มูลปัจจยันําเขา้และกระบวนการที�สําคญัเป็นอย่างน้อยซึ�งเมื�อนํามารวมกนัมสี่วน

อย่างมีนัยสําคญัทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทั �งปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจใน

ตวัของสนิคา้และบรกิารที�ใหก้บัลูกคา้ และตดัเรื�องการอา้งองิความสามารถในการลดต้นทุนออกไป

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

นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมสีาระสําคญั” 

โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนําความมี

สาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึ�นในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุงที� มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที� 

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

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรบัปรุงใหม่มาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้

5 นโยบายการบญัชี 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม

ก) บรษิทัย่อย 

บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทั �งหมดที�กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื�อกลุ่มกิจการรบัหรอื

มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื�อให้

ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมอีํานาจ

ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัที�กลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนั �น 

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

ข) บรษิทัร่วม 

บรษิัทร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มกิจการมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถงึกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

ค) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

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

กลุ่มกิจการจะรบัรูมู้ลค่าภายหลงัวนัที�ได้มาของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุน

ของผู้ไดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนที�ผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น ผลสะสมของ

การเปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน

เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านั �นซึ�งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยาวอื�น กลุ่มกิจการจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุน

ที�เกินกว่าส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านั �น เว้นแต่กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัหรอืได้จ่ายเงนิเพื�อชําระภาระ

ผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 
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ง) การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ

ในกรณีที�กลุ่มกจิการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื�อหรอืราคาขายจากการเปลี�ยนแปลง

สัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมที�ลดลงหรือเพิ�มขึ�นตามสัดส่วน 

ที�เปลี�ยนแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ

ถา้สดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนัียสาํคญัหรอืยงัคงมกีาร
ควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนที�เคยบนัทกึไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเฉพาะส่วนที�ลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอื
ขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 

เมื�อกลุ่มกิจการสูญเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีทิธิพลอย่างมนัียสําคญัในเงนิลงทุนนั �น เงนิลงทุน

ที�เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที�เกิดขึ�นจะถูกรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ�มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครอง
ที�เหลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 

จ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

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

ระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิัทร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�กลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิัทร่วมและ
การร่วมค้า ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนั �นจะมี

หลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี�โอน

5.2 การรวมธรุกิจ

กลุ่มกิจการถือปฏิบัติตามวธิีซื�อสําหรบัการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิ�งตอบแทนที�โอนให้

สาํหรบัการซื�อธุรกจิประกอบดว้ย

• มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�โอนไป

• หนี�สนิที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ

• ส่วนไดเ้สยีในส่วนของจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกจิการ

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

ในการรวมธุรกจิแต่ละครั �ง กลุ่มกจิการมทีางเลอืกที�จะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื�อดว้ยมูลค่ายุตธิรรม

หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื�อ

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

ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี�ระบุไดท้ี�ไดม้าต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี�ระบุได้

ที�ไดม้า จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
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ตน้ทุนทางตรงที �เกี �ยวกบัการซื�อธุรกจิ

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการซื�อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม

การเปลี �ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิ �งตอบแทนที �คาดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั

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

ในกําไรหรอืขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ�งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่ 

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินที�ใช้นําเสนอ

งบการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

รายการ หรอืวนัที�ตรีาคาหากรายการนั �นถูกวดัมลูค่าใหม่ 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่า

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม เงนิลงทุน

ระยะสั �นอื�นที�มสีภาพคล่องสงูซึ�งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัที�ไดม้า

5.5 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี�การคา้แสดงถงึจํานวนเงนิที�ลูกค้าจะต้องชําระซึ�งเกดิจากการขายสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ ซึ�งลูกหนี�

โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื�อ 30 วนั ดงันั �นลูกหนี�การคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน

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

รายการที�มอีงค์ประกอบดา้นการจดัหาเงนิที�มนัียสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหนี�ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน และจะวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเนื�องจากกลุ่มกจิการตั �งใจที�จะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา 

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

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

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

โดยตรงกบัการซื�อ หกัด้วยส่วนลดที�เกี�ยวข้องทั �งหมด มูลค่าสุทธทิี�จะไดร้บัประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจ
หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชค่ีาเผื�อการลดมลูค่าของสนิคา้เก่า ลา้สมยั หรอืเสื�อมคุณภาพเท่าที�จําเป็น

5.7 สินทรพัยท์างการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี�ตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดล

ธุรกิจในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื�อนไขของการเป็นเงนิต้นและ
ดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่ ดงันี�

• รายการที�วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ

• รายการที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี�ใหม่กต็่อเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิาร
สนิทรพัยเ์ท่านั �น

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

ในตราสารทุน ณ วนัที�รบัรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

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

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

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

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

ค) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการซึ�งเกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ�งสินทรัพย์นั �น สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วย FVPL

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการที�เกี�ยวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน

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

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี�ขึ�นอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี�

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี�

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิที�กลุ่มกจิการถอืไว้เพื�อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบดว้ย

เงนิต้นและดอกเบี�ยเท่านั �น จะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี�ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิ
ดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื�น กําไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการตดัรายการ
จะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกําไรหรอืขาดทุนอื�นพร้อมกับกําไร/ขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลี�ยน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

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

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบี�ยเท่านั �น และ ข) เพื�อขาย จะวดัมลูค่าดว้ย FVOCI และ
รบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น ยกเวน้ 1) รายการขาดทุน/

กําไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี�ยที�คํานวณตามวธิีอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ และ 3) กําไรขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี�ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เมื�อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุน
ที�รบัรูส้ะสมไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขา้กําไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการกําไร

หรอืขาดทุนอื�น รายได้ดอกเบี�ยจะแสดงในรายการรายได้อื�น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการ

แยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

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

วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนที�เกิดจากการวดัมูลค่า

ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินกําไรหรอืขาดทุนอื�นในรอบระยะเวลาที�เกดิรายการ

จ) ตราสารทุน 

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

หรอืขาดทุนเมื�อมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทั �งนี� เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุน

ดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื�น เมื�อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนั �น

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�น

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

ขาดทุนหรอืกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม
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ฉ) การดอ้ยค่า 

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี�การค้าและสินทรัพย์

ที�เกิดจากสญัญา ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรพัย์ดงักล่าวตั �งแต่วนัที�กลุ่มกิจการเริ�มรบัรู้

ลูกหนี�การคา้ และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา

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

ร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชําระ ทั �งนี�เนื�องจากสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญานั �นเป็นการใหบ้รกิารซึ�งมลีกัษณะ
ความเสี�ยงใกล้เคียงกับลูกหนี�สําหรบัสญัญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี�กับ
สนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาที�เกี�ยวข้องด้วย อัตราขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชําระ

ในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทั �งขอ้มูลและปัจจยัในอนาคตที�อาจมผีลกระทบต่อการจ่าย

ชาํระของลูกหนี� 

ทั �งนี� ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยุติการนํามาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที�ออกโดย

สภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึ�งไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระสําคญัจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนต่อผลการ
ดําเนินงานสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย กลุ่มกิจการใช้วธิีการทั �วไป (General approach)
ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ซึ�งกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที�คาดว่า

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

หรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตั �งแต่เริ�มรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว

กลุ่มกจิการประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร

เพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญันับตั �งแต่การรบัรู้รายการเมื�อแรกเริ�มหรอืไม่ (เปรียบเทียบความเสี�ยงของการผิดสญัญาที�

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

กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมา

ประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนดา้นเครดติที�รบัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

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

โดยจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญาทั �งหมดและกระแสเงนิสด

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

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นโดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี�

• จํานวนเงนิที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงนํ�าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น

• มลูค่าเงนิตามเวลา 

• ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรอืขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 
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5.8 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

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

รายไดค่้าเช่าในระยะยาวหรอืจากการเพิ�มขึ�นของมลูค่าของสนิทรพัย ์และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้านโดยกจิการในกลุ่มกจิการ

อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนรบัรูร้ายการเริ�มแรกดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทํารายการและต้นทุนในการกูย้มื

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�

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

กลุ่มกจิการจะตดัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก

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

จากการดอ้ยค่า 

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

ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ดงันี�

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 - 20 ปี

5.9 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์

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

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

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น

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

ประโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 - 40 ปี

เครื�องตกแต่ง ตดิตั �ง และอุปกรณ์สํานักงาน 3 - 5 ปี

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 - 10 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

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

มูลค่าของสนิทรพัย์ด้วยมูลค่าที�ซื�อมา ในจํานวนเท่าที�จําเป็นสําหรบัการดําเนินกิจการโดยปกติ โดยถือเป็นมูลค่าหลกัของ

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

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รบัจากการ

จําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื�น
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5.10 ค่าความนิยม

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่า

ค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 

เพื�อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ

หน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดที�คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิที�ก่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึ�น โดยหน่วย

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

5.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

การซื�อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�ได้รบัมาอย่างเป็นเอกเทศ เช่น เครื�องหมายการค้า ความสัมพันธ์ลูกค้า และสิทธิการใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุน 

สนิทรพัยท์ี�มอีายุการใหป้ระโยชน์ไม่จํากดั จะวดัมลูค่าในเวลาต่อมาดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สนิทรพัย์ที�มอีายุการใหป้ระโยชน์จํากดั จะวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าสะสม ค่าตดัจําหน่ายคาํนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

เครื�องหมายการคา้ 20 ปี

ความสมัพนัธล์ูกคา้   10 ปี

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์    3 - 10 ปี

5.12 การด้อยค่าของสินทรพัย์

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ที�มอีายุการใหป้ระโยชน์ที�ไม่ทราบไดแ้น่นอนเป็นประจําทุกปี และเมื�อมเีหตุการณ์

หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสินทรพัย์ดงักล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรบัสินทรพัย์อื�น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื�อมี

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

ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช้

เมื�อมีเหตุให้เชื�อว่าสาเหตุที�ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์ื�น ๆ ที�ไม่ใช่ค่าความนิยม

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

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

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

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึ�งไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนต่อผลการดําเนินงานสําหรบั

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

สญัญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื�อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สิทธิการใช้และหนี�สนิตาม

สญัญาเช่า โดยค่าเช่าที�ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาํระหนี�สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอื

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

กลุ่มกจิการปันส่วนสิ�งตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที�เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที�ไม่เป็นการ

เช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาที�ประกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญาที�เป็นการเช่า

และส่วนประกอบของสญัญาที�ไม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ�งกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกจิการเลอืก

ที�จะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที�เป็นการเช่าเท่านั �น 

สนิทรพัย์และหนี�สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั หนี�สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่าย
ชาํระตามสญัญาเช่า ดงันี�

 ค่าเช่าคงที�สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั
 ค่าเช่าผนัแปรที�อา้งองิจากอตัราหรอืดชันี 

 มลูค่าที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื

 ราคาสทิธเิลอืกซื�อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ

 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการที�กลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั �น

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคํานวณหนี�สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวามแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  

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

ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื�อนไขที�ใกลเ้คยีงกนั

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ย

 จํานวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 

 ค่าเช่าจ่ายที�ไดช้าํระก่อนเริ�ม หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจที�ไดร้บัตามสญัญาเช่า 

 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก 

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

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

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

สนิทรพัย์ที�ให้เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบันทึกเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงนิที�จ่าย

ตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�ที�ยงัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างการเงนิ

โดยใช้วิธีเงนิลงทุนสุทธิซึ�งสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที� ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่า

ทางการเงนิเริ�มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 

รายไดค่้าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายใหแ้ก่ผู้เช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

กลุ่มกจิการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกดิขึ�นจากการไดม้าซึ�งสญัญาเช่าดําเนินงานในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์อา้งองิ และ

รบัรูต้้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า สนิทรพัย์ที�ใหเ้ช่าได้รวมอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 

5.14 หนี�สินทางการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื�องมอืทางการเงนิที�กลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหนี�สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดย

พจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี�

• หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสญัญาที�จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัย์ทางการเงินอื�นให้กับกิจการอื�น 

โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรอืเลื�อนการชําระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดได้นั �น เครื�องมือทางการเงนินั �นจะจดั

ประเภทเป็นหนี�สนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนั �นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการเองด้วย

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

• หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสญัญาหรือสามารถเลื�อนการชําระภาระผูกพันตามสญัญาไปได้ เครื�องมือ

ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเมื�อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื�อนไขใหเ้ลื�อนชาํระหนี�ออกไปอกีเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี�สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าหนี�สิน

ทางการเงนิทั �งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

ค) การตดัรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญา

กลุ่มกจิการตดัรายการหนี�สนิทางการเงนิเมื�อภาระผูกพนัที�ระบุในสญัญาไดม้กีารปฏิบตัติามแล้ว หรอืไดม้กีารยกเลกิไป หรอื

สิ�นสุดลงแลว้

หากกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของหนี�สนิทางการเงนิ กลุ่มกจิการจะต้องพจิารณาว่ารายการ

ดังกล่าวเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้หนี�สิน

ทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหนี�สนิใหม่นั �น และตดัรายการหนี�สนิทางการเงนินั �นดว้ยมลูค่าตามบญัชทีี�เหลอือยู่ 

และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน 

หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื�อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุงมลูค่า

ของหนี�สินทางการเงนิโดยการคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จรงิเดิม (Original effective

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

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

รวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรายได้จากการลงทุนที�เกดิจากการนําเงนิกู้ยมืที�กู้มาโดยเฉพาะ การรวม

ต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ�นสุดลงเมื�อการดําเนินการที�จําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ที�เข้าเงื�อนไขให้อยู่ใน

สภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มที�จะขายไดเ้สรจ็สิ�นลง 

ตน้ทุนการกูย้มือื�น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกดิขึ�น

5.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงนิได้จะรบัรู้ใน 

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

ส่วนของเจา้ของ  

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั
ใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที�การนํา

กฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ�นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชรีบัรูเ้มื�อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และราคาตามบญัชทีี�แสดงอยู่

ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี�

• การรบัรู้เริ�มแรกของรายการสินทรพัย์หรือรายการหนี�สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ

ต่อกําไร หรอืขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี

• ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในการร่วมค้าที�กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึ�น
ภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบ

ระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีจะรบัรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนํา

จํานวนผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์ 

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที�จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัย์และ

หนี�สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ี�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัซึ�งตั �งใจจะจ่าย

หนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
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5.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คอื ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลา
บญัช ีเช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน ลาประจําปีและลาป่วยที�มกีารจ่ายค่าแรง ส่วนแบ่งกําไรและโบนัส และค่ารกัษาพยาบาล 

ของพนักงานปัจจุบนั โดยรบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม

กจิการจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

ข) โครงการสมทบเงนิ 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนกองทุนสํารองเลี�ยงชพีตามสญัญา กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัที�ต้องจ่ายชําระ

เพิ�มเตมิเมื�อไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถงึกําหนดชาํระ 

ค) ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะไดร้บัเมื�อเกษยีณอายุ โดยมกัขึ�นอยู่

กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเกษยีณอายุ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวธิีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้

ซึ�งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทน

ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น และ
รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

5.18 ประมาณการหนี�สิน

กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที�จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ

จํานวนที�ตอ้งจ่ายได้

กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิโดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระภาระผูกพนั 

การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

5.19 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัที�กจิการสามารถกําหนดการจ่ายเงนิปันผลไดอ้ย่างอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   

ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื�อหุ้นซึ�งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ

เจา้ของ 
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5.20 การรบัรู้รายได้

รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ี�เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น ๆ ที�กลุ่มกจิการไดร้บัจากการใหบ้รกิาร

ในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายได้สุทธจิากภาษีมูลค่าเพิ�ม ซึ�งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที�จะไดร้บั

ชาํระเมื�อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร

สําหรบัสญัญาที�มหีลายองค์ประกอบที�กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสนิค้าหรอืให้บรกิารหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น

แต่ละภาระที�ต้องปฏิบัติที�แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที�ต้อง

ปฏิบัติตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ หรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ และกลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้ของ 
แต่ละภาระที�ตอ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื�อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนั �นแล้ว

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 

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

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและอาคารที�พกัอาศยัให้เช่าประกอบดว้ย จํานวนเงนิที�ได้รบัจากการให้เช่าห้องพกั การขายอาหาร

และเครื�องดื�ม และบรกิารเสรมิอื�น ๆ รายได้จากการให้เช่าห้องพกัจะรบัรู้ตลอดช่วงเวลาที�แขกเข้าพัก รายได้จากการขาย
อาหารและเครื�องดื�ม รวมทั �งการขายสนิคา้จะรบัรู ้ณ จุดขาย โดยกลุ่มกจิการมสีทิธใินการไดร้บัชาํระเงนิทนัททีี�แขกของโรงแรม

เขา้พกั และไดร้บับรกิารและสนิคา้ 

รายไดจ้ากกจิการบรหิารอาคารสํานักงานรบัรูเ้ป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายไดท้ี�รบัรูไ้ม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธจิาก

ส่วนลดการคา้ 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 

รายไดค่้าเช่าจากอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน โดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า

รายไดอ้ื �น

รายไดด้อกเบี�ยและรายไดอ้ื�นรบัรูต้ามเกณฑ์คงคา้ง เวน้แต่จะมคีวามไม่แน่นอนในการรบัชําระ 

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที �เกดิจากสญัญา

กลุ่มกิจการรบัรู้สนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาเมื�อกลุ่มกิจการรบัรูร้ายได้จากการปฏิบตัิตามภาระที�ต้องปฏิบตัิตามสญัญา ก่อนที�จะ

รบัชาํระหรอืถงึกําหนดชาํระตามสญัญา 

กลุ่มกิจการรบัรู้หนี�สนิที�เกิดจากสญัญาเมื�อได้รบัชําระจากลูกค้าหรอืถึงกําหนดชําระตามสญัญาก่อนที�กลุ่มกิจการจะปฏิบตัิตาม

ภาระที�ตอ้งปฏบิตัิ

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

เงนิปันผลที�ประกาศจ่ายจะรบัรูเ้ป็นหนี�สนิในงบการเงนิของกลุ่มกจิการในรอบระยะเวลาบญัชซีึ�งที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัได้

อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล เงนิปันผลระหว่างกาลจะรบัรูเ้มื�อไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

5.22 สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ

หลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี�จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี�

ไม่สามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได้

6 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน

6.1 ปัจจยัความเสี�ยงด้านการเงิน

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

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

จดัการความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจงึมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิีการลดผลกระทบที�ทําให้
เสยีหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการใหเ้หลอืน้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้

การจดัการความเสี�ยงดําเนินงานโดยฝ่ายจดัการ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายที�อนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการจะ 
ชี�ประเดน็ ประเมนิ และป้องกนัความเสี�ยงทางการเงนิดว้ยการร่วมมอืกนัทํางานอย่างใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตังิานต่าง ๆ ภายใน

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

อตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง

6.1.1 ความเสี�ยงจากตลาด

ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

กลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสกุลเงนิดอลลาห์สหรฐั อนัเกี�ยว

เนื�องมาจากรายการค่าที�ปรกึษาและค่าใชจ้่ายภายใต้สญัญาค่าบรหิารอาคารที�พกัอาศยัในสกุลเงนิต่างประเทศ 
อย่างไรกต็าม กลุ่มกจิการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ในการป้องกนัความเสี�ยงในอตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าว เนื�องจากกลุ่มกจิการ

เชื�อว่าในสถานการณ์ปัจจุบนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศจะไม่มผีลกระทบที�เป็นสาระสําคญัต่อผล
การดําเนินงานของกลุ่มกจิการ  

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

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการเกดิจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�มอีตัราดอกเบี�ย

ผนัแปรในสกุลเงนิบาท ซึ�งส่งผลใหก้ลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงจากกระแสเงนิสด  

เงนิกู้ยมืไดแ้สดงดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย ทั �งนี� ตามสญัญา เงนิกู้จะมกีารปรบัราคาใหม่ตามระยะเวลาที�กําหนดไว ้

(ดงัตารางดา้นล่าง) จงึส่งผลใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัมคีวามเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด

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

รายงาน มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท

ร้อยละของ

เงินกู้ พนับาท

ร้อยละของ

เงินกู้

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท

ร้อยละของ

เงินกู้ พนับาท

ร้อยละของ

เงินกู้

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

รอ้ยละของเงนิกู้ยมืแสดงถงึสดัส่วนของเงนิกู้ยมืที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปรต่อจํานวนเงนิกู้ยมืทั �งหมด การวเิคราะห์

ตามวนัครบกําหนดไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ 6.1.3 

6.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดิต

ความเสี�ยงด้านเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสดตามสญัญาของ

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

เงนิใหกู้ย้มื 

ก) การบริหารความเสี�ยง

กลุ่มกิจการบรหิารความเสี�ยงด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสี�ยง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 

กลุ่มกจิการจะเลอืกทํารายการกบัสถาบนัการเงนิที�ไดร้บัการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�เป็นอสิระ

เท่านั �น

สาํหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสี�ยงจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ

ทางการเงิน ประสบการณ์ที�ผ่านมา และปัจจยัอื�น ๆ และกําหนดการให้วงเงินสินเชื�อจากผลการประเมินดังกล่าว

ซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี� ผูบ้รหิารในสายงานที�เกี�ยวขอ้งจะทําการตรวจสอบการปฏบิตัิ
ตามขอ้กําหนดดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อย่างสมํ�าเสมอ

การขายใหก้บัลูกคา้รายย่อยจะชาํระดว้ยเงนิสดหรอืบตัรเครดติเพื�อลดความเสี�ยงดา้นเครดติ กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่มี

การกระจุกตวัของความเสี�ยงดา้นเครดติที�เป็นสาระสาํคญั 

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

กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรพัย์ทางการเงนิ 3 ประเภทที�ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุน
ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น
 สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา

 เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

แมว่้ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิฝากธนาคารซึ�งเขา้เงื�อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่า

ภายใต ้TFRS 9 แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิที�ไม่มนัียสาํคญั

ลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยต์ามสญัญา

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

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

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

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

ให้บรกิารแล้วซึ�งมีลกัษณะความเสี�ยงใกล้เคียงกับลูกหนี�สําหรบัสญัญาประเภทเดียวกัน ผู้บรหิารจึงได้ใช้อัตราผล
ขาดทุนดา้นเครดติของลูกหนี�กบัสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญาที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากประวัติการชําระเงนิจากการขายในช่วง

ระยะเวลา 24 - 36 เดอืน ก่อนวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 รวมทั �งพจิารณาจากประสบการณ์ผลขาดทุนดา้นเครดติที�
เกิดขึ�นในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทั �งนี� อตัราผลขาดทุนด้านเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื�อให้สะท้อนถงึขอ้มูลที�เป็น

ปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี�ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที�จะมผีลต่อความสามารถในการจ่ายชําระของ

ลูกค้า จึงได้ปรบัอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที�ได้จากประสบการณ์ในอดีตเพื�อให้สะท้อนถึงการคาดการณ์การ

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

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ยงัไมถ่ึง

กาํหนดชาํระ

พนับาท

ไม่เกิน 3

เดือน

พนับาท

3 - 6 เดือน

พนับาท

6 - 12 เดือน

พนับาท

เกินกวา่ 

12 เดือน

พนับาท

รวม

พนับาท

มลูคา่ตามบญัชขีั �นตน้

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

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

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

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

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

มลูคา่ตามบญัชขีั �นตน้

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

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

งบการเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ยงัไมถ่ึง

กาํหนดชาํระ

พนับาท

ไม่เกิน 3

เดือน

พนับาท

3 - 6 เดือน

พนับาท

6 - 12 เดือน

พนับาท

เกินกวา่ 

12 เดือน

พนับาท

รวม

พนับาท

มลูคา่ตามบญัชขีั �นตน้

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

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

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

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

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

มลูคา่ตามบญัชขีั �นตน้

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

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,626 - - - - 5,626
- สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 1,480 - - - - 1,480
ค่าเผื�อผลขาดทุน 1 25 2 14 5,146 5,188
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รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนสาํหรบัลูกหนี�การคา้สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

งบการเงินรวม

ลูกหนี�การค้า

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม 12,010 7,432
รบัรูค่้าเผื�อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 8,310 5,930

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

กลบัรายการค่าเผื�อผลขาดทุน (45) (548)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี�การค้า

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม 5,188 1,264
รบัรูค่้าเผื�อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 5,008 4,031
กลบัรายการค่าเผื�อผลขาดทุน (3,369) -

การโอนกจิการบางส่วน - (107)

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

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

ตามสญัญาหรอืไม่สามารถตดิต่อไดเ้ป็นระยะเวลามากกว่า 1 ถงึ 2 ปี 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้และสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธิ

ในกําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได ้กลุ่มกจิการจะรบัรูจํ้านวนที�ไดร้บัชําระสําหรบัจํานวนที�ไดต้ดัจําหน่ายไป

แลว้เป็นยอดหกัจากรายการที�ไดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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เงนิลงทุนในตราสารหนี�

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายประกอบดว้ยลูกหนี�และเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

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

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

ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายใน 12 เดือน  สําหรับตราสารหนี�ที�อยู่ ในความต้องการของตลาดที�เข้าข่าย 
“ความเสี�ยงด้านเครดติตํ�า” นั �น กลุ่มกจิการพจิารณาตราสารหนี�ที�ถูกจดัอนัดบัด้านเครดติในระดบัลงทุน (Investment

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

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

ความสามารถทางการเงนิที�แขง็แกร่งที�จะปฏบิตัติามภาระผูกพนัตามสญัญาไดใ้นระยะเวลาอนัใกล้

กลุ่มกิจการพจิารณาว่าเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยมอีตัราการผดินัดชําระตํ�า ผู้บรหิารจงึไม่ได้ตั �งค่าเผื�อผลขาดทุนด้าน

เครดติในรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนัสําหรบัเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว 

6.1.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

จํานวนเงนิสดที�มอีย่างเพยีงพอ เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ที�มตีลาดรองรบั และการมแีหล่งเงนิทุนที�สามารถเบกิใชไ้ดจ้าก

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

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

เพื�อใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ 

จากลกัษณะของการดําเนินธุรกจิของกลุ่มกจิการซึ�งเป็นธุรกจิที�มคีวามยดืหยุ่นและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงาน

บรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการไดค้งไวซ้ึ�งความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนจากวงเงนิสนิเชื�อจากสถาบนัการเงนิ 

ผู้บรหิารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ�าเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน

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

ทําการประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่าง ๆ พจิารณาสนิทรพัยท์ี�มสีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่อง

ตามขอ้กําหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึ�งแผนการจดัหาเงนิ

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ี�ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคมมดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

หมดอายุภายในหนึ�งปี

   - วงเงนิเบกิเกนิบญัชี 250,000 - - -

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

559,260 585,950 180,850 180,850
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ข) วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

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

จํานวนเงนิในตารางแสดงดว้ยจํานวนเงนิตามสญัญาที�ไม่ไดม้กีารคดิลด ทั �งนี� ยอดคงเหลอืที�ครบกําหนดภายในระยะเวลา 
12 เดือนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเนื�องจากการคิดลดไม่มีนัยสําคัญ สําหรับกระแสเงินสดที�แสดงภายใต้สัญญา

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

ระยะเวลารายงาน 

งบการเงินรวม

เมื�อเรียก

ชาํระ

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

มูลค่าตาม

บญัชี

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

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

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการ

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

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

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

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

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

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

รวม - 1,578,725 2,990,175 823,948 5,392,848 5,297,939
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งบการเงินรวม

เมื�อเรียก

ชาํระ

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

มูลค่าตาม

บญัชี

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

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

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการ

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

ส่วนของตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาว

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

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

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

เงนิกูย้มืระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงนิ - 273,323 2,392,766 1,017,056 3,683,145 3,679,940
เงนิมดัจํารบัจากลูกคา้ 880 28,564 19,070 - 48,514 48,514

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

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

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื�อเรียก

ชาํระ

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

มูลค่าตาม

บญัชี

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

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

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการ

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

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

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

เงนิกูย้มืระยะยาวจาก 

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

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

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



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

41

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื�อเรียก

ชาํระ

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

มูลค่าตาม

บญัชี

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

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

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

ส่วนของตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาว

กบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ถงึ

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

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

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

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

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

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

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

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

6.2.1 การบริหารความเสี�ยง

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

• การรกัษาไวซ้ึ�งการดําเนินงานต่อเนื�อง เพื�อที�จะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และก่อใหเ้กดิประโยชน์ให้

แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื�น ๆ และ 

• การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัที�ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื�อลดตน้ทุนเงนิทุน 

การที�จะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสร้างของเงนิทุนนั �น กลุ่มกิจการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื�อลดภาระหนี�สนิ

เช่นเดยีวกบักจิการอื�นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ�าเสมอจากอตัราส่วนหนี�สนิต่อทุน 

และอตัราส่วนหนี�สนิจากสถาบนัการเงนิต่อทุน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

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

ส่วนของเจา้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจ

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

อตัราส่วนหนี�สินต่อทุน ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 33 ร้อยละ 41

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

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

ส่วนของเจา้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจ

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

อตัราส่วนหนี�สินจากสถาบนัการเงินต่อทุน ร้อยละ 35 ร้อยละ 39 ร้อยละ 21 ร้อยละ 26

อตัราส่วนหนี�สินต่อทุนและอตัราส่วนหนี�สนิจากสถาบันการเงนิต่อทุนลดลงจากร้อยละ 65 มาที�รอ้ยละ 60 และจาก 

รอ้ยละ 39 มาที�รอ้ยะ 35 ตามลําดบั เนื�องจากงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมผีลประกอบการเป็นกําไรใน
ปีปัจจุบนั และมกีารเพิ�มขึ�นของส่วนของเจา้ของจากการเพิ�มทุนใหแ้ก่บุคคลภายนอก (หมายเหตุ 27)  

การคงไว้ซึ �งอตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants)

ภายใต้เงื�อนไขของวงเงนิกูข้องกลุ่มกจิการ บรษิทัในกลุ่มกจิการที�มวีงเงนิกูย้มืจะตอ้งคงไวซ้ึ�งอตัราส่วนทางการเงนิดงันี� 

• อตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนที�ไม่เกนิระหว่างรอ้ยละ 125 และรอ้ยละ 233 

• อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�ที�ไม่ตํ�ากว่าระหว่างรอ้ยละ 115 และรอ้ยละ 125 

บรษิัทในกลุ่มกิจการสามารถคงไวซ้ึ�งอตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนตลอดรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

อย่างไรกต็าม บางบรษิทัในกลุ่มกจิการที�ไม่สามารถคงไวซ้ึ�งอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี� ทั �งนี�บรษิทัดงักล่าว

ไดร้บัหนังสอืผ่อนผนัจากธนาคาร 
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7 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าหรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ายุตธิรรมตามลําดบัชั �นของมลูค่ายุตธิรรม

ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงินที�

วดัมูลค่ายุติธรรมผา่น

   กาํไรหรือขาดทุน 

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

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงินที�

วดัมูลค่ายุติธรรมผา่น

   กาํไรหรือขาดทุน 

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

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

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชั �นตามขอ้มลูที�ใชด้งันี�

ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงนิอ้างอิงจากราคาปิดที�อ้างอิงจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอื

สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งใช้ขอ้มูลที�สามารถสงัเกตได้

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

ในตลาด 

การวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิเป็นไปตามนโยบายการบญัชตีามที�เปิดเผยในหมายเหตุ 5.7 และ

หมายเหตุ 5.14 
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การโอนระหว่างระดบัของชั �นมลูค่ายุตธิรรม

ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบัลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี

ขั �นตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิในระดบั 1 คํานวณจาก มูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุน โดยอ้างองิจากบรษิทัจดัการการลงทุน 

(Asset management company)

8 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�องและอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตี

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

ก) การด้อยค่าของค่าความนิยม

มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณนี�ใช้

ประมาณการกระแสเงนิสดซึ�งอา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ถงึ 10 ปี ซึ�งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร

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

หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดนั �นดําเนินงานอยู่

ข) อายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

กลุ่มกจิการประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที�สาํคญัดงันี�

เครื�องหมายการคา้ 20 ปี 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 10 ปี 

โดยอ้างอิงจากอายุการให้ประโยชน์ที�กลุ่มกิจการนํามาใช้ในการประกอบกิจการโรงพยาบาล และอ้างอิงจากอายุการให้

ประโยชน์ที�เหลอือยู่ของกลุ่มลูกคา้จากฐานขอ้มลูในอดตีของกจิการ 

ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุขึ�นอยู่กบัข้อสมมตฐิานหลายขอ้ ข้อสมมตฐิานที�ใชแ้ละผลกระทบ

จากการเปลี�ยนแปลงที�เป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุขอ้ 26
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ง) การกาํหนดอายุสญัญาเช่า

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

สญัญาเช่ากต็่อเมื�อสญัญาเช่านั �นมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ 

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

สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี�สินตามสัญญาเช่า เนื�องจากกลุ่มกิจการพิจารณา 

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

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื�อกลุ่มกจิการใช ้(หรอืไม่ใช้) สทิธหิรอืกลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในการใช ้(หรอืไม่ใช้สทิธิ) 

การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกดิขึ�นเมื�อเกดิเหตุการณ์ที�มนัียสําคญัหรอืการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ที�มนัียสาํคญั ซึ�งมผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ  

จ) การกาํหนดอตัราการคิดลดของหนี�สินตามสญัญาเช่า

กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่าดงันี�

• ใช้ข้อมูลที�การจัดหาเงินทุนจากบุคคลที�สามของแต่ละกิจการที�เป็นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลที�ได้รับให้สะท้อนกับ

การเปลี�ยนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได้

• ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั  

ฉ) การกาํหนดอตัราคิดลดของเจ้าหนี�ค่าซื�อกิจการโรงพยาบาล

กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบี�ยการกู้ยืมส่วนเพิ�ม โดยใช้ข้อมูลที�การจดัหาเงนิทุนจากบุคคลที�สามของกลุ่มกิจการ และ

ปรบัปรุงขอ้มลูที�ไดร้บัใหส้ะทอ้นกบัการเปลี�ยนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิ



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

46

9 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

คณะกรรมการบรหิารที�ทําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธข์องกลุ่มกจิการระบุส่วนงานที�รายงานของธุรกจิเพื�อใชใ้นการวดัผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ โดยจําแนกตามสายผลติภณัฑ ์ดงันี�

ธรุกิจพฒันาและให้เช่า การตดับญัชีรายการ 

ธรุกิจโรงพยาบาล อสงัหาริมทรพัย์ ธรุกิจอื�น ๆ ระหว่างกนั รวม 

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้จากการขายและให้บริการ

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

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

ประเภทของการรบัรู้รายได้ 

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

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

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

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

เงนิฝากธนาคารระยะสั �น 2,007 - - -

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

11 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

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

รวมสนิทรพัย์ 1,010,754 - - -

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

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

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

กลุ่มกจิการจงึจดัประเภทที�ดนิพรอ้มอาคารดงักล่าวเป็นสนิทรพัยท์ี�ถอืไวเ้พื�อขายในระหว่างปี 
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12 ลูกหนี�การค้า ลูกหนี�อื�นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ

12.1 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

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

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

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�

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

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

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

เงนิทดรองจ่าย 5,059 2,007 2,575 327

เงนิจ่ายล่วงหน้า - ค่าวคัซนี 631,655 - 243,054 -

ลูกหนี�ค่าหุน้บรษิทัย่อย - 60,000 - -

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

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

12.2 การด้อยค่าของลูกหนี�การค้าและสินทรพัยท์างการเงิน

ขอ้มลูเกี�ยวกบัค่าเผื�อการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์างการเงนิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 6.1.2 ข) 



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

49

13 สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

กลุ่มกจิการมเีครื�องมอืทางการเงนิ ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

สินทรพัยท์างการเงิน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย
   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 488,648 176,319 164,044 20,859

เงนิฝากประจําระยะสั �น 1,405 1,388 - -
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มขีอ้จํากดัในการเบกิใชท้ี�

      หมุนเวยีน 360 5,000 - 5,000
ลูกหนี�การคา้ ลูกหนี�อื�นและค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า

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

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

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

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

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร
   หรอืขาดทุน 330 330 330 330

หนี�สินทางการเงิน

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

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

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

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

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

   เงนิมดัจํารบัจากลูกคา้ - 19,070 - -
เจา้หนี�ค่าซื�อกจิการโรงพยาบาล 53,735 46,675 - -
หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น 18,937 17,240 1,493 7,295
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13.1 สินทรพัยท์างการเงินอื�นที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเมื�อเขา้เงื�อนไขดงัต่อไปนี�

 ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ี�จะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ
 กระแสเงนิสดตามสญัญานั �นเขา้เงื�อนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย

ลูกหนี�อื �น  

ลูกหนี�อื�นเป็นรายการที�เกดิขึ�นนอกเหนือจากรายการปกตขิองธุรกจิของกลุ่มกจิการโดยไม่มหีลกัประกนั 

ข) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�มลีกัษณะเป็นสนิทรพัยท์ี�หมุนเวยีน มลูค่าตามบญัชจีงึมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยจํานวน 2,821.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 :  
2,629.3 ล้านบาท) มมีูลค่ายุตธิรรมเท่ากบั 2,393.4 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 2,621.7 ล้านบาท) ซึ�งคํานวณมาจากการ

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

สามารถสงัเกตไดค้อืความเสี�ยงดา้นเครดติของคู่สญัญา

ค) ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ขอ้มลูเกี�ยวกบัค่าเผื�อผลขาดทุนและความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อของกลุ่มกจิการไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 6.1.2

13.2 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย FVPL

ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย FVPL

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทรายการต่อไปนี�เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL

 เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�ไม่เข้าเงื�อนไขในการจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จําหน่าย และ ดว้ย FVOCI 

 เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ถอืไวเ้พื�อคา้

 เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กลุ่มกจิการไม่ไดเ้ลือกที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ณ วนัที�รบัรู้

รายการเริ�มแรก



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

51

ข) รายการที�รบัรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

รายการกําไร/(ขาดทุน)รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบัปีมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

กําไรจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL

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

14 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยา 75,681 40,525 15,000 2,770

เวชภณัฑ์ 52,280 30,741 12,807 3,243
ผลติภณัฑเ์ผื�อขาย - 54 - -

วสัดุสิ�นเปลอืง 820 548 - -

อาหารและเครื�องดื�ม 160 193 - -

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

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

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

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การรบัรูค่้าเผื�อสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธทิี�
   จะไดร้บั - 33 - -

การกลบัรายการค่าเผื�อสนิคา้คงเหลอื
เป็นมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บั (84) - - -
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15 เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีข้อจาํกดัในการเบิกใช้

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

โดยมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ซึ�งใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรบัหนังสอืคํ�าประกนั)

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

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

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

16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย

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

ดงักล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามญัและหุ้นบุรมิสิทธิ โดยกลุ่มกิจการถือหุ้นทางตรง ซึ�งสดัส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที�

กลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยที�ถอืโดยกลุ่มกจิการ

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

ส่วนได้เสียในความเป็น 

ส่วนได้เสียในความเป็น เจ้าของที�ถือโดยส่วนได้เสีย

ประเทศที� เจ้าของที�ถือโดยกลุ่มกิจการ ที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ

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

ชื�อบริษทั จดัตั �ง ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ทางตรง: บริษทัยอ่ยที�ถือหุ้นโดย

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

บรษิทั ใกลบ้า้น ใกลใ้จ จํากดั        ไทย ใหบ้รกิารทางการแพทย์ 92.00 99.99 8.00 -

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

บรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลทแ์คร ์จํากดั ไทย ถอืหุน้เพื�อการลงทุนและ
รบัจา้งบรหิารโรงพยาบาล

99.99 99.99 - -

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

ทางอ้อม: บริษทัยอ่ยที�ถือหุ้นโดย

บริษทั วี บริลเลี�ยนกรุป๊ โฮลดิ�ง จาํกดั

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

   บรษิทั บา้นฉาง บสิสเินส ดสีทรคิท ์จํากดั ไทย พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 99.99 99.99 - -
บรษิทั วเีอม็อเีอ จํากดั ไทย ใหบ้รกิารที�พกัอาศยัใหเ้ช่า 99.99 99.99 - -
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ส่วนได้เสียในความเป็น 

ส่วนได้เสียในความเป็น เจ้าของที�ถือโดยส่วนได้เสีย

ประเทศที� เจ้าของที�ถือโดยกลุ่มกิจการ ที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ

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

ชื�อบริษทั จดัตั �ง ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ทางอ้อม: บริษทัยอ่ยที�ถือหุ้นโดย

บริษทั พริ�นซิเพิล เฮลท์แคร ์จาํกดั

บรษิทั พษิณุเวช จํากดั ไทย โรงพยาบาล 60.00 60.00 40.00 40.00

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

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

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

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

บริษทั พิษณุเวช จาํกดั

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

รายการเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

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

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

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 8,012,155 7,976,853
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การเพิ�มทุน

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

จดทะเบียนของบริษัทในคราวเดียวกันจํานวน 8.5 ล้านบาท เพื�อล้างขาดทุนสะสมของบรษิัทย่อย โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

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

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

ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ใกลบ้้าน ใกลใ้จ จํากดั เมื�อวนัที� 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนของ
บรษิัทจากหุน้สามญัจํานวน 1,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่าที�ตราไว้หุน้ละ 10 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท ทั �งนี�บริษัทได้ชําระมูลค่าหุ้นแก่บริษัทย่อยดังกล่าว เมื�อวันที� 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 และได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับ

กระทรวงพาณิชย์เมื�อวนัที� 3 มนีาคม พ.ศ. 2564 

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

ของบรษิัทจากหุ้นสามญัจํานวน 2,000,000 หุ้น โดยมมีูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 5,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่า 
ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั �งนี�บรษิัทได้ชําระมูลค่าหุ้นแก่บรษิัทย่อยดงักล่าวและได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย์เมื�อวนัที� 

5 เมษายน พ.ศ. 2564 

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

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

36,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื�อวันที� 
22 เมษายน พ.ศ. 2564 ต่อมาเมื�อวนัที� 18 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิัท พริ�นซิเพลิ เฮลท์แคร์ จํากดั ซึ�งเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบรษิัท

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

จํากัด จํานวนร้อยละ 20 ของจํานวนหุ้นสามัญที�จดทะเบียนทั �งหมดให้แก่คู่ส ัญญา และบริษัทได้ทําการโอนหุ้นดังกล่าวจํานวน

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

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

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

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

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

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

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

กระทรวงพาณิชย์เมื�อวนัที� 25 มกราคม พ.ศ. 2565 

การรบัโอนกจิการ 

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

ไดก้ระทําการเสรจ็สิ�นเมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2564 



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

55

การขายหุน้ 

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

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

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

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

ทั �งนี�กลุ่มกิจการได้พิจารณาว่า ผลตอบแทนและความเสี�ยงของส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม ได้เปลี�ยนแปลงจากร้อยละ 20 เป็นไม่มี
ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม โดยกลุ่มกจิการไดป้รบัลดลูกหนี�ค่าหุน้ในราคาที�ตกลงกนัตามสญัญาจํานวน 60 ลา้นบาท และรบัรูส้่วน
ต่างที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของ ณ วนัที�ทําบนัทกึขอ้ตกลงแก้ไขสญัญา และ ณ วนัที�ทําบนัทกึขอ้ตกลงยกเลกิ

สญัญา  

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

จํานวนรอ้ยละ 8 ของจํานวนหุน้ทั �งหมดที�กจิการถอืครองให้แก่บุคคลภายนอก เป็นหุ้นสามญัจํานวน 400,000 หุ้น โดยมมีูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท โดยบริษัทได้ทําการโอนหุ้นจํานวน 300,000 หุ้น และจํานวน 100,000 หุ้น เมื�อวันที� 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และวันที�

17 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตามลําดบั 

การเลกิกจิการ 

ที�ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัท ว ีอินเทลลเิจน้ซ์ จํากดั เมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิให้เลกิกิจการ
บรษิทั ว ีอนิเทลลเิจน้ซ์ จํากดั โดยไดย้ื�นจดทะเบยีนเลกิบรษิทัต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และบรษิทัย่อย

ดงักล่าวชาํระบญัชเีสรจ็สิ�นแลว้

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

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

และบรษิทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่างการชําระบญัชี

การจดัตั �งบรษิทั 

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

มมีตอินุมตักิารจดัตั �งบรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลท์แคร์ - สกลนคร จํากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1.0 ล้านบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 100,000 หุน้ 

มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบรษิทั พริ�นซเิพลิ เฮลท์แคร ์จํากดั ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 บรษิทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีน

จดัตั �งบรษิทักบักระทรวงพาณิชย์เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุที�มีสาระสาํคญั

รายละเอยีดด้านล่างแสดงขอ้มูลทางการเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรายที�มสี่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมที�มสีาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ จํานวนที�เปิดเผยสําหรบับรษิัทย่อยแต่ละรายแสดงดว้ยจํานวนก่อนการตดั

รายการระหว่างกนั  

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

บริษทั พิษณุเวช จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลปากนํ�าโพ จาํกดั บริษทั สหแพทยพิ์จิตร จาํกดั

บริษทั โรงพยาบาลพิษณุเวช

อตุรดิตถ ์จาํกดั

บริษทั พริ�นซิเพิล 

เฮลท์แคร ์- อบุลราชธานี จาํกดั 

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

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

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

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

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

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

ส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อํีานาจควบคมุ 552,568 512,396 72,669 72,479 38,242 44,437 46,955 66,854 66,517 65,715



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป 

สาํหรบัปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม

บริษทั พิษณุเวช จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลปากนํ�าโพ จาํกดั บริษทั สหแพทยพิ์จิตร จาํกดั

บริษทั โรงพยาบาลพิษณุเวช

อตุรดิตถ ์จาํกดั

บริษทั พริ�นซิเพิล 

เฮลท์แคร ์- อบุลราชธานี จาํกดั 

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

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

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

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

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

เงนิปันผลที�จ่ายใหก้บั

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



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 

สาํหรบัปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 

บริษทั พิษณุเวช จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลปากนํ�าโพ จาํกดั บริษทั สหแพทยพิ์จิตร จาํกดั

บริษทั โรงพยาบาลพิษณุเวช

อตุรดิตถ ์จาํกดั

บริษทั พริ�นซิเพิล 

เฮลท์แคร ์- อบุลราชธานี จาํกดั 

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)

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

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   ปลายปี 20,625 23,724 5,263 3,477 9,866 11,716 (503) 8,681 100,412 309



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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17 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ

งบการเงินรวม

อาคารและ

ส่วนปรบัปรงุ

ที�ดิน อาคาร รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 992,798 816,708 1,809,506

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

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

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 992,798 583,578 1,576,376
ซื�อสนิทรพัย์ - 1,326 1,326
จําหน่ายสนิทรพัย์ (111,594) - (111,594)

การจําหน่ายสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยออกจากกลุ่มกจิการ (278,538) - (278,538)

การรบัโอนกจิการทั �งหมด - อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน - 17,037 17,037
ค่าเสื�อมราคา - (49,552) (49,552)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 602,666 552,389 1,155,055

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 602,666 841,099 1,443,765

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (288,710) (288,710)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 602,666 552,389 1,155,055

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 602,666 552,389 1,155,055

จดัประเภทใหม่ไปแสดงเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

ที�ถอืไวเ้พื�อขาย (หมายเหตุ 11) (482,166) (527,500) (1,009,666)

ซื�อสนิทรพัย์ - 777 777

ค่าเสื�อมราคา - (9,694) (9,694)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 120,500 15,972 136,472

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 120,500 314,376 434,876

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (298,404) (298,404)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 120,500 15,972 136,472



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนตามงบการเงนิรวม ซึ�งประกอบดว้ยที�ดนิเปล่าและ

ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้ง มมีลูค่าดงัต่อไปนี� 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ที�ดนิเปล่า ประเมนิโดยใชเ้ทคนิควธิรีาคาตลาด (Market approach) 279,295 279,295

ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้ง ประเมนิโดยใชเ้ทคนิควธิรีายได ้(Income approach) 6,433 1,245,000

มลูค่ายุตธิรรมรวม 285,728 1,524,295

การวดัมูลค่ายุตธิรรมของที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้งที�จดัประเภทเป็นอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนของกลุ่มกจิการจดัทําโดยผูป้ระเมนิ

อสิระโดยใชเ้ทคนิควธิรีาคาตลาด (Market approach) ซึ�งใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มลูในตลาดที�สงัเกตไดท้ี�มอียู่และอ้างองิจากประมาณการ
ของกลุ่มกิจการเองมาใช้น้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้ ซึ�งจดัอยู่ในข้อมูลระดบั 2 ของมูลค่ายุติธรรม และเทคนิควิธีรายได้ (Income 

approach) ใชว้ธิกีารคดิลดกระแสเงนิสดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ซึ�งกลุ่มกจิการจงึไดจ้ดัประเภทการวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน
ดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 ของมลูค่ายุตธิรรม 

กลุ่มกิจการได้นําสิ�งปลูกสร้างซึ�งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 15.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 :  
1,017.9 ลา้นบาท) ไปคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 23)

จํานวนเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�ไดร้บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

รายไดค่้าเช่าและบรกิาร 35,774 105,921

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานโดยตรงที�เกดิจากอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน

ซึ�งก่อใหเ้กดิรายไดค่้าเช่าสาํหรบัปี 17,142 45,666
ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานโดยตรงที�เกดิจากอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน

ซึ�งไม่ไดก่้อใหเ้กดิรายไดค่้าเช่าสําหรบัปี 149 5,576



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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18 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ

งบการเงินรวม
เครื�องตกแต่ง

อาคารและ อปุกรณ์ ติดตั �งและ

ที�ดิน ส่วนปรบัปรงุอาคาร ทางการแพทย์ เครื�องใช้สาํนักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างทาํ รวม
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน 2,711,974 8,463,295 1,211,111 681,566 96,788 122,391 13,287,125
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,158,004) (681,295) (476,904) (74,752) - (3,390,955)
ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 2,711,974 6,305,291 529,816 204,662 22,036 122,391 9,896,170

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 2,711,974 6,305,291 529,816 204,662 22,036 122,391 9,896,170
รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที� 16 มาใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - (8,743) (244,504) (14,942) (14,346) - (282,535)
การรบัโอนกจิการทั �งหมด - ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 152,664 508,621 79,316 16,113 71 - 756,785
ซื�อสนิทรพัย์ 74,211 242,782 57,799 22,427 12,170 626,101 1,035,490
การจําหน่ายสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยออกจากกลุ่มกจิการ - (2,173) - (2) - - (2,175)
จําหน่ายและตดัจําหน่าย - (43) (3) (373) - (396) (815)
โอนเขา้ (ออก) - 74,430 240 708 - (75,378) -
ค่าเสื�อมราคา - (252,841) (92,905) (64,310) (5,279) - (415,335)
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 2,938,849 6,867,324 329,759 164,283 14,652 672,718 10,987,585

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน 2,938,849 10,404,241 1,095,180 751,984 80,357 672,718 15,943,329
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (3,536,917) (765,421) (587,701) (65,705) - (4,955,744)
ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 2,938,849 6,867,324 329,759 164,283 14,652 672,718 10,987,585



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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งบการเงินรวม

เครื�องตกแต่ง

อาคารและ อปุกรณ์ ติดตั �งและ

ที�ดิน ส่วนปรบัปรงุอาคาร ทางการแพทย์ เครื�องใช้สาํนักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างทาํ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 2,938,849 6,867,324 329,759 164,283 14,652 672,718 10,987,585
ซื�อสนิทรพัย์ - 85,578 210,459 75,627 15,561 163,528 550,753

จดัประเภทใหม่ไปแสดงเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

ที�ถอืไวเ้พื�อขาย (หมายเหตุ 11) - (1,088) - - - - (1,088)
จําหน่ายและตดัจําหน่าย - (856) (4,034) (2,311) - (2,730) (9,931)

โอนเขา้ (ออก) - 801,247 1,179 16,375 - (818,801) -

ค่าเสื�อมราคา - (301,571) (95,890) (65,342) (5,783) - (468,586)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 2,938,849 7,450,634 441,473 188,632 24,430 14,715 11,058,733

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 2,938,849 10,270,484 1,300,018 800,458 88,717 14,715 15,413,241
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,819,850) (858,545) (611,826) (64,287) - (4,354,508)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 2,938,849 7,450,634 441,473 188,632 24,430 14,715 11,058,733

กลุ่มกจิการไดนํ้าที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้งซึ�งมมีูลค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 7,921.7 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 6,530.5 ล้านบาท) ไปคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ
(หมายเหตุ 23) 



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื�องตกแต่ง

อาคารและ อปุกรณ์ ติดตั �งและ

ที�ดิน ส่วนปรบัปรงุอาคาร ทางการแพทย์ เครื�องใช้สาํนักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างทาํ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 595,992 3,488,706 149,579 231,436 18,900 66,911 4,551,524

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,320,184) (26,000) (157,747) (13,774) - (1,517,705)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 595,992 2,168,522 123,579 73,689 5,126 66,911 3,033,819

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 595,992 2,168,522 123,579 73,689 5,126 66,911 3,033,819

รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง 

การเงนิฉบบัที� 16 มาใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  - (8,742) (101,350) (2,226) (5,126) - (117,444)

ซื�อสนิทรพัย์ - 227,120 16,054 11,062 - 48,757 302,993
การโอนกจิการบางส่วน - ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (227,517) (984,980) - (47,188) - - (1,259,685)

จําหน่ายและตดัจําหน่าย - (43) (768) (340) - - (1,151)

โอนเขา้ (ออก) - 61,779 - 558 - (62,337) -
ค่าเสื�อมราคา - (85,930) (6,556) (17,304) - - (109,790)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 368,475 1,377,726 30,959 18,251 - 53,331 1,848,742

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน 368,475 3,360,300 53,863 102,814 2,467 53,331 3,941,250

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,982,574) (22,904) (84,563) (2,467) - (2,092,508)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 368,475 1,377,726 30,959 18,251 - 53,331 1,848,742



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื�องตกแต่ง

อาคารและ อปุกรณ์ ติดตั �งและ

ที�ดิน ส่วนปรบัปรงุอาคาร ทางการแพทย์ เครื�องใช้สาํนักงาน งานระหว่างทาํ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 368,475 1,377,726 30,959 18,251 53,331 1,848,742
ซื�อสนิทรพัย์ - 37,152 53,645 11,298 12,334 114,429

จําหน่ายและตดัจําหน่าย - - (3,392) (268) (149) (3,809)

โอนเขา้ (ออก) - 63,759 - 142 (63,901) -

ค่าเสื�อมราคา - (60,868) (8,923) (7,470) - (77,261)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 368,475 1,417,769 72,289 21,953 1,615 1,882,101

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 368,475 3,461,211 101,438 111,818 1,615 4,044,557

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,043,442) (29,149) (89,865) - (2,162,456)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 368,475 1,417,769 72,289 21,953 1,615 1,882,101

บรษิทัไดนํ้าที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้งซึ�งมมีูลค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 1,787.9 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1,746.0 ล้านบาท) ไปคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ

(หมายเหตุ 23) 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ต้นทุนการกู้ยมืจํานวน 2.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 0.8 ลา้นบาท) ของกลุ่มกจิการไดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ โดยเกดิจาก
เงนิกูย้มืที�กูย้มืมาเฉพาะเพื�อสรา้งอาคาร



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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19 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ

งบการเงินรวม

อสงัหาริมทรพัย์

เครื�องจกัร และ 

เฟอรนิ์เจอร์ ยานพาหนะ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564  158,782 251,044 15,479 425,305

การเพิ�มขึ�น 15,560 10,919 5,257 31,736
การโอนยา้ยประเภท เขา้ (ออก) 17,311 (18,153) 842 -

การยกเลกิสญัญา (41,927) (9) - (41,936)

ค่าเสื�อมราคา (12,306) (50,160) (5,562) (68,028)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2564 137,420 193,641 16,016 347,077

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อสงัหาริมทรพัย์

เครื�องจกัร และ 

เฟอรนิ์เจอร์ ยานพาหนะ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564  18,303 92,456 5,909 116,668

การเพิ�มขึ�น - 2,868 852 3,720
ค่าเสื�อมราคา (4,268) (15,297) (2,046) (21,611)

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2564 14,035 80,027 4,715 98,777

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าที�ไม่ไดร้วมรบัรูใ้นหนี�สนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั �น และสญัญาเช่า   

   สนิทรพัยท์ี�มมีลูค่าตํ�า 28,225 3,710 5,471 1,123



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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20 ค่าความนิยม

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 

ราคาทุน 1,823,978 1,657,153

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - -

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 1,823,978 1,657,153

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 1,823,978 1,657,153

การรบัโอนกจิการทั �งหมด - 166,825

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 1,823,978 1,823,978

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

ราคาทุน 1,823,978 1,823,978

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - -

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 1,823,978 1,823,978

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs)

การปันส่วนงานของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดซึ�งจดัประเภทตามส่วนงานธุรกจิสามารถแสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

การปันส่วนค่าความนิยมไปยงั

ส่วนงานธุรกจิโรงพยาบาล 1,823,978 1,823,978

กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสดพจิารณาจาก

การคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดังกล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซึ�งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงิน
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี ซึ�งได้รบัอนุมัติจากผู้บรหิาร กระแสเงินสดหลังจากปีที� 5 และปีที� 10 ใช้ประมาณการของอัตรา 

การเตบิโตระยะยาวที�ไม่สงูกว่าอตัราการเตบิโตเฉลี�ยของธุรกจิที�หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดนั �นดําเนินงานอยู่ 



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ขอ้สมมตฐิานที�สาํคญัที�ใชใ้นการคาํนวณมลูค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี�

ส่วนงานธรุกิจโรงพยาบาล (ร้อยละ)

กําไรขั �นตน้ 25.56 ถงึ 39.07

อตัราการเตบิโต 4.00 ถงึ 9.26 

อตัราคดิลด 8.50

ฝ่ายบรหิารพจิารณากําไรขั �นต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที�ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาดรวมถึงอัตรากําไรขั �นต้นของบริษัทต้นแบบที�อยู่ในกลุ่มกิจการ อัตราการเติบโตถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ใช้สอดคล้องกับ

การคาดการณ์อัตราการเติบโตที�รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม อัตราคิดลดที�ใช้สะท้อนถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลักษณะเฉพาะ
ที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานนั �น ๆ 

ขอ้สมมตฐิานที�สําคญัที�มผีลกระทบต่อมลูค่าการใช ้ไดแ้ก่ อตัราคดิลด หากพจิารณาความอ่อนไหวของการเปลี�ยนแปลงในอตัราคดิลด

ที�มีต่อหน่วยสินทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสดบางแห่ง ซึ�งมีมูลค่าจากการใช้มากกว่ามูลค่าตามบัญชีรวมกันประมาณ 411.4 ล้านบาท  

ในกรณีนี�หากอตัราคดิลดก่อนหกัภาษีเพิ�มขึ�นอกีร้อยละ 0.50 ต่อปี จะทําให้กลุ่มกิจการมคีวามจําเป็นที�จะต้องตั �งค่าเผื�อการด้อยค่า

ค่าความนิยมจํานวน 203.4 ลา้นบาท 



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ

งบการเงินรวม

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหว่าง

ติดตั �ง

เครื�องหมาย

การค้า

ความสมัพนัธ์

กบัลูกค้า รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 169,312 3,443 - - 172,755

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (78,778) - - - (78,778)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 90,534 3,443 - - 93,977

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 90,534 3,443 - - 93,977

การรบัโอนกจิการทั �งหมด - - 101,500 30,000 131,500

การซื�อเพิ�มขึ�น 100,117 9,266 - - 109,383

โอนเขา้ (ออก) 1,094 (1,094) - - -

ค่าตดัจําหน่าย (41,276) - (4,216) (2,492) (47,984)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 150,469 11,615 97,284 27,508 286,876

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 260,266 11,615 101,500 30,000 403,381

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (109,797) - (4,216) (2,492) (116,505)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 150,469 11,615 97,284 27,508 286,876

สาํหรบัปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 150,469 11,615 97,284 27,508 286,876
การซื�อเพิ�มขึ�น 2,834 9,390 - - 12,224

ตดัจําหน่าย (71) (128) - - (199)

โอนเขา้ (ออก) 3,161 (3,161) - - -

ค่าตดัจําหน่าย (45,150) - (5,075) (3,000) (53,225)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 111,243 17,716 92,209 24,508 245,676

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 266,190 17,716 101,500 30,000 415,406

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (154,947) - (9,291) (5,492) (169,730)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 111,243 17,716 92,209 24,508 245,676
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งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

พนับาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 18,969

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (14,338)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 4,631

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 4,631

การซื�อเพิ�มขึ�น 471

การโอนกจิการบางส่วน (531)
ค่าตดัจําหน่าย (1,649)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 2,922

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 8,651

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (5,729)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 2,922

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 2,922

การซื�อเพิ�มขึ�น 1,513

ค่าตดัจําหน่าย (657)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 3,778

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 10,164

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (6,386)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 3,778
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22 ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัย์และหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

งบการเงินรวม

การด้อยค่า

ของสินทรพัย์

ทางการเงิน

การเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัยท์าง

การเงิน

ที�ดิน อาคารและ

อปุกรณ์

สินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน

หนี�สินตามสญัญา

เช่า

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงาน รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,000 - 3,780 14,590 (1,030) 23,569 41,909

การรบัโอนกจิการ  - - - - - 2,674 2,674

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (58) 2 (933) (12,749) 4,089 2,733 (6,916)
ลดในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - - - - (59) (59)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 942 2 2,847 1,841 3,059 28,917 37,608

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 942 2 2,847 1,841 3,059 28,917 37,608

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน 455 - (1,326) 2,554 (6,386) 4,052 (651)
ลดในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - - - - (2,641) (2,641)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,397 2 1,521 4,395 (3,327) 30,328 34,316
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งบการเงินรวม

สินทรพัยสิ์ทธิ

การใช้

การเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัย์

ทางการเงิน

ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย

พนักงาน

ที�ดิน อาคาร

และอปุกรณ์

สินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - (93) (6) (352,412) - (352,511)

การรบัโอนกจิการทั �งหมด (15,304) - - (26,308) (26,300) (67,912)
เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (4,046) 90 6 14,080 1,341 11,471

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (19,350) (3) - (364,640) (24,959) (408,952)

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 (19,350) (3) - (364,640) (24,959) (408,952)
เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน 4,044 (92) 54 10,750 1,615 16,371

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (15,306) (95) 54 (353,890) (23,344) (392,581)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนักงาน

หนี�สินตาม

สญัญาเช่า รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,708 133 3,841

ลดในกําไรหรอืขาดทุน (198) (2,000) (2,198)

เพิ�มในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 707 - 707

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 4,217 (1,867) 2,350

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 4,217 (1,867) 2,350

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน 580 (5,433) (4,853)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 4,797 (7,300) (2,503)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สิทธิการใช้

การเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัย์

ทางการเงิน

ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย

พนักงาน

ที�ดิน อาคาร

และอปุกรณ์ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - (90) (6) (168,534) (168,630)
เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน 804 90 6 7,016 7,916

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 804 - - (161,518) (160,714)

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 804 - - (161,518) (160,714)

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน 3,577 (92) - 3,055 6,540

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 4,381 (92) - (158,463) (154,174)

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจํานวนที�เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมี

กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั �น กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้สินทรพัย์ภาษีเงนิได้จํานวน 573.3 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2563 : 610.6 ล้านบาท) ที�เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 2,866.3 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3,053.1 ล้านบาท) ที�สามารถยกไป

เพื�อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจํานวน 359.5 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 483.8 ล้านบาท ซึ�งจะหมดอายุ

ใน พ.ศ. 2568) จะหมดอายุใน พ.ศ. 2569  
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23 เงินกู้ยืม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการหมุนเวียน 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี

   - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 327,221 272,562 273,818 181,120

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 884 761 338 347

- หนี�สนิตามสญัญาเช่า 84,471 68,709 34,594 29,295

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ง) 

- เงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 265,000 265,000 516,160 478,951
- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 22,271 33,258 3,972 3,431

ส่วนของตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาว

ที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี

      (หมายเหตุ 34 จ) 

- ตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาวจาก 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง - 120,442 - 120,442

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย - 531 - 531

เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 699,847 761,263 828,882 814,117

รายการไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 

   - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 3,490,899 3,406,617 2,012,778 2,171,080

- หนี�สนิตามสญัญาเช่า 164,275 224,059 49,585 82,104

- เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

        (หมายเหตุ 34 ง) - - - 300,000

เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 3,655,174 3,630,676 2,062,363 2,553,184

เงินกู้ยืมรวม 4,355,021 4,391,939 2,891,245 3,367,301

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิที�มหีลกัประกนั มจํีานวนทั �งสิ�น 3,822.8 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3,680.6 ลา้นบาท) ซึ�งการกู้ยมืจากสถาบนั

การเงนิดงักล่าวใชห้ลกัประกนัเป็นที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้งของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 17 และ 18) 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระหว่างปี พ.ศ. 2564 ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ 33 
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อตัราดอกเบี�ยเงนิกูย้มื ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

เงนิเบกิเกนิบญัชี MOR MOR - -

เงนิกูย้มืจากธนาคาร MLR - 2.00%

ถงึ - 3.10%

MLR - 2.00%

ถงึ - 3.10%

MLR - 2.45%

ถงึ - 3.10%

MLR - 2.45%

ถงึ - 3.10%

ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวส่วนที�ไม่หมุนเวยีน มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,490,899 3,406,617 3,345,263 3,408,846

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,012,778 2,171,080 1,861,575 2,172,561

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 300,000 - 299,963

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนที�หมุนเวยีนมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื�องจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระสาํคญั

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคต ซึ�งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืที�อตัราตลาดรอ้ยละ MLR -

2.00% ถงึ MLR - 3.10% (พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ MLR - 2.00% ถงึ MLR - 3.10%) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัขั �นมลูค่ายุตธิรรม
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว

(ไม่รวมหนี�สินตามสญัญาเช่าระยะยาว)

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 328,105 394,296 274,156 302,440

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 2 ปี 511,347 434,100 374,047 255,097

ภายใน 2 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,259,856 1,955,811 1,507,713 1,621,835

หลงัจาก 5 ปี 719,696 1,016,706 131,018 594,148

รวมเงนิกูย้มืระยะยาว 3,819,004 3,800,913 2,286,934 2,773,520

รายละเอยีดการครบกําหนดของหนี�สนิตามสญัญาเช่า มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

จาํนวนเงินขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายซึ�งบนัทึกเป็น

หนี�สินตามสญัญาเช่า

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 92,060 78,447 36,474 32,312

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 142,520 206,839 50,937 85,450

หลงัจาก 5 ปี 104,049 105,849 - -

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคตของ 

    สญัญาเช่า (89,882) (98,367) (3,232) (6,363)

มลูค่าปัจจุบนัของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 248,747 292,768 84,179 111,399

หนี�สินตามสญัญาเช่า

- ส่วนที�หมุนเวยีน 84,471 68,709 34,594 29,295

- ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 164,276 224,059 49,585 82,104

248,747 292,768 84,179 111,399

มูลค่าปัจจบุนัของหนี�สินตามสญัญาเช่า

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 84,471 68,709 34,594 29,295

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 132,299 191,704 49,585 82,104

หลงัจาก 5 ปี 31,977 32,355 - -

248,747 292,768 84,179 111,399
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24 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้ - กจิการอื�น 215,874 149,872 36,316 11,268

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุ 34 ข) 898 1,564 18,298 2,335

เจา้หนี�อื�น - กจิการอื�น 206,350 373,122 48,631 66,087

ส่วนของเจา้หนี�ค่าซื�อกจิการโรงพยาบาลที�ถงึ

กําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 98,154 247,416 - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 184,773 130,079 30,184 20,370

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากสญัญา 23,720 19,367 67,076 210

729,769 921,420 200,505 100,270

25 เงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิรบัล่วงหน้าค่าวคัซนี 614,434 - 205,389 -
เงนิรบัล่วงหน้าค่าเช่าอาคารสาํนักงาน 

และที�พกัอาศยั 13,481 8,601 - -

เงนิรบัล่วงหน้าอื�น ๆ 29,587 26,281 4,720 1,846

657,502 34,882 210,109 1,846

26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบแสดงฐานะการเงนิ :

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 151,643 144,586 23,980 21,079

กําไรหรอืขาดทุนที�รวมอยู่ใน

   กําไรจากการดําเนินงาน : 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 25,425 28,003 2,901 4,930

การวดัมลูค่าใหม่สาํหรบั : 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ (13,204) (293) - 3,535



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)
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รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 144,586 117,848 21,079 18,535

ภาระผกูพนัที�เกดิจากการรบัโอนกจิการทั �งหมด - 13,368 - -

การโอนกจิการบางส่วนของบรษิทัย่อย 

   ของกลุ่มกจิการ - - - (2,708)

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 22,488 25,562 2,733 4,277
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 574 591 - 473

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 2,364 1,850 168 180

170,012 159,219 23,980 20,757

การวดัมลูค่าใหม่

ผลกําไรที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง

   ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ (2,480) (341) - -

ผล(กําไร)ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง

   ขอ้สมมตทิางการเงนิ (8,818) 4,159 - 3,535
ผลกําไรที�เกดิจากประสบการณ์ (1,906) (4,111) - -

(13,204) (293) - 3,535

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (5,165) (14,340) - (3,213)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 151,643 144,586 23,980 21,079

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคดิลด 0.72 - 2.95 0.72 - 2.54 0.72 - 1.49 0.72 - 1.49

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืนที�คาดไว้ 0.00 - 5.00 0.00 - 5.00 3.50 - 4.00 3.50 - 4.00

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

(ขึ�นกบัช่วงอายุ) 0.00 - 33.00 0.00 - 29.00 0.00 - 28.00 0.00 - 28.00



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงใน

ข้อสมมติ
การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

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

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง 

รอ้ยละ 9.06

ลดลง 

รอ้ยละ 9.45

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 10.56

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 11.07
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิ�มขึ�น

รอ้ยละ 10.08

เพิ�มขึ�น

รอ้ยละ 11.12

ลดลง 

รอ้ยละ 8.71

ลดลง 

รอ้ยละ 9.54

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวน

พนักงาน(ขึ�นกบัช่วงอายุ)

รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง 

รอ้ยละ 9.63

ลดลง 

รอ้ยละ 10.02

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 4.83

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 5.06

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงใน

ข้อสมมติ
การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

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

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง 

รอ้ยละ 3.72

ลดลง 

รอ้ยละ 3.67

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 3.34

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 3.26
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 4.24

เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 3.14

ลดลง 

รอ้ยละ 3.80

ลดลง 

รอ้ยละ 2.78

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน(ขึ�นกบัช่วงอายุ)

รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง 
รอ้ยละ 3.96

ลดลง 
รอ้ยละ 3.89

เพิ�มขึ�น 
รอ้ยละ 1.22

เพิ�มขึ�น 
รอ้ยละ 1.10

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที�ให้ข้อสมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบัติสถานการณ์

ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสมัพนัธ์กัน ในการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวท้ี�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการ

ผลประโยชน์ที�กําหนดไว้คํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานในการคํานวณหนี�สนิบําเหน็จบํานาญที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิี�ใชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ของแต่ละบรษิทัในกลุ่มกจิการคอื 7.61 ถงึ 29.00 ปี (พ.ศ. 2563 : 8.30 ถงึ 30.00 ปี) 
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27 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม

หุ้น พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,462,336,820 3,462,337 5,163,517 8,625,854
การออกหุน้  - - - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 3,462,336,820 3,462,337 5,163,517 8,625,854

การออกหุน้  346,233,682 346,234 1,069,862 1,416,096

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 3,808,570,502 3,808,571 6,233,379 10,041,950

หุ้นสามัญจดทะเบียนที�ชําระแล้วทั �งหมดซึ�งมีราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 1 บาท) มีจํานวน 3,808,570,502 หุ้น  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3,462,336,820 หุน้) 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื�อวนัที� 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัที�ยงัมไิดจ้ดัสรรและ

ออกจําหน่าย พรอ้มทั �งเพิ�มทุนจดทะเบยีนในคราวเดยีวกนัจํานวน 346,233,682 หุ้น โดยมมีูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท บรษิทัได้จดทะเบยีน

เพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัชําระค่าหุน้จากผูถ้อืหุน้รายหนึ�งจํานวน 1,416.1 ล้านบาท สาํหรบัหุน้สามญัที�เพิ�มทุน

จํานวน 346,233,682 หุ้น โดยมมีูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 4.09 บาท โดยมูลค่าที�ได้รบัชําระ แบ่งออกเป็นส่วนของ
มลูค่าที�ตราไวแ้ละส่วนเกนิมลูค่าหุน้เป็นจํานวน 346.2 ลา้นบาท และ 1,069.9 ลา้นบาท ตามลําดบั 

28 หนี�สินที�เกี�ยวข้องกบัสญัญาลูกค้า

28.1 หนี�สินที�เกิดจากสญัญา

กลุ่มกจิการรบัรูห้นี�สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาที�ทํากบัลูกคา้ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา - หมุนเวยีน 657,502 33,588 210,109 1,846
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การรบัรูร้ายไดท้ี �เกี �ยวขอ้งกบัหนี�สนิที �เกดิจากสญัญา

ตารางต่อไปนี�แสดงจํานวนรายไดท้ี�รบัรูใ้นปี พ.ศ. 2564 ที�รายงานที�ไดเ้คยรวมอยู่ในหนี�สนิที�เกดิจากสญัญาที�ยกมาตน้งวด 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดท้ี�รบัรูจ้ากยอดยกมาของหนี�สนิ
ที�เกดิจากสญัญา

   - การใหบ้รกิารทางการแพทย์ 13,704 9,588 1,235 1,822

- บรกิารพื�นที�อาคารและสํานักงาน 5,117 20,981 - 8,453

18,821 30,569 1,235 10,275

28.2 ภาระที�ต้องปฏิบติัที�ยงัไม่เสรจ็สิ�นจากสญัญาระยะยาวที�ทาํกบัลูกค้า

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ราคาของรายการที�ไดปั้นส่วนใหก้บัภาระที�ตอ้งปฏบิตัทิี�ยงัไม่เสรจ็สิ�น มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สญัญาใหบ้รกิารพื�นที�อาคารและสํานักงาน 65,162 81,362 - -

ผูบ้รหิารคาดว่ารอ้ยละ 69.03 ของราคาของรายการที�ปันส่วนใหก้บัภาระที�ต้องปฏบิตัทิี�ยงัไม่เสรจ็สิ�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
จะรบัรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลารายงานถัดไปจํานวน 44.98 ล้านบาท ส่วนที�เหลือร้อยละ 30.97 จํานวน 20.18 ล้านบาท  

จะถูกรบัรูใ้นปี พ.ศ. 2566 ถงึ พ.ศ. 2568 

29 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 116,427 96,914 64,842 59,418

เงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 19,910 23,819 16,522 51,518

ดอกเบี�ยและตน้ทุนทางการเงนิของหนี�สนิตาม

สญัญาเช่า 10,301 11,858 3,074 4,130

146,638 132,591 84,438 115,066
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30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 1,246,254 906,198 236,247 168,932

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ 17, 18 และ 19) 546,308 523,784 98,872 130,535

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุ 21) 53,225 47,984 657 1,649

ค่าสาธารณูปโภค 117,729 106,435 20,027 25,868

ค่าบรหิารการจดัการ 9,915 13,302 - 5,783

ค่าเช่า 28,225 18,899 5,471 2,475

31 ภาษีเงินได้

ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั : 

   ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบั 

      กําไรทางภาษสีําหรบัปี 116,693 48,729 67,402 23,737

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 116,693 48,729 67,402 23,737

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี :

   ลดในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้
      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22) 652 6,916 4,853 2,198

ลดในหนี�สนิภาษีเงนิได้

      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22) (16,372) (11,471) (6,541) (7,916)

รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (15,720) (4,555) (1,688) (5,718)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 100,973 44,174 65,714 18,019
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ภาษีเงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกจิการมยีอดจํานวนเงนิที�แตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีณูกบัภาษขีองประเทศ

ที�บรษิทัใหญ่ตั �งอยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 193,852 (493,318) 291,023 434,751

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษ ีรอ้ยละ 20 

   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 38,770 (98,664) 58,205 86,950

ผลกระทบ : 

   ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมสุทธจิากภาษี (15) 22 - -
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนํามาหกัภาษไีด้ 27,693 29,637 17,385 6,051

ค่าใชจ่้ายที�หกัภาษีไดเ้พิ�ม (77,400) (49,566) (9,876) (7,700)
การใชข้าดทุนทางภาษทีี�ผ่านมาซึ�งยงัไม่รบัรู้

      สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี (6,246) - - -

ขาดทุนทางภาษทีี�ไม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์
      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 118,171 162,745 - (67,282)

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 100,973 44,174 65,714 18,019

32 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั �นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนักที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ โดยไม่รวมหุน้สามญัซื�อคนื

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

กําไร(ขาดทุน)สําหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้

   ของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 79,376 (511,686) 225,309 416,732

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 3,671,974,200 3,462,336,820 3,671,974,200 3,462,336,820

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั �นพื�นฐานส่วนที�เป็นของ

   ผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั (บาทต่อหุน้) 0.022 (0.148) 0.061 0.120

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
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33 การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

งบการเงินรวม

หนี�สินตามสญัญาเช่า เงินกู้ยืม รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สนิ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 269,730 3,465,561 3,735,291

กระแสเงนิสดรบั - 3,727,275 3,727,275

กระแสเงนิสดชาํระคนื  (61,353) (2,675,129) (2,736,482)

การชาํระคนืตั �วสญัญาใชเ้งนิจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั
(รายการที�ไม่ใช่เงนิสด) - (390,068) (390,068)

  รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง 

การเงนิฉบบัที� 16 มาใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 24,541 - 24,541

การเพิ�มขึ�น - หนี�สนิตามสญัญาเช่า 58,183 - 58,183

การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนี�สนิ

   ตามสญัญาใหม่ 1,723 - 1,723
การยกเลกิสญัญา (56) - (56)

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยจ่าย - 118,197 118,197

การจ่ายคนืดอกเบี�ย - (143,186) (143,186)

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื - (4,082) (4,082)

การเปลี�ยนแปลงรายการที�ไม่ใช่เงนิสดอื�น
   - ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมื - 603 603

หนี�สนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 292,768 4,099,171 4,391,939

กระแสเงนิสดรบั - 1,200,675 1,200,675

กระแสเงนิสดชาํระคนื  (84,956) (1,182,872) (1,267,828)
การเพิ�มขึ�น - หนี�สนิตามสญัญาเช่า 30,634 - 30,634
ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยจ่าย 10,301 128,943 139,244

การจ่ายคนืดอกเบี�ย - (140,424) (140,424)

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื - (143) (143)

การเปลี�ยนแปลงรายการที�ไม่ใช่เงนิสดอื�น

   - ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมื - 925 925

หนี�สนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 248,747 4,106,275 4,355,022
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี�สินตามสญัญาเช่า เงินกู้ยืม รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สนิ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 117,941 3,978,823 4,096,764

กระแสเงนิสดรบั - 3,227,209 3,227,209

การเพิ�มขึ�น - เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัย่อย

(รายการที�ไม่ใช่เงนิสด) - 417,219 417,219
กระแสเงนิสดชาํระคนื   (26,427) (4,308,802) (4,335,229)

  รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิฉบบัที� 16 มาใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 8,045 - 8,045

การเพิ�มขึ�น - หนี�สนิตามสญัญาเช่า 16,644 - 16,644

การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนี�สนิ
   ตามสญัญาใหม่ 1,831 - 1,831

การโอนกจิการบางส่วน (1,080) - (1,080)

การยกเลกิสญัญา (5,556) - (5,556)

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยจ่าย - 111,845 111,845
การจ่ายคนืดอกเบี�ย - (170,023) (170,023)

การเปลี�ยนแปลงรายการที�ไม่ใช่เงนิสดอื�น
   - ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมื - (370) (370)

หนี�สนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 111,398 3,255,901 3,367,299

กระแสเงนิสดรบั - 811,985 811,985

กระแสเงนิสดชาํระคนื   (34,014) (1,261,425) (1,295,439)
การเพิ�มขึ�น - หนี�สนิตามสญัญาเช่า 3,721 - 3,721

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยจ่าย 3,074 80,759 83,833

การจ่ายคนืดอกเบี�ย - (80,758) (80,758)
การเปลี�ยนแปลงรายการที�ไม่ใช่เงนิสดอื�น

   - ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมื - 605 605

หนี�สนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 84,179 2,807,067 2,891,246
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34 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกจิการที�มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยที�บุคคลหรอืกจิการนั �นมอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม

โดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัที�ดําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมคา้ และบุคคลหรอื

กจิการซึ�งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทั �งกรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที�ใกลช้ดิ

กบับุคคลเหล่านั �น และกจิการที�ถูกควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั �น ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทั

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งอาจมขีึ�นไดต้อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  

บรษิทัถูกควบคุมโดยกลุ่มตระกูลวทิยากรในสดัส่วนรอ้ยละ 73.10 จํานวนหุน้ที�เหลอืรอ้ยละ 26.90 ถอืโดยบุคคลทั �วไป 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 16  

นโยบายการกําหนดราคาสาํหรบัแต่ละรายการอธบิายไดด้งัต่อไปนี�

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค่้าบรกิาร ค่าเช่าและค่าบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง อตัราที�อยู่ในระดบัอตัราตลาดปกตทิั �วไป 

(Arm’s Length Price)

ดอกเบี�ยรบั/จ่าย ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทับวกกําไรส่วนเพิ�ม
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รายการต่อไปนี�เป็นรายการที�มสีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) รายได้ค่าบริการ รายได้จากการให้เช่า รายได้ดอกเบี�ย ค่าเช่าและค่าบริการ และดอกเบี�ยจ่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

รายได้ค่าบริการ

   บรษิทัย่อย - - 56,145 51,811

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,626 3,064 2,626 3,064

2,626 3,064 58,771 54,875

รายได้จากการให้เช่า 

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,457 1,377 - -

รายได้ดอกเบี�ย

   บรษิทัย่อย - - 88,303 75,937

ค่าเช่าและค่าบริการที�เกี�ยวข้อง

   บรษิทัย่อย - - 544 523

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,622 - - -

6,622 - 544 523

ค่าบริการ

   บรษิทัย่อย - - 99,082 9,739

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 14,998 16,018 6,278 7,749

14,998 16,018 105,360 17,488

ดอกเบี�ยจ่าย 

   บรษิทัย่อย - - 15,673 44,280

บุคคลและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 12,111 20,461 849 7,238

12,111 20,461 16,522 51,518

รายได้จากการจาํหน่ายบริษทัย่อย

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 297,857 - -

รายได้จากการจาํหน่ายที�ดิน

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 119,362 - -
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ข) ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการซื�อขายสินค้าและบริการ

ยอดคงคา้ง ณ วนัสิ�นปีที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการกบักจิการมี�เกี�ยวขอ้งมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�

   บรษิทัย่อย - - 16,965 5,396

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,146 3,063 230 230

2,146 3,063 17,195 5,626

เงินมดัจาํ

   บรษิทัย่อย - - 993 993

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า

   บรษิทัย่อย - - 5,074 6,744

เจ้าหนี�

บรษิทัย่อย - - 18,200 1,660
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 898 1,564 98 675

898 1,564 18,298 2,335

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

   บรษิทัย่อย - - 64,619 32

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,178 - - -

6,178 - 64,619 32
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ค) เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย

การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 10 1,355,989

เงนิใหกู้เ้พิ�มระหว่างปี

   - เงนิตน้ 20,000 1,038,082

- ดอกเบี�ย 47 35,654

รบัชาํระคนืเงนิใหกู้ร้ะหว่างปี 

   - เงนิตน้ (20,000) (398,283)
- ดอกเบี�ย (57) (10,111)

จดัประเภทใหม่เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - (2,021,321)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - 10

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น - -

ดอกเบี�ยคา้งรบั - 10

เงนิให้กู้ยมืระยะสั �นแก่บรษิัทย่อย เป็นไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขการกู้ยมืปกติซึ�งมอีตัราดอกเบี�ยจากแหล่งเงนิกู้ บวกด้วย

รอ้ยละ 1.00 ต่อปี มกํีาหนดวนัจ่ายชําระคนืภายใน 6 เดอืน นับจากวนัใหกู้ย้มื กลุ่มกจิการไม่ไดต้ั �งค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ
ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นในปีพ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว  
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การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ยอดยกมาวนัที� 1 มกราคม  2,629,296 -

จดัประเภทใหม่จากเงนิใหกู้้ยมืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อย - 2,021,321

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�ม

    - เงนิตน้ 2,170,000 717,000

- ดอกเบี�ย 88,055 40,006
เงนิใหกู้ย้มืชาํระคนื 

    - เงนิตน้    (2,017,000) (73,000)
- ดอกเบี�ย (48,778) (76,031)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2,821,573 2,629,296

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว  2,767,500 2,614,500

ดอกเบี�ยคา้งรบั 54,073 14,796

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขการกู้ยมืปกตซิึ�งมอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบัอตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ
MLR - 2.10 ต่อปี อตัราดอกเบี�ยเท่ากบัเงนิฝากประจํานิติบุคคล 12 เดอืนบวกด้วยรอ้ยละ 1.00 ต่อปี และอตัราดอกเบี�ยจาก

แหล่งเงนิกู้ บวกดว้ยรอ้ยละ 1.00 ต่อปี มกํีาหนดวนัจ่ายชําระคนืภายใน 3 ปี นับจากวนัให้กู้ยมื กลุ่มกจิการไม่ได้ตั �งค่าเผื�อผล

ขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว 
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ง) เงินกู้ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ด้ ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 298,258 348,416 481,554 1,886,111

กูย้มืเพิ�มในระหว่างปี

      - เงนิตน้ - - 682,000 810,899

- ดอกเบี�ย 11,263 13,223 15,673 43,449

จ่ายคนืเงนิกูใ้นระหว่างปี 

      - เงนิตน้ - (52,000) (644,791) (1,884,700)
- ดอกเบี�ย (22,250) (11,381) (14,304) (74,205)

จดัประเภทใหม่เป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจาก 
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - (300,000)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 287,271 298,258 520,132 481,554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินกู้ยืมระยะสั �น

   บรษิทัย่อย - - 516,160 478,951

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 265,000 265,000 - -

ดอกเบี�ยค้างจ่าย

   บรษิทัย่อย - - 3,972 2,603

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 22,271 33,258 - -

บรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบรษิัทย่อยเพื�อใช้สําหรบัการดําเนินงานตามปกติของบรษิัท โดยมอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 

3.25 และอตัราดอกเบี�ยเท่ากบัเงนิฝากประจํานิติบุคคล 12 เดือน บวกด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี และมกํีาหนดวนัจ่ายชําระคืน

ภายใน 6 เดอืน นับจากวนักูย้มื 

กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน โดยมีอัตราดอกเบี�ยเท่ากับร้อยละ 4.25 ต่อปี และมีกําหนดวัน 

จ่ายชาํระคนืภายใน 6 เดอืน นับจากวนักูย้มื 
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การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ได้ ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

ยอดยกมาวนัที� 1 มกราคม  300,828 -

จดัประเภทใหม่จากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 300,000

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�มในระหว่างปี

- ดอกเบี�ย 7,266 828

จ่ายคนืเงนิกูใ้นระหว่างปี 
    - เงนิตน้ (300,000) -

- ดอกเบี�ย (8,094) -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - 300,828

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว  - 300,000

ดอกเบี�ยคา้งรบัที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี - 828

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขการกู้ยมืปกติซึ�งมีอตัราดอกเบี�ยเท่ากบัร้อยละ 

3.25 ต่อปี มกํีาหนดวนัจ่ายชาํระคนืภายใน 3 ปี นับจากวนักูย้มื  

จ) ตั �วสญัญาใช้เงินระยะยาวกบับุคคลที�เกี�ยวข้องกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส่วนของตั �วสญัญาใช้เงินระยะยาว

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 120,442 - 120,442

ดอกเบี�ยค้างจ่าย 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 531 - 531
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การเปลี�ยนแปลงของตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาวกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ราคาตามบญัชตีน้ปี 120,973

ดอกเบี�ยเพิ�มขึ�น 849

การจ่ายคนืตั �วสญัญาใชเ้งนิ
    - เงนิตน้    (120,442)

- ดอกเบี�ย   (1,380)

ราคาตามบญัชสีิ�นปี -

ตั �วสญัญาใชเ้งนิระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 1.75 และมกํีาหนดวนัจ่ายชําระภายใน 3 ปี นับจาก

วนักูย้มื 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญัของกลุ่มกจิการและบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ผลประโยชน์ระยะสั �น 67,022 58,389 28,348 23,655

ผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 4,512 5,207 1,384 2,259

71,534 63,596 29,732 25,914

35 หนังสือคํ�าประกนั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมหีนังสอืคํ�าประกนัที�ออกโดยสถาบนัการเงนิเป็นจํานวน 8.5 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 18.5 ล้านบาท)  

ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัที�เกดิขึ�นจากการใหบ้รกิารทางการแพทย์ และสําหรบัคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวงซึ�งเป็นไป

ตามปกตธุิรกจิของบรษิทั  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมหีนังสอืคํ�าประกนัที�ออกโดยสถาบนัการเงนิเป็นจํานวน 25.0 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 

35.5 ล้านบาท) ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัที�เกดิขึ�นจากการให้บรกิารทางการแพทย์ การคํ�าประกนัการใช้ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านคร

หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และคํ�าประกนัการเตมินํ�ามนัซึ�งเป็นไปตามปกตธุิรกจิของกลุ่มกจิการ



บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

93

36 ภาระผกูพนั 

36.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ภาระผกูพนัที�เป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ�งยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อาคารและอุปกรณ์ 18,142 132,361 3,118 9,733

36.2 ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาเช่าและบริการ

กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าทรพัย์สนิที�มมีูลค่าตํ�าและสญัญาเช่าที�มรีะยะเวลาของสญัญาไม่เกนิ 1 ปี ที�ไม่สามารถยกเลกิได้เกี�ยวการเช่า

อุปกรณ์และสญัญาบรกิาร ระยะเวลาของสญัญาอยู่ระหว่าง 1 ถึง 5 ปี โดยจํานวนเงนิขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตที�ไม่ได้รบัรู้เป็น

หนี�สนิสญัญาเช่ามดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภายใน 1 ปี 34,599 21,622 86 134

มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 23,462 9,404 23 69

มากกว่า 5 ปี 6,073 - - -

64,134 31,026 109 203

36.3 ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาให้บริการระยะยาว

เมื�อวนัที� 24 มกราคม พ.ศ. 2550 กลุ่มกิจการได้ทําสญัญาการจดัการกับบรษิัทในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาติที�มชีื�อเสียง 
เพื�อว่าจ้างให้กลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็นผู้บริหารงานอาคารที�พักอาศัยของกลุ่มกิจการ โดยภายใต้เงื�อนไขตามสัญญา  

กลุ่มกิจการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มกิจการคู่ส ัญญาตามอัตราที�ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคาร
ที�พกัอาศยัมีระยะเวลา 30 ปี นับตั �งแต่เริ�มเปิดดําเนินกิจการและมีสิทธิต่ออายุสญัญานี�ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั �งนี�ต้องเข้า

เงื�อนไขบางประการที�ระบุในสญัญา ซึ�งในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมค่ีาที�ปรกึษาและค่าใชจ่้าย

ภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิประมาณ 2.5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 5.8 ลา้นบาท) 

เมื�อวนัที� 14 มกราคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาการจดัการกบักลุ่มกจิการในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาตทิี�มชีื�อเสยีง 

เพื�อว่าจา้งให้กลุ่มโรงแรมดงักล่าวเป็นผู้บรหิารงานอาคารที�พกัอาศยัของ โดยภายใต้เงื�อนไขตามสญัญา กลุ่มกจิการต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่บรษิัทคู่สญัญาตามอตัราที�ระบุในสญัญา โดยสญัญาบรหิารอาคารที�พักอาศยัมีระยะเวลา 10 ปี 

นับตั �งแต่เริ�มเปิดดําเนินกจิการและมสีทิธติ่ออายุสญัญานี�ไดอ้กีอย่างน้อย 10 ปี ทั �งนี�ต้องเขา้เงื�อนไขบางประการที�ระบุในสญัญา 

ซึ�งในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมค่ีาที�ปรกึษาและค่าใช้จ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิ
ประมาณ 7.4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 7.5 ลา้นบาท) 
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37 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทได้นําที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการเข้าร่วมโครงการพักทรัพย์ พักหนี� (Asset warehousing) กับ 

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ�ง รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื�อวันที� 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

โดยมีมูลค่าเท่ากับ 1,500.0 ล้านบาท และคาดว่าจะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ �เพื�อชําระหนี�ในโครงการดงักล่าวเสร็จสิ�น

ภายในไตรมาสที� 1 ของปี พ.ศ. 2565 


