
บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั พริ้นซเิพลิ แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดง
การเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบั
งวดสามเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของ
กจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการ 
ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ 
สอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น  
การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ 
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจ้าจงึไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าว
ไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการ
สอบทานของขา้พเจา้  
 



ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบั
การน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัช ีมาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุด
ภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจ้า
ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 191,926,241 395,864,506 47,446,729 53,079,771
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 9 171,375,797 - 108,268,703 -

เงนิฝากประจ าระยะสัน้ 5,682,943 - 3,987,151 -
เงนิลงทุนระยะสัน้ - 525,827,195 - 484,568,615
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดั
ในการเบกิใชท้ีห่มุนเวยีน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 10 255,339,611 233,450,311 59,921,993 48,066,031
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ
สว่นทีค่รบก าหนดในหนึ่งปี - สทุธิ - - 1,620,469 1,610,766

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 18 - - 1,975,204,083 1,355,988,644
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น 39,273,810 39,044,440 39,273,810 39,044,440
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 107,904,539 59,120,105 7,694,813 5,058,708
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 56,098,941 54,495,093 14,448,460 12,504,764

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 832,601,882 1,312,801,650 2,262,866,211 2,004,921,739

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ ี
ขอ้จ ากดัในการเบกิใช้ 2,799,725 2,799,725 - -

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ - สทุธิ - - 6,469,614 6,743,766
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 440,578 410,724 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - 7,968,353,340 7,963,253,540
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 9 330,000 - 330,000 -

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - 330,000 - 330,000
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 12 1,564,469,479 1,576,376,289 - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 13 9,969,761,195 9,896,169,674 2,980,811,545 3,033,818,641
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธิ 93,467,552 93,977,215 4,346,957 4,631,436
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 14 375,443,976 - 87,702,432 -
สทิธกิารเช่า - 26,512,846 - -
ค่าความนิยม 1,813,595,853 1,657,153,409 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22,988,785 23,278,149 - -
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 191,425,702 30,235,735 7,204,503 3,533,695

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 14,034,722,845 13,307,243,766 11,055,218,391 11,012,311,078

รวมสินทรพัย์ 14,867,324,727 14,620,045,416 13,318,084,602 13,017,232,817

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________
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บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16 - 50,010,959 - -
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 15 453,528,299 485,984,915 103,712,850 91,469,880
เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ทีห่มุนเวยีน 31,703,299 36,796,688 6,553,674 10,560,023
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16, 18 349,773,967 348,416,234 1,968,991,709 1,886,110,809

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเช่า
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 72,233,908 64,811,684 30,958,312 27,249,664

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 16 303,305,222 260,324,773 121,343,653 95,611,054

สว่นของตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะยาว
จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16, 18 541,564,977 539,337,616 541,564,977 539,337,616

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 19,984,458 15,457,743 - -
เงนิมดัจ ารบัจากลกูคา้ทีห่มุนเวยีน 27,622,639 24,638,843 7,994,163 7,187,000
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 64,603,203 92,631,682 8,635,228 6,446,686

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,864,319,972 1,918,411,137 2,789,754,566 2,663,972,732

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 16 227,516,008 204,917,951 87,457,222 90,691,684
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 2,554,420,484 2,267,470,954 1,692,812,663 1,457,763,495
เงนิมดัจ ารบัจากลกูคา้ 21,887,912 24,479,412 - -
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 381,548,342 333,879,767 163,901,790 164,789,591
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 137,283,540 117,847,500 19,890,753 18,534,694
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 46,120,471 41,812,005 15,227,330 17,436,987

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,368,776,757 2,990,407,589 1,979,289,758 1,749,216,451

รวมหน้ีสิน 5,233,096,729 4,908,818,726 4,769,044,324 4,413,189,183

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน 
หุน้สามญั จ านวน 3,564,096,272 หุน้ 
      (2555: หุน้สามญั 606,900,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 3,564,096,272 3,564,096,272 3,564,096,272 3,564,096,272

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้
หุน้สามญั จ านวน 3,462,336,820 หุน้
มลูค่าทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 3,462,336,820 3,462,336,820 3,462,336,820 3,462,336,820

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 5,163,517,392 5,163,517,392 5,163,517,392 5,163,517,392
ก าไร(ขาดทุน)สะสม
   จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 44,199,790 44,199,790 44,199,790 44,199,790
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (744,044,492) (626,349,548) (121,013,724) (66,010,368)
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 766,023,166 766,023,166 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ 8,692,032,676 8,809,727,620 8,549,040,278 8,604,043,634

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 942,195,322 901,499,070 - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 9,634,227,998 9,711,226,690 8,549,040,278 8,604,043,634

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 14,867,324,727 14,620,045,416 13,318,084,602 13,017,232,817

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 7 580,049,237 548,385,979 45,910,147 55,620,019

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 7 130,510,669 153,733,114 68,528,430 75,865,042

ตน้ทนุจากกจิการโรงพยาบาล (507,758,776) (422,044,312) (69,752,675) (56,837,201)

ตน้ทนุการขายและใหบ้รกิาร (84,978,595) (102,234,656) (35,221,508) (34,946,564)

ก ำไรขัน้ต้น 117,822,535 177,840,125 9,464,394 39,701,296

รายไดอ้ื่น 13,667,857 10,487,577 19,125,571 6,557,406

คา่ใชจ่้ายในการขาย (15,238,634) (14,687,565) (4,315,565) (3,771,242)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (196,892,917) (191,043,463) (51,249,013) (49,664,684)

คา่ใชจ่้ายอื่น (3,942,629) (3,722,490) - -

ตน้ทนุทางการเงนิ (32,224,540) (38,215,818) (28,916,544) (25,065,736)

สว่นแบ่งก าไรบรษิทัร่วม 29,854 - - -

ขำดทนุก่อนภำษีเงินได้ (116,778,474) (59,341,634) (55,891,157) (32,242,960)

(คา่ใชจ่้าย)รายไดภ้าษเีงนิได้ (4,648,835) (9,566,294) 887,801 96,640

ขำดทนุส ำหรบังวด (121,427,309) (68,907,928) (55,003,356) (32,146,320)

ก าไรเบด็เสรจ็อื่น - - - -

ขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด (121,427,309) (68,907,928) (55,003,356) (32,146,320)

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

6



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทนุ):

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ

ของบรษิทัใหญ่ (117,694,944) (73,565,375) (55,003,356) (32,146,320)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อ านาจควบคมุ (3,732,365) 4,657,447 - -

(121,427,309) (68,907,928) (55,003,356) (32,146,320)

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทนุ)

เบด็เสรจ็รวม:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ

ของบรษิทัใหญ่ (117,694,944) (73,565,375) (55,003,356) (32,146,320)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อ านาจควบคมุ (3,732,365) 4,657,447 - -

(121,427,309) (68,907,928) (55,003,356) (32,146,320)

ขำดทนุต่อหุ้น (บำท)

ขาดทนุต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (0.034) (0.023) (0.016) (0.010)

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

8



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ส่วนต่ำงจำกกำร ส่วนต่ำงจำกกำร รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
 ทนุท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - รวมกิจกำรภำยใต้ เปล่ียนแปลงส่วน อ่ืนของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้ำของ ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้นสำมญั ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร กำรควบคมุเดียวกนั ได้เสียในบริษทัย่อย เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้ำของ
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นงวด 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 3,240,087,520 4,476,767,055 44,199,790  (447,622,766) 764,129,669 - 764,129,669 8,077,561,268 764,057,968 8,841,619,236

การเพิม่หุน้สามญัของบรษิทัย่อย - - - - - - - - 60,000,000 60,000,000
การรบัโอนกจิการทัง้หมด - - - - - - - - 20,726,768 20,726,768
การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย - - - - - 185,390 185,390 185,390 15,814,610 16,000,000
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - -  (73,565,375) - - - (73,565,375) 4,657,447 (68,907,928)

ยอดคงเหลือปลำยงวด 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 3,240,087,520 4,476,767,055 44,199,790 (521,188,141) 764,129,669 185,390 764,315,059 8,004,181,283 865,256,793 8,869,438,076

ยอดคงเหลือต้นงวด 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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

การจดัตัง้บรษิทัย่อยใหม่ - - - - - - - - 4,900,000 4,900,000
การรบัโอนกจิการทัง้หมด 17 - - - - - - - - 39,528,617 39,528,617
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - (117,694,944) - - - (117,694,944)  (3,732,365) (121,427,309)

ยอดคงเหลือปลำยงวด 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 3,462,336,820 5,163,517,392 44,199,790 (744,044,492) 764,129,669 1,893,497 766,023,166 8,692,032,676 942,195,322 9,634,227,998

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของเจ้ำของของบริษทัใหญ่
ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

8



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว -

 และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้นสำมญั ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร รวมส่วนของเจำ้ของ

บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 3,240,087,520 4,476,767,055 44,199,790 187,111,539 7,948,165,904

ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - (32,146,320) (32,146,320)

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 3,240,087,520 4,476,767,055 44,199,790 154,965,219 7,916,019,584

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 3,462,336,820 5,163,517,392 44,199,790  (66,010,368) 8,604,043,634

ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - (55,003,356)  (55,003,356)

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 3,462,336,820 5,163,517,392 44,199,790 (121,013,724) 8,549,040,278

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม

9



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ขาดทนุก่อนภาษเีงนิได้  (116,778,474)  (59,341,634)  (55,891,157)  (32,242,960)

รายการปรบัปรุง

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 130,600,134 107,904,278 30,922,507 21,046,652

ค่าเผือ่(กลบัรายการ)

- หนี้สงสยัจะสญู - ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 362,850  (98,045) 331,890 323

ก าไรทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์พื่อคา้  (451,237) -  (451,237) -

ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง

มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยเ์พื่อคา้  (324,029)  (23)  (236,002) -

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  (160,960) -  (160,960) -

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 395,900 17,570 - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 7,472,887 5,534,976 1,356,059 1,135,687

รายไดด้อกเบี้ย  (275,323)  (58,765)  (15,010,658)  (4,037,283)

ตน้ทนุทางการเงนิ 32,224,540 38,215,818 28,916,544 25,065,736

ส่วนแบ่งก าไรสุทธขิองบรษิทัร่วม  (29,854) - - -

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน 53,036,434 92,174,175  (10,223,014) 10,968,155

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่  (21,185,165) 9,047,289  (12,216,162)  (12,090,550)

สนิคา้คงเหลอื  (40,996,786)  (960,621)  (2,636,105)  (516,979)

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 1,142,718 1,927,583  (1,074,787)  (287,608)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่  (16,269,967)  (1,688,880)  (3,670,808)  (74,331)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่  (7,491,866) 63,113,159  (7,932,320)  (7,928,532)

เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้  (5,093,389) 2,499,869  (4,006,349) 725,106

เงนิมดัจ ารบัจากลกูคา้ 392,296  (1,232,068) 807,163  (2,128,334)

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่  (28,028,479)  (20,974,280) 2,188,542  (570,886)

จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน  (926,863)  (382,420) - -

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 4,308,466 5,650,710  (2,209,657) 4,341,134

เงนิสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมการด าเนนิงาน  (61,112,601) 149,174,516  (40,973,497)  (7,562,825)

จ่ายดอกเบี้ย  (28,461,543)  (33,352,168)  (15,825,797)  (20,215,361)

จ่ายภาษเีงนิได้  (5,778,031)  (8,093,559)  (868,910)  (952,033)

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน  (95,352,175) 107,728,789  (57,668,204)  (28,730,219)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

10



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุระยะสัน้ 373,549,911 474,262 373,000,000 -
เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทนุระยะสัน้  (24,006,190) - - -
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - - 27,000,000 245,000,000
เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - -  (631,499,970)  (199,999,978)
เงนิสดจ่ายเพื่อจดัตัง้บรษิทัย่อย 11 - -  (5,099,800) -

เงนิสดจ่ายเพื่อการรบัโอนกจิการทัง้หมด 17  (529,850,000)  (96,000,000) - -
เงนิสดรบัจากลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ - - 264,449 -
เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบี้ย 44,146 58,759 67,147 31,486
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 948,158 - 948,158 -
เงนิสดจ่ายซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ  (451,777) - - -
เงนิสดจ่ายซือ้อาคารและอุปกรณ์  (214,873,865)  (244,438,991)  (37,386,243)  (94,750,749)
เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  (5,846,253)  (17,750,607) - -
เงนิสดจ่ายเพื่อสทิธกิารเชา่ -  (1,291,156) - -

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ  (400,485,870)  (358,947,733)  (272,706,259)  (49,719,241)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มื -  (1,500,000) -  (1,500,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 384,556,969 1,305,573,223 284,818,498 1,262,819,374
เงนิสดจ่ายคนืจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  (104,102,773)  (1,271,606,528)  (23,649,999)  (1,003,395,833)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 200,000,000 86,143,785 5,000,000
เงนิสดจ่ายคนืจากเงนิกูย้มืจาก

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  (2,000,000) -  (15,000,000)  (200,000,000)
เงนิสดจ่ายหนี้สนิสญัญาเชา่  (18,454,416)  (7,123,221)  (7,570,863)  (2,412,664)
เงนิสดรบัจากการจดัตัง้บรษิทัย่อยใหม่ 4,900,000 - - -

เงนิสดรบัจากการเพิม่หุน้สามญัของบรษิทัย่อย - 60,000,000 - -
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุ

ในบรษิทัย่อยบางส่วน 27,000,000 16,000,000 - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 291,899,780 301,343,474 324,741,421 60,510,877

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด(ลดลง)เพ่ิมขึน้สทุธิ  (203,938,265) 50,124,530  (5,633,042)  (17,938,583)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด - สุทธิ 395,864,506 441,904,877 53,079,771 91,809,673

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 191,926,241 492,029,407 47,446,729 73,871,090

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บำท บำท บำท บำท

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมรำยกำรต่อไปน้ี

เพ่ือวตัถปุระสงคข์องงบกระแสเงินสด :

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 191,926,241 499,134,705 47,446,729 73,871,090

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ -  (7,105,298) - -

191,926,241 492,029,407 47,446,729 73,871,090

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีส่ าคญั ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้

ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุเป็นเงนิเชือ่ - 210,600 - -

ซือ้อาคารและอุปกรณ์เป็นเงนิเชือ่ 72,139,476 197,210,390 27,081,697 22,410,380

ซือ้อุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเชา่ - 11,678,000 - 7,678,000

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเป็นเงนิเชือ่ - 228,599 - -

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่29 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอก บสิซเินสเซน็เตอร ์ถนนสุขมุวทิ 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร  
 
นอกจำกนี้ บรษิัทมสีำขำตัง้อยู่เลขที่ 1 ซอยสวนพลู ถนนสำทร แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร และเลขที่  
35/2 หมู่ที ่12 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร 
 
กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร”) คือ ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ให้บริกำรที่พกัอำศัย  
ใหเ้ช่ำอำคำรส ำนักงำน และพฒันำและใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงินบำทด้วยหน่วยพนับำท เว้นแต่  
ไดร้ะบุเป็นอย่ำงอื่น 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที่   
14 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหวำ่งงวดท่ีรำยงำน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
โดยเฉพำะผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิโรงแรมส่งผลใหเ้กดิกำรยกเลกิยอดจองกำรเขำ้พกัโรงแรมถงึจ ำนวนรอ้ยละ 16.50 
ในช่วงไตรมำสที ่1 ของปี พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นช่วงฤดกูำลท่องเทีย่วของธุรกจิโรงแรม ดงันัน้ ยอดรำยไดข้องธุรกจิโรงแรมของ
กลุ่มกิจกำรจึงลดลงจ ำนวน 18.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.04 เมื่อเทียบกับปีก่อน อีกทัง้มำตรกำรกำรป้องกัน 
กำรระบำด COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลำยพื้นที่ ที่มีกำรควบคุมและจ ำกัดกำรเดินทำง ส่งผลให้ยอดรำยได้ของธุรกิจ
โรงพยำบำลเริม่ลดลงตัง้แต่เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 และผลกระทบดงักล่ำวผูบ้รหิำรคำดกำรณ์ว่ำจะส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ตลอดปี พ.ศ.2563 ซึง่กลุ่มกจิกำรไดใ้หค้วำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และไดก้ ำลงัประเมนิผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธผิล 
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3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ประกำศที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัชี และขอ้ก ำหนดเพิม่เติมอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำง
กำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จ ัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5 และ 
2) การน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  

ไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชี 
มาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้   

 
การด้อยค่าของสินทรพัย ์ 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชีก้ำรดอ้ยค่ำในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัย์
ของกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่ 
 
ส ำหรับกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมที่กลุ่มกิจกำรต้องด ำเนินกำรทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปีนัน้   
กลุ่มกิจกำรเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่กระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใช้
ประกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยด์งักล่ำว 
 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

15 

5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหมม่ำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9)  
โดยปรบัปรุงย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจกำรไม่ได้ท ำกำรปรบัปรุงย้อนหลงังบกำรเงนิที่แสดง
เปรยีบเทยีบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ีพ.ศ. 2562 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16)  
โดยใช้วธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถกระท ำได้ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบั
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - 519,600,530 - 519,600,530 

เงนิฝำกประจ ำระยะสัน้* - 6,226,665 - 6,226,665 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 525,827,195 (525,827,195) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น* 233,450,311 - - 233,450,311 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,312,801,650 - - 1,312,801,650 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - 330,000 - 330,000 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 330,000 (330,000) - - 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 9,896,169,674 - (236,487,065) 9,659,682,609 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 287,540,597 287,540,597 
สทิธกิำรเช่ำ 26,512,846 - (26,512,846) - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 23,278,149 - - 23,278,149 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 13,307,243,766 - 24,540,686 13,331,784,452 
     

รวมสินทรพัย ์ 14,620,045,416 - 24,540,686 14,644,586,102 
 



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บำท บำท บำท บำท 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 64,811,684 -  7,011,426  71,823,110 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,918,411,137 - 7,011,426 1,925,422,563 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 204,917,951 - 17,529,260  222,447,211 
เงนิมดัจ ำรบัจำกลูกคำ้* 24,479,412 - - 24,479,412 
หนี้สนิเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 333,879,767 - - 333,879,767 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น* 41,812,005 - - 41,812,005 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,990,407,589 - 17,529,260 3,007,936,849 
     

รวมหน้ีสิน 4,908,818,726 - 24,540,686 4,933,359,412 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม (626,349,548) - - (626,349,548) 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 766,023,166 - - 766,023,166 
รวมส่วนของเจ้ำของ 9,711,226,690 - - 9,711,226,690 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 14,620,045,416 - 24,540,686 14,644,586,102 
 
* สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - 480,581,464 - 480,581,464 

เงนิฝำกประจ ำระยะสัน้* - 3,987,151 - 3,987,151 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 484,568,615 (484,568,615) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น* 48,066,031 - - 48,066,031 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,004,921,739 - - 2,004,921,739 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - 330,000 - 330,000 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 330,000 (330,000) - - 
ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ 3,033,818,641 - (83,231,541) 2,950,587,100 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 91,276,590 91,276,590 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 11,012,311,078 - 8,045,049 11,020,356,127 
     

รวมสินทรพัย ์ 13,017,232,817 - 8,045,049 13,025,277,866 
 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บำท บำท บำท บำท 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 27,249,664 - 3,491,374 30,741,038 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,663,972,732 - 3,491,374 2,667,464,106 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 90,691,684 - 4,553,675 95,245,359 
หนี้สนิเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 164,789,591 - - 164,789,591 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น* 14,774,570 - - 14,774,570 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,749,216,451 - 4,553,675 1,753,770,126 
     

รวมหน้ีสิน 4,413,189,183 - 8,045,049 4,421,234,232 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม (66,010,368) - - (66,010,368) 
รวมส่วนของเจ้ำของ 8,604,043,634 - - 8,604,043,634 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 13,017,232,817 - 8,045,049 13,025,277,866 
 

* สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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กลุ่มกิจกำรได้น ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบั
ก ำไรสะสมตน้งวด (modified retrospective) 
 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถือปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัิ  
ทำงบญัชขีองกลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
การจดัประเภทและวดัมลูค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุน (เดมิจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนทัว่ไป) 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่กลุ่มกิจกำรถือ จะต้องจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) คอื 
จดัเป็นประเภท ก) มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึง่จะไม่สำมำรถ
จดัประเภทใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 
 
ปัจจุบนักลุ่มกจิกำรมเีงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่แสดงดว้ยวธิรีำคำทุนจ ำนวน 330,000 บำท โดยเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำว
จะต้องถูกจดัประเภทและวดัมูลค่ำใหม่ตำมวธิมีูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยผลกระทบจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ไม่มี
ผลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญัต่อก ำไรสะสมตน้งวด 
 
การดอ้ยค่า 
 
ขอ้ก ำหนดทำงบญัชใีหม่เกี่ยวกบักำรรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ท ำใหก้ลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ณ วันที่ร ับรู้เริ่มแรกและในรอบระยะเวลำบัญชีถัดไป ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรอย่ำงงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้แลว้พบว่ำไมม่ผีลกระทบอย่ำงมี
สำระคญัต่อก ำไรสะสมตน้งวด 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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กลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ โดยกำรรบัรู้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็น
สญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ 
TFRS 16 มำถือปฏิบตัิดงักล่ำวจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้ สินที่จะต้องช ำระ คิดลดด้วยอัตรำกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรำกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักที่กลุ่มกิจกำรน ำมำใช้ในกำรคิดลดดังกล่ำว คือ  
รอ้ยละ 4.03 
 

ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีเ่ดมิกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำคงเหลอืของสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้และ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรู้รำยกำรภำยใต้ TFRS 16 มำถือปฏบิตัิกบัรำยกำร
ดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้   
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 58,876,537 10,352,248 
(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ณ วนัทีน่ ำใช้   
     เป็นครัง้แรก (4,006,942) (395,638) 
บวก:  หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม    
   พ.ศ. 2562 269,729,636 117,941,348 
(หกั): สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (1,341,955) - 
(หกั): สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิี    
     เสน้ตรง (768,536) - 
(หกั): สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร / ส่วนของ   
     ค่ำบรกิำรทีไ่ดร้วมอยู่ในค่ำเช่ำ (28,218,419) (1,911,562) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 294,270,321 125,986,396 
   

   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 71,823,110 30,741,037 
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 222,447,211 95,245,359 
 294,270,321 125,986,396 

  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำ
จ่ำยล่วงหน้ำ และ ค่ำเช่ำคำ้งช ำระที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรไม่มี
สญัญำเช่ำทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     
อสงัหำรมิทรพัย ์ 140,381,450 41,309,509 6,696,658 7,516,621 
อุปกรณ์ 222,073,249 232,309,789 76,679,164 79,059,334 
ยำนพำหนะ 12,989,277 13,921,299 4,326,610 4,700,635 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 375,443,976 287,540,597 87,702,432 91,276,590 

 
วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกนัน้กับสญัญำเช่ำที่กิจกำรมีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำร 
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำ

เช่ำระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิ

สญัญำเช่ำ 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของ

มำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ 
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นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
และมำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั  
 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 

• สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
กำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำลกัษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives)  
เพื่อพจิำรณำว่ำเขำ้เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
 

ตราสารหนี้ 
 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพิจำรณำจำกโมเดลธุรกิจ (Business model) ในกำรจดักำรสินทรพัย์ทำงกำรเงิน 
และจำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ ดงันี้ 
 

- รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย: สินทรัพย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรับช ำระกระแสเงินสดตำมสัญญำที่มีลักษณะของเงินต้น 
และดอกเบีย้ (SPPI) จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบีย้จะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดง
รวมอยู่ในรำยไดท้ำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้น
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำม
สญัญำทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถอืไวเ้พื่อขำย จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงินกลุ่มนี้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ยกเว้นรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรำยได้ 
ทำงกำรเงนิ และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสม  
อยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่มำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
ดงักล่ำว  

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย และมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดย
ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 

กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมื่อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลีย่นไปเท่ำนัน้ 
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ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูค่ำ (ซึง่ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ คอื ก) มลูค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรู้ไปยงัก ำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลงั โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมูลค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผล
จำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
 
การดอ้ยค่า 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  โดยรวม 
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยวธิวีดัมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวิธรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวิธีกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำนัน้  
ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิ
จำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกิจกำรมสีญัญำเช่ำที่ดนิ พื้นที่อำคำรส ำนักงำน อุปกรณ์ และรถยนต์ โดยสญัญำเช่ำส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำกำรเช่ำคงที่
จ ำนวน 2 ถงึ 30 ปี โดยบำงสญัญำมเีงือ่นไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสญัญำเช่ำทีด่นิ 
อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงิน และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใต้
สญัญำเช่ำด ำเนินงำน สุทธจิำกเงนิจงูใจตำมสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็น
สนิทรพัย์สทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ 
โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำม 
สญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสินทรพัย์สิทธิกำรใช้ตำมวิธเีส้นตรงตำมอำยุที่สัน้กว่ำระหว่ำงอำยุ
สนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมค่ำเช่ำจ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 

• ค่ำเช่ำคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
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กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกิจกำรจะคดิลดด้วยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่ำ ซึ่งก็คอือตัรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยมื เพื่อให้ได้มำซึ่งสนิทรพัย์ทีม่ ี
มลูค่ำใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้จะรบัรู้ด้วยจ ำนวนที่รบัรู้เริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยที่ได้ช ำระก่อนเริม่ หรอื  
ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรก และต้นทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย์ โดยค่ำเช่ำ 
ที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวธิเีส้นตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอื
สญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ยอุปกรณ์ไอท ีอุปกรณ์ส ำนักงำน
ขนำดเลก็ รถยนต ์ป้ำยโฆษณำ เครื่องมอืแพทย ์และหอ้งพกั 
 

6 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชมีำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรพัย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำก
ประมำณกำร 
 
ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรประเมนิว่ำเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิัทย่อยและกิจกำรอื่นมอีตัรำกำรผดินัดช ำระต ่ำ ผู้บรหิำรจงึไม่ไดต้ัง้ 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในรอบไตรมำสปัจจุบนัส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืดงักล่ำว ทัง้นี้ผูบ้รหิำรไดต้ดิตำมสถำนกำรณ์และขอ้มูลใหม่ที่
อำจส่งผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงสม ่ำเสมอ หำกมเีหตุกำรณ์ทีก่ระทบกำรประมำณกำรทำงบญัชอีย่ำงมสีำระส ำคญั
ผูบ้รหิำรจะพจิำรณำปรบักำรประมำณกำรดงักล่ำว 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได ้

 

คณะกรรมกำรบรหิำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธข์องกลุ่มกจิกำรระบุส่วนงำนทีร่ำยงำนของธุรกจิเพื่อใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรโดยจ ำแนกตำมสำยผลติภณัฑ ์ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
  ธรุกิจพฒันำและให้เช่ำ  กำรตดับญัชีรำยกำร  
 ธรุกิจโรงพยำบำล อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจอ่ืน ๆ ระหว่ำงกนั รวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร           
ลูกคำ้ภำยนอก 580.1 548.4 130.5 152.1 - 1.6 - - 710.6 702.1 
ระหว่ำงส่วนงำน 28.6 23.1 14.3 14.6 - 0.3 (42.9) (38.0) - - 
รวม 608.7 571.5 144.8 166.7 - 1.9 (42.9) (38.0) 710.6 702.1 
           

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้           
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 501.2 467.7 9.6 11.0 - 0.5 (1.4) (0.5) 509.4 478.7 
ตลอดช่วงระยะเวลำ 107.5 103.8 135.2 155.7 - 1.4 (41.5) (37.5) 201.2 223.4 
รวมรำยได ้ 608.7 571.5 144.8 166.7 - 1.9 (42.9) (38.0) 710.6 702.1 
           

ก ำไร(ขำดทุน)ขัน้ตน้ 105.5 155.6 59.3 79.2 - (11.7) (47.0) (45.3) 117.8 177.8 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (172.7) (172.2) (51.0) (58.0) (0.1) (5.0) 11.7 29.5 (212.1) (205.7) 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ (128.7) (33.8) 16.4 9.8 (0.1) (17.5) (4.4) (17.8) (116.8) (59.3) 
(ค่ำใชจ้่ำย)รำยไดภ้ำษเีงนิได้ (2.2) (7.8) (1.6) (4.1) - 0.1 (0.8) 2.2 (4.6) (9.6) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด (130.9) (41.6) 14.8 5.7 (0.1) (17.4) (5.2) (15.6) (121.4) (68.9) 
           

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม           
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธ ิ - - 1,564.5 2,704.8 - - - - 1,564.5 2,704.8 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 6,326.4 5,511.0 3,643.4 3,738.8 - 0.2 - - 9,969.8 9,250.0 
ค่ำควำมนิยม 1,813.6 1,657.2 - - - 4.5 - - 1,813.6 1,661.7 
รวมสนิทรพัย ์ 9,244.1 7,269.9 12,332.4 10,445.0 1.8 92.1 (6,711.0) (3,111.5) 14,867.3 14,695.5 
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8 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีมู่ลค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         

สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ี 
   วดัมูลค่ำยุติธรรมผำ่น 
   ก ำไรหรือขำดทุน 

        

ตรำสำรหนี้         
      (หมำยเหตุ 9) 171,376 519,600 - - - - 171,376 519,600 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         

สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ี 
   วดัมูลค่ำยุติธรรมผำ่น 
   ก ำไรหรือขำดทุน 

        

ตรำสำรหนี้         
      (หมำยเหตุ 9) 108,269 480,582 - - - - 108,269 480,582 
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9 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อคำ้และเงนิลงทุนในตรำสำรทุนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม  
พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
หลกัทรพัย ์

เพื่อค้ำ 
เงินลงทุนใน
ตรำสำรทุน 

หลกัทรพัย ์
เพื่อค้ำ 

เงินลงทุนใน
ตรำสำรทุน 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

มลูค่ำตำมบญัชตีน้งวด 519,601 330 480,582 330 
กำรเพิม่ขึน้ 24,000 - - - 
กำรจ ำหน่ำย (373,000) - (373,000) - 
ก ำไรทีเ่กดิขึน้จำกกำรจ ำหน่ำย 451 - 451 - 
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรม 324 - 236 - 
มลูค่ำตำมบญัชปีลำยงวด 171,376 330 108,269 330 

 
10 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ     
   (ก ำหนดช ำระไม่เกนิ 1 เดอืน) 93,848 111,555 7,396 20,603 
คำ้งช ำระ     
   ไม่เกนิ 3 เดอืน 57,292 51,712 19,863 12,801 
   3 - 6 เดอืน 30,987 22,715 3,471 1,343 
   6 - 12 เดอืน 8,546 7,125 2,746 1,623 
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 5,857 7,327 1,478 1,157 
 196,530 200,434 34,954 37,527 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (7,795) (7,432) (1,596) (1,264) 
 188,735 193,002 33,358 36,263 
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ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหน้ีทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ     

   (ก ำหนดช ำระไม่เกนิ 1 เดอืน) 294 321 7,364 4,627 
 

11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
11.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่ปลีย่นแปลงจำกงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

    ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
   31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 ประเทศท่ี ลกัษณะของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั จดทะเบียนจดัตัง้ ธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
       
บริษทัย่อย       
ถือหุ้นทำงตรง       
   บรษิทั พริน้ซเิพลิ เอน็เคจ ีจ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำร 51.00 - 5,099,800 - 
  ทำงกำรแพทย์     
ถือหุ้นทำงอ้อม : บริษทัย่อยท่ีถือหุ้น       
   โดยบริษัท วี บริลเลี่ยน กรุป๊ โฮลด้ิง จ ำกดั       
   บรษิทั ว ี33 จ ำกดั ไทย ใหเ้ช่ำ

อสงัหำรมิทรพัย์ 
99.99 99.99 - - 

       
ถือหุ้นทำงอ้อม : บริษทัย่อยท่ีถือหุ้น       
   โดยบริษทั พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร ์จ ำกดั        
   บรษิทั พริ้นซเิพลิ เฮลท์แคร ์- ชุมพร จ ำกดั ไทย โรงพยำบำล 90.00 99.99 - - 
       

  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และส ำหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 7,963,254 8,013,254 
กำรลงทุนเพิม่ 5,099 - 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน - (50,000) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 7,968,353 7,963,254 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่17 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไดม้มีตอินุมตักิำรจดัตัง้บรษิทั พริน้ซเิพลิ เอน็เคจ ีจ ำกดั 
ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 100,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยบรษิทั
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 บริษัทย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่   
18 มนีำคม พ.ศ. 2563 
 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- ชุมพร จ ำกดั เมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ผูถ้อืหุน้
ไดม้มีตอินุมตัใิห้เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 100,000 หุน้ โดยมมีลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 27,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละ
รำยถอืหุน้อยู่ บรษิทัย่อยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัท ว ี33 จ ำกดั เมื่อวนัที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิให้ลดทุน 
จดทะเบยีนของบรษิทัจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 37,500,000 หุน้ โดยมมีลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 
28,125,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ตำมสดัส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถือหุ้นอยู่  บริษัทย่อยดงักล่ำว 
ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่2 มนีำคม พ.ศ. 2563 
 

  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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12 อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ - สุทธิ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 1,576,376 - 
ซื้อสนิทรพัย ์ 452 - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (12,359) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 1,564,469 - 

 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้น ำที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้ำงซึ่งมมีูลค่ำสุทธติำมบญัช ีจ ำนวน 1,052.9 ล้ำนบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 1,064.5 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 16) 
 

13 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 9,896,170 3,033,819 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ   
   ฉบบัที ่16 มำใช ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 5) (236,487) (83,232) 
กำรรบัโอนกจิกำรทัง้หมด    
   - ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 17) 238,994 - 
ซื้อสนิทรพัย ์ 170,820 57,912 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (399) (793) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (99,337) (26,894) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 9,969,761 2,980,812 

 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้น ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ ำนวน  2,814.9 ล้ำนบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 2,764.5 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 16) 
 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้น ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งมมีูลค่ำสุทธติำมบญัช ีจ ำนวน 7,495.1 ล้ำนบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 7,485.3 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 16) 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ต้นทุนกำรกู้ยมืจ ำนวน 0.8 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 
14.8 ล้ำนบำท) ไดบ้นัทกึเป็นต้นทุนของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ โดยเกดิจำกเงนิกู้ยมืทีกู่้ยมืมำเฉพำะเพื่อสรำ้งอำคำรและ
ตดิตัง้อุปกรณ์จ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 10.1 ลำ้นบำท) และเงนิกูย้มืมำเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปจ ำนวน 
0.3 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 4.7 ล้ำนบำท) กลุ่มกิจกำรใช้อตัรำกำรตัง้ขึ้นเป็นทุนร้อยละ 3.37 (31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.67) ในกำรค ำนวณต้นทุนทีร่วมเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่ำวเป็นอตัรำ
ตน้ทุนกำรกูย้มืทีเ่กดิจรงิจำกเงนิกูย้มืทีน่ ำมำใชเ้ป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งอำคำรและตดิตัง้อุปกรณ์ 
 

14 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สุทธิ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชส้ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - - 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ   
   ฉบบัที ่16 มำใช ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 5) 287,541 91,277 
กำรรบัโอนกจิกำรทัง้หมด - สทิธกิำรเช่ำทีด่นิ (หมำยเหตุ 17) 76,519 - 
เพิม่ขึน้ 23,762 - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (12,378) (3,575) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 375,444 87,702 

 

15 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 154,972 148,770 21,212 30,957 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 18) 1,519 1,717 1,499 3,299 
เจา้หนี้อื่น 138,128 149,011 52,664 17,441 
เจำ้หนี้ค่ำซื้อกจิกำรโรงพยำบำล 9,350 - - - 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 145,464 173,046 24,243 26,332 
ค่ำบรหิำรจดักำรคำ้งจ่ำย 4,095 13,441 4,095 13,441 
 453,528 485,985 103,713 91,470 

  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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16 เงินกู้ยืม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยกำรหมุนเวยีน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้     
   - เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ - 50,000 - - 
   - ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - 11 - - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนด     
   ช ำระภำยในหนึ่งปี     
   - เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 303,070 259,820 121,175 95,309 
   - ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 235 505 169 302 
   - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 72,234 64,812 30,958 27,250 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 18)     
   - เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  315,000 317,000 1,923,896 1,852,752 
   - ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 34,774 31,416 45,096 33,359 
ส่วนของตัว๋สญัญำใชเ้งนิระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี      
      (หมำยเหต ุ18)     
   - ตัว๋สญัญำใชเ้งนิจำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 510,510 510,510 510,510 510,510 
   - ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 31,055 28,828 31,055 28,828 
เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 1,266,878 1,262,902 2,662,859 2,548,310 
     
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำว     
   - เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 2,554,420 2,267,471 1,692,813 1,457,763 
   - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 227,516 204,918 87,457 90,692 
เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 2,781,936 2,472,389 1,780,270 1,548,455 
     
เงินกู้ยืมรวม 4,048,814 3,735,291 4,443,129 4,096,765 

 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิทีม่หีลกัประกนั มจี ำนวนทัง้สิน้ 2,857.5 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 2,577.2 ลำ้นบำท) 
ซึง่กำรกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิดงักล่ำวใชห้ลกัประกนัเป็นทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งของกลุ่มกจิกำร (หมำยเหตุ 12 และ 13) 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 3,465,561 3,978,823 
เงนิกูย้มืเพิม่   
   - เงนิตน้ 379,481 365,625 
   - ดอกเบีย้ 29,091 27,597 
กำรจ่ำยคนืเงนิกูย้มื   
   - เงนิตน้ (100,762) (33,312) 
   - ดอกเบีย้ (24,413) (14,326) 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืทีเ่บกิใชใ้นระหว่ำงงวด (256) - 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มื 362 307 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  3,749,064 4,324,714 

 
17 กำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมด 

 
เมื่อวนัที ่2 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรเขำ้ซื้อและรบัโอนกจิกำรทัง้หมดของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิ
โรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ชื่อ “โรงพยำบำลวิรชัศิลป์” ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัชุมพร เพื่อขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจ
โรงพยำบำลของกลุ่มกจิกำรใหค้รอบคลุมและเพิม่ศกัยภำพในกำรแสวงหำรำยไดข้องกลุ่มกจิกำรในอนำคต 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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มลูค่ำประมำณกำรของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทั โรงพยำบำลวริชัศลิป์ จ ำกดั เบือ้งตน้ ณ วนัทีร่บัโอนกจิกำร มดีงันี้ 
 
 พนับำท 
  

สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซื้อสุทธ ิ- เงนิสด  512,200 
  
 มูลค่ำยุติธรรม 
 พนับำท 
  

สนิคำ้คงเหลอื 7,788 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 238,994 
สทิธกิำรเช่ำทีด่นิ 76,519 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 145,920 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (10,177) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (12,890) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (50,867) 
สินทรพัยส์ุทธิท่ีได้รบั (ร้อยละ 100) 395,287 
หกั  ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (รอ้ยละ 10) (39,529) 
สนิทรพัยสุ์ทธทิีไ่ดม้ำ 355,758 
บวก  ค่ำควำมนิยมทีแ่สดงในงบกำรเงนิรวม 156,442 
 512,200 

 
สนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้ำจำกกำรเขำ้ซื้อและรบัโอนกจิกำรขำ้งต้น เป็นมูลค่ำทีป่ระเมนิเบื้องต้น ณ วนัทีร่บัโอนกจิกำร ณ วนัที ่ 
31 มีนำคม พ.ศ. 2563 บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์สุทธทิี่ได้มำให้เสร็จสิ้น  โดยจะปรบัปรุง
รำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใหเ้ป็นมลูค่ำยุตธิรรมเมื่อขัน้ตอนเหล่ำนี้เสรจ็สิน้ 

 
18 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
บรษิทัถูกควบคุมโดยกลุ่มตระกูลวทิยำกรในสดัส่วนรอ้ยละ 80.83 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 19.17 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป  
 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรบัแต่ละรำยกำรอธบิำยไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รำยไดค้่ำบรกิำร ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง อตัรำทีอ่ยู่ในระดบัอตัรำตลำดปกตทิัว่ไป  
    (Arm’s Length Price) 
ดอกเบีย้รบั/จ่ำย ตน้ทุนทำงกำรเงนิของบรษิทับวกก ำไรส่วนเพิม่ 

  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้ค่ำบริกำร รำยได้จำกกำรให้เช่ำ รำยได้ดอกเบีย้ ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และดอกเบีย้จ่ำย 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยได้ค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 12,789 12,729 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 825 615 825 615 
 825 615 13,614 13,344 
     
รำยได้จำกกำรให้เช่ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 394 1,803 - - 
     
รำยได้ดอกเบีย้     
   บรษิทัย่อย - - 14,817 4,006 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง     
   บรษิทัย่อย - - 160 1,133 
     
ค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 2,255 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,288 - 2,208 2,248 
 4,288 - 4,463 2,248 
ดอกเบีย้จา่ย     
   บรษิทัย่อย - - 11,738 3,341 
   บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,585 7,947 2,227 2,203 
 5,585 7,947 13,965 5,544 

 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ข) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ี     
   บรษิทัย่อย - - 7,070 4,306 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 294 321 294 321 
 294 321 7,364 4,627 
     
เงินมดัจ ำ     
   บรษิทัย่อย - - 1,006 1,006 
     
เจ้ำหน้ี     
   บรษิทัย่อย - - 712 2,492 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,519 1,717 787 807 
 1,519 1,717 1,499 3,299 
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 43 33 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 184 - - 
 - 184 43 33 
     

 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 1,355,989 520,836 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่   
    - เงนิตน้ 631,500 1,253,700 
    - ดอกเบีย้    14,715 22,919 
เงนิใหกู้ย้มืรบัช ำระคนื   
    - เงนิตน้ (27,000) (402,500) 
จดัประเภทใหม่เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรอื่น - (38,966) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 1,975,204 1,355,989 
   
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้  1,935,200 1,330,700 
ดอกเบีย้คำ้งรบั  40,004 25,289 

 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อย เป็นไปตำมขอ้ตกลงและเงื่อนไขกำรกู้ยมืปกติซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบัเงนิฝำก
ประจ ำนิติบุคคล 12 เดอืน บวกด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี และอตัรำดอกเบี้ยจำกแหล่งเงนิกู้ บวกด้วยร้อยละ 0.50 ถงึ 
รอ้ยละ 1.00 ต่อปี มกี ำหนดวนัจ่ำยช ำระคนืภำยใน 6 เดอืน นับจำกวนัใหกู้ย้มื กลุ่มกจิกำรไม่ไดต้ัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ในรอบไตรมำสปัจจุบนัและรอบปีบญัช ีพ.ศ. 2562 ส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืดงักล่ำว 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ง) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563  
และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 348,416 461,891 1,886,111 614,851 
เงนิกูย้มืเพิม่     
   - เงนิตน้ - 200,000 117,487 1,597,479 
   - ดอกเบีย้    3,358 22,838 11,738 21,112 
กำรจ่ำยคนืเงนิกูย้มื     
   - เงนิตน้ (2,000) (324,500) (46,344) (347,228) 
   - ดอกเบีย้ - (11,813) - (103) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 349,774 348,416 1,968,992 1,886,111 
     

เงนิกูย้มืระยะสัน้      
   บรษิทัย่อย - - 1,923,896 1,852,752 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 315,000 317,000 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 45,096 33,359 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34,774 31,416 - - 

 
บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อย ซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบัเงนิฝำกประจ ำนิตบิุคคล 12 เดอืน บวกดว้ยรอ้ยละ 
1.00 ถงึ 1.50 ต่อปี และมกี ำหนดวนัจ่ำยช ำระคนืภำยใน 6 เดอืน นับจำกวนักูย้มื 
 
กลุ่มกิจกำรมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบัร้อยละ 4.25 ต่อปี และมกี ำหนด 
วนัจ่ำยช ำระคนืภำยใน 6 เดอืน นับจำกวนักูย้มื 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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จ) ส่วนของตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีถึงก ำหนดในหน่ึงปี 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของส่วนของตัว๋สญัญำใช้เงนิระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัที่ถึงก ำหนดในหนึ่งปีส ำหรบังวด 
สำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 

  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 539,338 
ดอกเบีย้เพิม่ขึน้ 2,227 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 541,565 

  

ส่วนของตัว๋สญัญำใชเ้งนิระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 
   ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 510,510 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 31,055 

 
ส่วนของตัว๋สญัญำใช้เงนิระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัทีถ่ึงก ำหนดในหนึ่งปีมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี 
และมกี ำหนดวนัจ่ำยช ำระภำยใน 3 ปี นับจำกวนักูย้มื 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกลุ่มกิจการ 
 
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญัของกลุ่มกจิกำร มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 17,673 22,678 7,292 7,953 
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 1,683 1,587 834 691 
 19,356 24,265 8,126 8,644 

 
  



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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19 หนังสือค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยสถำบนักำรเงนิเป็นจ ำนวน 18.5 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 : 16.4 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับภำระผูกพันที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ธุรกิจพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย ์และส ำหรบัค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำนครหลวงซึง่เป็นไปตำมปกตธิุรกจิของบรษิทั 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยสถำบนักำรเงนิเป็นจ ำนวน 29.1 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 : 28.8 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ธุรกิจพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย ์กำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค และค ้ำประกนักำรเตมิน ้ำมนัซึ่ง
เป็นไปตำมปกตธิุรกจิของกลุ่มกจิกำร 
 

20 ภำระผกูพนั 
 

20.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัเพื่อใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ภำระผูกพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึ่งยงัไม่ได้รบัรู้ในขอ้มูล  
ทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

อำคำรและอุปกรณ์ 299,976 21,909 11,315 12,166 
 

20.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่ำและบริกำร 
 

กลุ่มกิจกำรมสีญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลกิได้เกี่ยวกบักำรเช่ำอุปกรณ์และสญัญำบรกิำร ระยะเวลำของ
สญัญำอยู่ระหว่ำง 1 ถงึ 4 ปี จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำยใน 1 ปี 21,971 33,637 2,688 5,714 
มำกกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 6,345 16,895 173 4,638 
มำกกว่ำ 5 ปี - 8,344 - - 
 28,316 58,876 2,861 10,352 

 
 



บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาให้บริการระยะยาว 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีภำระผูกพนัเกี่ยวกับสญัญำกำรจดักำรกับบริษัทในกลุ่ม
โรงแรมระดบันำนำชำตทิีม่ชีื่อเสยีง เพื่อใหเ้ป็นผูบ้รหิำรงำนอำคำรทีพ่กัอำศยัของกลุ่มกจิกำร  
 
ภำระผกูพนัดงักล่ำวไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญัจำกขอ้มลูทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 


