บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ข้อมูลทางการเงิ นรวมและข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการระหว่างกาล
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2563

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 งบกาไรขาดทุน
เบ็ด เสร็จ รวมและงบก าไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ เฉพาะกิจการสาหรับ งวดสามเดือนและหกเดือ นสิ้นสุ ด วัน เดียวกัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึง
งบกระแสเงินสดรวม รวมถึงงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ ผูบ้ ริหารของกิจการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูล
ทางการเงินรวมและข้อมู ลทางการเงิน เฉพาะกิ จการระหว่ า งกาลนี้ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่อ ง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการให้ขอ้ สรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน รวม
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิ กี าร
สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้รบั ผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธกี าร
สอบทานอื่น การสอบทานนี้มขี อบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถ
ได้ความเชื่อมั ่นว่าจะพบเรื่องทีม่ นี ัยสาคัญทัง้ หมดซึ่ งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีส่ อบทานได้
ข้อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงิน รวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าว
ไม่ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการ
สอบทานของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 4 ทีอ่ ธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การนาข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพื
่
่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั ิ สาหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุด
ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้ นี้ ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีข่ า้ พเจ้าให้ขอ้ สังเกตนี้

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
กรุงเทพมหานคร
13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บริษทั พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ
บำท
บำท
บำท
บำท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินฝากประจาระยะสัน้
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกใช้ทห่ี มุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
ส่วนทีค่ รบกาหนดในหนึ่งปี - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การอืน่
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

173,502,186

395,864,506

26,567,082

53,079,771

179,528,112
1,701,714
5,000,000
188,525,140

525,827,195
5,000,000
233,450,311

118,352,049
5,000,000
39,220,937

484,568,615
5,000,000
48,066,031

39,503,180
76,447,416
52,989,312

39,044,440
59,120,105
54,495,093

1,640,065
975,298,132
39,503,180
7,118,424
12,093,277

1,610,766
1,355,988,644
39,044,440
5,058,708
12,504,764

717,197,060

1,312,801,650

1,224,793,146

2,004,921,739

2,799,725
397,485
-

2,799,725
410,724
-

5,916,337
7,968,353,340

6,743,766
7,963,253,540

330,000
1,552,494,507
10,051,602,241
83,545,656
417,402,602
1,823,978,253
25,127,466
499,612,503

330,000
1,576,376,289
9,896,169,674
93,977,215
26,512,846
1,657,153,409
23,278,149
30,235,735

330,000
1,474,199,083
3,023,411,647
3,889,747
118,596,694
6,090,005

330,000
3,033,818,641
4,631,436
3,533,695

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

14,457,290,438

13,307,243,766

12,600,786,853

11,012,311,078

รวมสิ นทรัพย์

15,174,487,498

14,620,045,416

13,825,579,999

13,017,232,817

9

10

19

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

11
9
19
12
13
14
18
15

กรรมการ ___________________________________ กรรมการ ___________________________________
3

บริษทั พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

30 มิ ถนุ ำยน

31 ธันวำคม

30 มิ ถนุ ำยน

31 ธันวำคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

หนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

17

-

50,010,959

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื

16

484,769,851

485,984,915

139,696,657

91,469,880

33,530,432

36,796,688

8,085,278

10,560,023

17,19

353,111,672

348,416,234

2,000,417,664

1,886,110,809

17

62,552,270

64,811,684

32,912,637

27,249,664

17

291,927,629

260,324,773

103,467,579

95,611,054

17,19

543,792,339

539,337,616

543,792,339

539,337,616

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

19,315,983

15,457,743

-

-

เงินมัดจารับจากลูกค้าทีห่ มุนเวียน

25,823,936

24,638,843

7,911,474

7,187,000

หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่

86,669,095

92,631,682

17,314,818

6,446,686

1,901,493,207

1,918,411,137

2,853,598,446

2,663,972,732

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าทีห่ มุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของตั ๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

17

225,397,555

204,917,951

81,667,422

90,691,684

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

17

3,062,186,407

2,267,470,954

2,224,005,396

1,457,763,495

23,263,388

24,479,412

-

-

368,629,155

333,879,767

159,282,980

164,789,591

138,937,490

117,847,500

18,700,302

18,534,694

5,099,080

41,812,005

2,018,073

17,436,987

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

3,823,513,075

2,990,407,589

2,485,674,173

1,749,216,451

รวมหนี้ สิน

5,725,006,282

4,908,818,726

5,339,272,619

4,413,189,183

เงินมัดจารับจากลูกค้า
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่

18

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษทั พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

30 มิ ถนุ ำยน

31 ธันวำคม

30 มิ ถนุ ำยน

31 ธันวำคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

3,564,096,272

3,564,096,272

3,564,096,272

3,564,096,272

3,462,336,820

3,462,336,820

3,462,336,820

3,462,336,820

5,163,517,392

5,163,517,392

5,163,517,392

5,163,517,392

44,199,790

44,199,790

44,199,790

44,199,790

(913,168,291)

(626,349,548)

(183,746,622)

(66,010,368)

764,873,173

766,023,166

-

-

8,521,758,884

8,809,727,620

8,486,307,380

8,604,043,634

927,722,332

901,499,070

-

-

9,449,481,216

9,711,226,690

8,486,307,380

8,604,043,634

15,174,487,498

14,620,045,416

13,825,579,999

13,017,232,817

หนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จานวน 3,564,096,272 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ จานวน 3,462,336,820 หุน้
มูลค่าทีไ่ ด้รบั ชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้ำของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม

หมำยเหตุ

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

7

447,103,902

537,316,088

31,552,179

65,583,920

รายได้จากการขายและให้บริการ

7

76,015,609

141,946,159

32,295,151

67,300,200

ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล

(438,739,469)

(467,191,220)

(54,410,851)

(64,713,924)

ต้นทุนการขายและให้บริการ

(70,883,891)

(58,663,615)

(24,421,078)

(34,693,188)

กำไร(ขำดทุน)ขันต้
้ น

13,496,151

153,407,412

(14,984,599)

33,477,008

รายได้อน่ื

12,951,682

14,968,608

20,790,017

7,178,041

(14,832,103)

(15,619,410)

(2,593,483)

(4,235,690)

(171,431,312)

(221,859,411)

(41,995,398)

(52,342,621)

(3,763,095)

(4,493,381)

-

-

(30,220,893)

(43,470,665)

(28,568,245)

(26,536,219)

(43,092)

-

-

-

(193,842,662)

(117,066,847)

(67,351,708)

(42,459,481)

10,249,480

5,119,495

4,618,809

(125,991)

(183,593,182)

(111,947,352)

(62,732,899)

(42,585,472)

-

-

-

-

(183,593,182)

(111,947,352)

(62,732,899)

(42,585,472)

ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอืน่
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)บริษทั ร่วม
ขำดทุนก่อนภำษี เงิ นได้
(ค่าใช้จา่ ย)รายได้ภาษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอืน่
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

6

บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

(169,123,799)

(101,795,909)

(62,732,899)

(42,585,472)

(14,469,383)

(10,151,443)

-

-

(183,593,182)

(111,947,352)

(62,732,899)

(42,585,472)

(169,123,799)

(101,795,909)

(62,732,899)

(42,585,472)

(14,469,383)

(10,151,443)

-

-

(183,593,182)

(111,947,352)

(62,732,899)

(42,585,472)

(0.049)

(0.031)

(0.018)

(0.013)

กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน):
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

ขำดทุนต่อหุ้น (บำท)
ขาดทุนต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน

8

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ
หมำยเหตุ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

7

1,027,153,139

1,085,702,067

77,462,326

121,203,940

รายได้จากการขายและให้บริการ

7

206,526,278

295,679,273

100,823,581

143,165,242

ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล

(946,498,245)

(889,235,532)

(124,163,526)

(121,551,125)

ต้นทุนการขายและให้บริการ

(155,862,486)

(160,898,271)

(59,642,586)

(69,639,752)

131,318,686

331,247,537

(5,520,205)

73,178,305

26,619,539

25,456,185

39,915,588

13,735,446

(30,070,737)

(30,306,975)

(6,909,048)

(8,006,932)

(368,324,229)

(412,902,874)

(93,244,410)

(102,007,305)

(7,705,724)

(8,215,871)

-

-

(62,445,433)

(81,686,483)

(57,484,789)

(51,601,955)

(13,238)

-

-

-

(310,621,136)

(176,408,481)

(123,242,864)

(74,702,441)

5,600,645

(4,446,799)

5,506,610

(29,351)

(305,020,491)

(180,855,280)

(117,736,254)

(74,731,792)

-

-

-

-

(305,020,491)

(180,855,280)

(117,736,254)

(74,731,792)

กำไร(ขำดทุน)ขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)บริษทั ร่วม
ขำดทุนก่อนภำษี เงิ นได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
8

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

(286,818,743)

(175,361,284)

(117,736,254)

(74,731,792)

(18,201,748)

(5,493,996)

-

-

(305,020,491)

(180,855,280)

(117,736,254)

(74,731,792)

(286,818,743)

(175,361,284)

(117,736,254)

(74,731,792)

(18,201,748)

(5,493,996)

-

-

(305,020,491)

(180,855,280)

(117,736,254)

(74,731,792)

(0.083)

(0.054)

(0.034)

(0.023)

กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน):
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

ขำดทุนต่อหุ้น (บำท)
ขาดทุนต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
9

บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ

ทุนที่ออก
ส่วนเกิ น
และชำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ
บำท
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของเจ้ำของของบริษทั ใหญ่
กำไร(ขำดทุน)สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
ส่วนต่ำงจำกกำร ส่วนต่ำงจำกกำร
จัดสรรแล้ว รวมกิ จกำรภำยใต้
เปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบ
สำรอง
กำรควบคุม
ส่วนได้เสียใน อื่นของส่วนของ
ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จดั สรร
เดียวกัน
บริษทั ย่อย
เจ้ำของ
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

รวมส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ผูเ้ ป็ นเจ้ำของ ที่ไม่มีอำนำจ
ของบริษทั ใหญ่
ควบคุม
บำท
บำท

รวมส่วนของ
เจ้ำของ
บำท

ยอดคงเหลือต้นงวด
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
การเพิม่ หุน้ สามัญของบริษทั ย่อย
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

3,240,087,520
-

4,476,767,055
-

44,199,790
-

(447,622,766)
(175,361,284)

764,129,669
-

185,390
-

764,129,669
185,390
-

8,077,561,268
185,390
(175,361,284)

764,057,968
60,000,000
36,541,378
(8,000,000)
(5,493,996)

8,841,619,236
60,000,000
36,726,768
(8,000,000)
(180,855,280)

ยอดคงเหลือปลำยงวด
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2562

3,240,087,520

4,476,767,055

44,199,790

(622,984,050)

764,129,669

185,390

764,315,059

7,902,385,374

847,105,350

8,749,490,724

ยอดคงเหลือต้นงวด
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย
การจัดตัง้ บริษทั ย่อยใหม่
การรับโอนกิจการทัง้ หมด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

3,462,336,820
-

5,163,517,392
-

44,199,790
-

(626,349,548)
(286,818,743)

764,129,669
-

1,893,497
(1,149,993)
-

766,023,166
(1,149,993)
-

8,809,727,620
(1,149,993)
(286,818,743)

901,499,070
1,149,993
4,900,000
38,375,017
(18,201,748)

9,711,226,690
4,900,000
38,375,017
(305,020,491)

3,462,336,820

5,163,517,392

44,199,790

(913,168,291)

764,129,669

743,504

764,873,173

8,521,758,884

927,722,332

9,449,481,216

ยอดคงเหลือปลำยงวด
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563

18

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
10

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
กำไร(ขำดทุน)สะสม
ทุนที่ ออก

ส่วนเกิ น

จัดสรรแล้ว -

และชำระแล้ว

มูลค่ำหุ้นสำมัญ

สำรองตำมกฎหมำย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของเจ้ำของ

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

3,240,087,520

4,476,767,055

44,199,790

187,111,539

7,948,165,904

-

-

-

(74,731,792)

(74,731,792)

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2562

3,240,087,520

4,476,767,055

44,199,790

112,379,747

7,873,434,112

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

3,462,336,820

5,163,517,392

44,199,790

(66,010,368)

8,604,043,634

-

-

-

(117,736,254)

(117,736,254)

3,462,336,820

5,163,517,392

44,199,790

(183,746,622)

8,486,307,380

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563

11

บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงิ นสด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

(310,621,136)

(176,408,481)

(123,242,864)

(74,702,441)

273,532,483

229,683,495

63,687,489

43,528,614

1,839,805
150,750
(788,363)

11,953,638
-

1,480,551
(737,805)

319,466
-

(139,218)
(238,289)
507,923
12,322,554
(793,135)
62,445,433
13,238

(56)
(33,744)
17,598
17,881
30,889,542
(734,456)
81,686,483
-

(32,779)
(144,833)
114,850
1,207,228
(33,448,842)
57,484,789
-

(32,196)
17,833
3,037,463
(8,621,840)
51,601,955
-

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินมัดจารับจากลูกค้า
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

38,232,045
43,085,366
(9,539,663)
3,870,664
(337,876,768)
(86,827,496)
(3,266,256)
(30,931)
(5,962,587)
(3,990,979)
(36,712,925)

177,071,900
4,480,390
(112,817)
(946,952)
(81,955)
90,129,384
(1,979,888)
(2,297,014)
(14,378,065)
(8,020)
15,036,821

(33,632,216)
7,404,585
(2,059,716)
1,776,522
(2,556,309)
(30,335,355)
(2,474,746)
724,474
10,868,133
(910,020)
(15,418,914)

15,148,854
(17,743,811)
494,815
928,574
785,592
(2,450,744)
(10,351)
(2,431,994)
(2,781,918)
9,852,368

เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้

(399,019,530)
(55,854,671)
(8,955,560)

266,913,784
(73,240,111)
(33,541,782)

(66,613,562)
(31,218,409)
(1,365,035)

1,791,385
(42,629,007)
(1,896,425)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

(463,829,761)

160,131,891

(99,197,006)

(42,734,047)

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผือ่ (กลับรายการ)
- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
กาไรทีเ่ กิดขึน้ จากการจาหน่ายหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
กาไรจากการจาหน่ ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงาน
รายได้ดอกเบีย้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรสุทธิของบริษทั ร่วม

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

477,531,140
(132,006,191)
(529,850,000)
1,899,055

474,345
(33,408)
(96,000,000)
676,885

476,987,151
(110,000,000)
127,000,000
(1,187,799,932)
(5,099,800)
798,130
283,491

(27,312)
287,000,000
(213,499,978)
196,651

283,853
(802,073)
(331,015,869)
(10,431,559)
(7,762,885)

265,800,000
63,491
(873,651)
(565,946,075)
(62,959,429)
(1,291,156)

973,713
(82,164,652)
-

61,933
(242,584,640)
(661,260)
-

(532,154,529)

(460,088,998)

(779,021,899)

(169,514,606)

942,906,528
(165,554,333)
(2,000,000)
(33,630,219)

(1,500,000)
1,482,278,792
(1,349,685,198)
200,000,000
(18,961,603)

819,301,980
(44,319,998)
106,124,645
(15,000,000)
(14,400,411)

(1,500,000)
1,315,870,985
(1,014,833,332)
106,000,000
(200,000,000)
(6,241,856)

(6)
4,900,000
-

(8,000,000)
60,000,000

-

-

27,000,000

16,000,000

-

-

773,621,970

380,131,991

851,706,216

199,295,797

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด - สุทธิ

(222,362,320)
395,864,506

80,174,884
441,904,877

(26,512,689)
53,079,771

(12,952,856)
91,809,673

เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดปลำยงวด

173,502,186

522,079,761

26,567,082

78,856,817

หมำยเหตุ
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ จัดตัง้ บริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ การรับโอนกิจการทัง้ หมด
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบีย้
เงินสดรับเงินมัดจาจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายเพือ่ สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

11
18

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายหนี้สนิ สัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ ม่ม ี
อานาจควบคุมในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจัดตัง้ บริษทั ย่อยใหม่
เงินสดรับจากการเพิม่ หุน้ สามัญของบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อยบางส่วน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด(ลดลง)เพิ่ มขึ้นสุทธิ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

173,502,186

522,954,024

26,567,082

78,856,817

-

(874,263)

-

-

173,502,186

522,079,761

26,567,082

78,856,817

152,998,221

67,644,787

88,664,880

24,758,772

25,724,904

109,263,068

1,084,445

17,590,790

228,599

5,000,000

-

-

เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดรวมรำยกำรต่อไปนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ของงบกระแสเงิ นสด :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

รำยกำรที่ไม่ใช่เงิ นสด
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสดทีส่ าคัญ สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็ นเงินเชือ่
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเป็ นเงินเชือ่
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
1

ข้อมูลทั ่วไป

บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) เป็ นบริษทั มหำชนจำกัดและเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยและมีทอ่ี ยู่ตำมทีจ่ ดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 29 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
นอกจำกนี้ บริษัทมีสำขำตัง้ อยู่เลขที่ 1 ซอยสวนพลู ถนนสำทร แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร และเลขที่
35/2 หมู่ท่ี 12 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
กำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร”) คือ ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ให้บริกำรที่พกั อำศัย
อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ และพัฒนำและให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงินบำทด้วยหน่ วยพันบำท เว้นแต่
ได้ระบุเป็ นอย่ำงอื่น
ข้อ มูลทำงกำรเงิน รวมและข้อ มูลทำงกำรเงิน เฉพำะกิจกำรระหว่ำ งกำลได้รบั อนุ มตั ิจ ำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่
13 สิงหำคม พ.ศ. 2563
2

เหตุกำรณ์สำคัญระหว่ำงงวดที่รำยงำน

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์
ดังกล่ำวส่งผลทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรสำหรับรอบระยะเวลำหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
โดยเฉพำะผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจโรงแรมส่งผลให้ยอดรำยได้ของธุรกิจโรงแรมของกลุ่มกิจกำรจึงลดลงจำนวน
76.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 52.77 เมื่อเทียบกับปี ก่อน อีกทัง้ มำตรกำรกำรป้ องกันกำรระบำด COVID-19 ที่เกิดขึน้ ใน
หลำยพืน้ ที่ ทีม่ กี ำรควบคุมและจำกัดกำรเดินทำง ส่งผลให้ยอดรำยได้ของธุรกิจโรงพยำบำลทีด่ ำเนินงำนอยู่เดิมลดลงจำนวน
178.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.17 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และผลกระทบดังกล่ำวผูบ้ ริหำรคำดกำรณ์ว่ำจะส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกลุ่มกิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจกับเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็ นพิเศษ และได้กำลัง
ประเมินผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน รวมทัง้ กำรวำงแผนเพื่อรับมือกับเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอย่ำงมีประสิทธิผล
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
3 เกณฑ์ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงิ น
ข้อ มูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงิน เฉพำะกิจกำรระหว่ ำงกำลได้จดั ทำขึ้น ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ ที่ 34
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ประกำศทีอ่ อกโดยสภำวิชำชีพบัญชี และข้อกำหนดเพิม่ เติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำน
ทำงกำรเงินทีอ่ อกภำยใต้พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ ำ งกำลภำษำไทยที่จ ัด ท ำตำมกฎหมำย ในกรณี ท่ีมีเนื้ อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
4

นโยบำยกำรบัญชี

นโยบำยกำรบัญชีทใ่ี ช้ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีทใ่ี ช้ในกำรจัดทำ
งบกำรเงินสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้
1) กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่มำถือปฏิบตั ดิ งั ทีก่ ล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5 และ
2) การนาข้อยกเว้นจากมาตรการผ่ อนปรนชัวคราวเพื
่
่อ ลดผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการผ่ อ นปรนชัว่ คราวเพื่อ ลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่อ อกโดยสภาวิช าชีพ บัญ ชี
มาถือปฏิบตั สิ าหรับรอบระยะเวลารายงานสิน้ สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มกิจกำรเลือกทีจ่ ะไม่นำข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็ นข้อบ่งชีก้ ำรด้อยค่ำในกำรพิจำรณำว่ำสินทรัพย์
ของกลุ่มกิจกำรอำจมีกำรด้อยค่ำหรือไม่
สำหรับ กำรทดสอบกำรด้อ ยค่ ำ ของค่ ำ ควำมนิ ย มที่ก ลุ่ ม กิจ กำรต้อ งดำเนิ น กำรทดสอบกำรด้อ ยค่ ำ เป็ น ประจ ำทุ ก ปี นั น้
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่นำข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่กระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงินในอนำคตมำใช้
ประกอบกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดงั กล่ำว
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
5 กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นใหม่มำถือปฏิ บตั ิ และกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
กลุ่ ม กิจ กำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่เ กี่ยวกับเครื่อ งมือ ทำงกำรเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9)
โดยปรับปรุงย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจกำรไม่ได้ทำกำรปรับปรุงย้อนหลังงบกำรเงินที่แ สดง
เปรียบเทียบสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี พ.ศ. 2562 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวกับสัญญำเช่ำ (TFRS 16)
โดยใช้วธิ อี ย่ำงง่ำย (Simplified approach) ซึ่งเป็ นแนวทำงที่สำมำรถกระทำได้ตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว ทัง้ นี้กลุ่มกิจกำรได้ทำกำรปรับปรุงรำยกำรและจัดประเภทรำยกำรใหม่ตำมข้อกำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ในยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กำรปรับปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินจำกกำรปรับใช้กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกีย่ วกับ
เครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสัญญำเช่ำ (TFRS 16) เป็ นครัง้ แรกมีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
ตำมที่รำยงำนไว้เดิ ม
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
รำยกำรปรับปรุงและ รำยกำรปรับปรุงและ
กำรจัดประเภท
กำรจัดประเภท
รำยกำรใหม่
รำยกำรใหม่
บำท
บำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
ตำมที่ปรับปรุงใหม่
บำท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินฝำกประจำระยะสัน้ *
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื *
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

525,827,195
233,450,311
1,312,801,650

519,600,530
6,226,665
(525,827,195)
-

-

519,600,530
6,226,665
233,450,311
1,312,801,650

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
สิทธิกำรเช่ำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

330,000
9,896,169,674
26,512,846
23,278,149
13,307,243,766

330,000
(330,000)
-

(282,534,609)
333,588,141
(26,512,846)
24,540,686

330,000
9,613,635,065
333,588,141
23,278,149
13,331,784,452

รวมสิ นทรัพย์

14,620,045,416

-

24,540,686

14,644,586,102
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
ตำมที่รำยงำนไว้เดิ ม
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
รำยกำรปรับปรุงและ รำยกำรปรับปรุงและ
กำรจัดประเภท
กำรจัดประเภท
รำยกำรใหม่
รำยกำรใหม่
บำท
บำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
ตำมที่ปรับปรุงใหม่
บำท

หนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำส่วนทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

64,811,684
1,918,411,137

-

7,011,426
7,011,426

71,823,110
1,925,422,563

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำ*
หนี้สนิ เงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น*
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

204,917,951
24,479,412
333,879,767
41,812,005
2,990,407,589

-

17,529,260
17,529,260

222,447,211
24,479,412
333,879,767
41,812,005
3,007,936,849

รวมหนี้ สิน

4,908,818,726

-

24,540,686

4,933,359,412

ส่วนของเจ้ำของ
กำไร(ขำดทุน)สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
รวมส่วนของเจ้ำของ

(626,349,548)
766,023,166
9,711,226,690

-

-

(626,349,548)
766,023,166
9,711,226,690

14,620,045,416

-

24,540,686

14,644,586,102

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ

* สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ำย (Amortised cost)
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
ตำมที่รำยงำนไว้เดิ ม
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
รำยกำรปรับปรุงและ รำยกำรปรับปรุงและ
กำรจัดประเภท
กำรจัดประเภท
รำยกำรใหม่
รำยกำรใหม่
บำท
บำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
ตำมที่ปรับปรุงใหม่
บำท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินฝำกประจำระยะสัน้ *
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื *
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

484,568,615
48,066,031
2,004,921,739

480,581,464
3,987,151
(484,568,615)
-

-

480,581,464
3,987,151
48,066,031
2,004,921,739

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

330,000
3,033,818,641
11,012,311,078

330,000
(330,000)
-

(117,443,856)
125,488,905
8,045,049

330,000
2,916,374,785
125,488,905
11,020,356,127

รวมสิ นทรัพย์

13,017,232,817

-

8,045,049

13,025,277,866
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
ตำมที่รำยงำนไว้เดิ ม
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
รำยกำรปรับปรุงและ รำยกำรปรับปรุงและ
กำรจัดประเภท
กำรจัดประเภท
รำยกำรใหม่
รำยกำรใหม่
บำท
บำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
ตำมที่ปรับปรุงใหม่
บำท

หนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำส่วนทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

27,249,664
2,663,972,732

-

3,491,374
3,491,374

30,741,038
2,667,464,106

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สนิ เงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น*
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

90,691,684
164,789,591
17,436,987
1,749,216,451

-

4,553,675
4,553,675

95,245,359
164,789,591
17,436,987
1,753,770,126

รวมหนี้ สิน

4,413,189,183

-

8,045,049

4,421,234,232

ส่วนของเจ้ำของ
กำไร(ขำดทุน)สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้ำของ

(66,010,368)
8,604,043,634

-

-

(66,010,368)
8,604,043,634

13,017,232,817

-

8,045,049

13,025,277,866

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ

* สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ำย (Amortised cost)
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจกำรได้นำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับใหม่ เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิตงั ้ แต่วนั ที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิ รี บั รู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้เป็ นรำยกำร
ปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวด (modified retrospective)
กำรนำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั มิ ผี ลกระทบต่อวิธปี ฏิบตั ิ
ทำงบัญชีของกลุ่มบริษทั ทีเ่ ป็ นสำระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทัวไป)
่
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กลุ่มกิจกำรถือ จะต้องจัดกลุ่มเป็ น 2 ประเภทตำมกำรวัดมูลค่ ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้)
คือ จัดเป็ นประเภท ก) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน หรือ ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะ
ไม่สำมำรถจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ปั จจุบนั กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนในตรำสำรทุนทีแ่ สดงด้วยวิธรี ำคำทุนจำนวน 330,000 บำท โดยเงินลงทุนในตรำสำรทุนดังกล่ำว
จะต้องถู กจัดประเภทและวัดมูลค่ ำใหม่ ตำมวิธีมูลค่ ำยุ ติธรรมผ่ ำนก ำไรหรือขำดทุ น โดยผลกระทบจำกกำรวัดมูลค่ ำใหม่
ไม่มผี ลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อกำไรสะสมต้นงวด
การด้อยค่า
ข้อกำหนดทำงบัญชีใหม่เกี่ยวกับกำรรับรูร้ ำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ทำให้กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรับรูผ้ ลขำดทุน
ด้ำ นเครดิต ที่ค ำดว่ ำ จะเกิด ขึ้น ณ วัน ที่ร ับ รู้เ ริ่ม แรกและในรอบระยะเวลำบัญ ชีถัด ไป ณ วัน ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจกำรใช้วธิ กี ำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำรับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ แล้วพบว่ำไม่มผี ลกระทบอย่ำง
มีสำระคัญต่อกำไรสะสมต้นงวด
กลุ่มกิจกำรได้นำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิ โดยกำรรับรู้หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็ น
สัญญำเช่ำดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญำเช่ำ ทัง้ นี้ หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วันทีน่ ำ
TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิดงั กล่ำวจะรับรู้ด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของหนี้ สินที่จะต้องชำระ คิดลดด้วยอัตรำกู้ยืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรำกูย้ มื ส่วนเพิม่ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักทีก่ ลุ่มกิจกำรนำมำใช้ในกำรคิดลดดังกล่ำว คือ ร้อยละ 4.03
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
สำหรับสัญญำเช่ำทีเ่ ดิมกลุ่มกิจกำรได้รบั รูเ้ ป็ นสัญญำเช่ำกำรเงินนัน้ จะรับรูด้ ว้ ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่นำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก โดยจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และ
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ทัง้ นี้ กลุ่มกิจกำรจะเริม่ นำข้อกำหนดของกำรรับรู้รำยกำรภำยใต้ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิกบั รำยกำร
ดังกล่ำวภำยหลังวันทีถ่ อื ปฏิบตั คิ รัง้ แรก
ข้อมูลทำงกำรเงิ น ข้อมูลทำงกำรเงิ น
รวม
เฉพำะกิ จกำร
บำท
บำท
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
(หัก): ผลกระทบจำกอัตรำดอกเบีย้ กำรกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่ำ ณ วันทีน่ ำใช้
เป็ นครัง้ แรก
บวก: หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินทีไ่ ด้รบั รู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
(หัก): สัญญำเช่ำระยะสัน้ ทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธเี ส้นตรง
(หัก): สัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมลู ค่ำต่ำทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธี
เส้นตรง
(หัก): สัญญำทีไ่ ด้มกี ำรประเมินใหม่และรับรูเ้ ป็ นสัญญำบริกำร / ส่วนของ
ค่ำบริกำรทีไ่ ด้รวมอยู่ในค่ำเช่ำ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ - ส่วนทีห่ มุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน

58,876,537

10,352,248

(4,006,942)

(395,637)

269,729,636
(1,341,955)

117,941,348
-

(768,536)

-

(28,218,419)
294,270,321

(1,911,562)
125,986,397

71,823,110
222,447,211
294,270,321

30,741,038
95,245,359
125,986,397

กลุ่มกิจกำรรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ดว้ ยจำนวนเดียวกับหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ปรับปรุงด้วยยอดยกมำของจำนวนเงินค่ำเช่ำ
จ่ำยล่วงหน้ำ และ ค่ำเช่ำค้ำงชำระที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้ นี้ กลุ่มกิจกำรไม่มี
สัญญำเช่ำทีเ่ ป็ นสัญญำทีส่ ร้ำงภำระทีต่ อ้ งนำมำปรับปรุงกับสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ ณ วันทีน่ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ทร่ี บั รูน้ นั ้ เป็ นกำรเช่ำสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
30 มิ ถนุ ำยน
1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
อสังหำริมทรัพย์
อุปกรณ์
ยำนพำหนะ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้

155,210,953
248,399,777
13,791,872
417,402,602

50,051,966
269,190,426
14,345,749
333,588,141

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
14,386,953
99,034,844
5,174,897
118,596,694

16,259,078
104,104,741
5,125,086
125,488,905

วิธผี ่อนปรนในทางปฏิบตั ทิ กี ่ ลุม่ กิจการเลือกใช้
ในกำรนำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรกนั น้ กับสัญญำเช่ำที่กิจกำรมีอยู่ก่ อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำร
ได้เลือกใช้วธิ ผี ่อนปรนในทำงปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนดังนี้
• ถือว่ำสัญญำเช่ำดำเนินงำนทีม
่ อี ำยุสญ
ั ญำเช่ำคงเหลือน้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็ นสัญญำเช่ำ
ระยะสัน้
• ไม่รวมต้นทุนทำงตรงเริม
่ แรกในกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
• ใช้ขอ้ เท็จจริงทีท
่ รำบภำยหลังในกำรกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ ในกรณีทส่ี ญ
ั ญำให้สทิ ธิเลือกขยำยอำยุสญ
ั ญำเช่ำหรือยกเลิก
สัญญำเช่ำ
• เลือกทีจ่ ะไม่พจิ ำรณำใหม่ว่ำสัญญำต่ำง ๆ เข้ำเงื่อนไขของสัญญำเช่ำตำม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตำมกำรพิจำรณำของ
มำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
นโยบำยกำรบัญชี ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรนำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิ น
และมำตรฐำนเรื่องสัญญำเช่ำมำถือปฏิ บตั ิ
สินทรัพย์ทางการเงิน
กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยแบ่งเป็ นแต่ละประเภทดังนี้
•
•

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ว ัดมูลค่ ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุ ติธรรมผ่ ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ ำยุ ติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ำย (Amortised cost)

กลุ่มกิจกำรรับรูส้ นิ ทรัพย์ทำงกำรเงินในวันซื้อขำยด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม บวกด้วยต้นทุนกำรทำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กำรได้มำซึง่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ยกเว้นสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน ซึง่ กลุ่มกิจกำรจะรับรู้
ต้นทุนกำรทำรำยกำรในกำไรหรือขำดทุน
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำลักษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรัพย์ ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุ พนั ธ์แฝง (Embedded derivatives)
เพื่อพิจำรณำว่ำเข้ำเงือ่ นไขกำรจ่ำยชำระด้วยเงินต้นและดอกเบีย้ หรือไม่
ตราสารหนี้
กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้จะพิจำรณำจำกโมเดลธุรกิจ (Business model) ในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
และจำกลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำ โดยจะจัดประเภทตำมลักษณะกำรวัดมูลค่ำ ดังนี้
-

-

-

รำคำทุนตัดจำหน่ ำย: สินทรัพย์ท่กี ลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตำมสัญญำที่มลี กั ษณะของเงินต้นและ
ดอกเบี้ย (SPPI) จะรับรู้ด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย รำยได้ดอกเบี้ยจะรับรู้ตำมวิธอี ตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวม
อยู่ในรำยได้ทำงกำรเงิน กำไรหรือขำดทุนจำกกำรตัดรำยกำรและกำไรขำดทุ นจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจะรับรูใ้ นรำยกำร
กำไรหรือขำดทุนอื่น ส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรูเ้ ป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำก
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI): สินทรัพย์ทก่ี ลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตำมสัญญำ
ทีม่ ลี กั ษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรับรูด้ ว้ ยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินกลุ่มนี้จะรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นรำยกำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรูเ้ ป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยได้ดอกเบี้ยจะรับรู้ในส่วนของรำยได้ทำงกำรเงิน และกำไรขำดทุน
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนซึ่งจะรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนอื่น กำไรหรือขำดทุนที่รบั รู้สะสมอยู่ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จะถูกจัดประเภทใหม่มำยังกำไรหรือขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว
มูลค่ ำ ยุ ติธ รรมผ่ำ นก ำไรขำดทุน (FVPL): สิน ทรัพ ย์ท่ีก ลุ่ ม กิจ กำรถือไว้ท่ไี ม่เ ข้ำ เงื่อ นไขกำรวัด มูลค่ ำแบบรำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย และมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกรับรูด้ ว้ ยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน โดยกำไร
หรือขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำภำยหลังกำรรับรูเ้ ริม่ แรกจะแสดงรวมอยู่ในกำไรหรือขำดทุนอื่น

กลุ่มกิจกำรโอนจัดประเภทตรำสำรหนี้เมื่อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินเปลีย่ นไปเท่ำนัน้
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ตราสารทุน
กลุ่ ม กิจ กำรจัด ประเภทเงิน ลงทุ น ในตรำสำรทุ น เป็ น 2 ประเภทตำมกำรวัด มูลค่ ำ (ซึ่ง ไม่ สำมำรถเปลี่ย นแปลงได้) คือ
ก) มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน หรือ ข) มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรับรูไ้ ปยังกำไร
หรือขำดทุนในภำยหลัง โดยกลุ่มกิจกำรพิจำรณำกำรวัดมูลค่ำดังกล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกัน สำหรับเงินปั นผล
จำกตรำสำรทุนดังกล่ำวจะรับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุนและแสดงรวมอยู่ในรำยได้อ่นื
การด้อยค่า
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรับรู้ผลขำดทุน ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยรวม
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีเ่ ป็ นตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยวิธวี ดั มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ ำย ซึ่ งวิธีกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำนัน้
ขึ้นอยู่กับว่ำมีกำรเพิม่ ขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์หรือไม่ ยกเว้นกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ สินทรัพย์
ทีเ่ กิดจำกสัญญำ และลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ ซึง่ กลุ่มกิจกำรเลือกใช้วธิ กี ำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำรับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ทัง้ นี้กลุ่มกิจกำรเลือกนำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัวครำวเพื
่
่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่ อกโดยสภำวิชำชีพ
บัญ ชี มำถือ ปฏิบ ัติสำหรับ รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้น สุ ด ภำยในช่ ว งเวลำระหว่ ำ งวัน ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 โดยเลือกทีจ่ ะไม่นำข้อมูลทีม่ กี ำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward looking information) มำใช้ใน
กำรพิจำรณำรับรูผ้ ลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้กำรค้ำ ซึง่ กลุ่มกิจกำรเลือกใช้วธิ กี ำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณ
สัญญาเช่า
กลุ่มกิจกำรมีสญ
ั ญำเช่ำที่ดนิ พื้นที่อำคำรสำนักงำน อุปกรณ์ และรถยนต์ โดยสัญญำเช่ำส่วนใหญ่จะมีระยะเวลำกำรเช่ำคงที่
จำนวน 2 ถึง 30 ปี โดยบำงสัญญำมีเงือ่ นไขให้สำมำรถต่อสัญญำได้
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จดั ประเภทสัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็ นสัญญำเช่ำประเภทสัญญำเช่ำ
กำรเงิน และสัญญำเช่ำดำเนินงำน โดยค่ำเช่ำทีจ่ ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำน สุทธิจำกเงินจูงใจตำมสัญญำเช่ำทีไ่ ด้รบั จำก
ผูใ้ ห้เช่ำ จะรับรูต้ ำมวิธเี ส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่ ม กิจ กำรรับ รู้สัญ ญำเช่ ำ เมื่อ กลุ่ ม กิจ กำรสำมำรถเข้ำ ถึง สิน ทรัพ ย์ต ำมสัญ ญำเช่ ำ
เป็ นสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปั นส่วนเป็ นกำรจ่ำยชำระหนี้สนิ และต้นทุนทำงกำรเงิน
โดยต้นทุนทำงกำรเงินจะรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนตลอดระยะเวลำสัญญำเช่ ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิ ตำม
สัญญำเช่ำทีค่ งเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ตำมวิธเี ส้นตรงตำมอำยุทส่ี นั ้ กว่ำระหว่ำงอำยุสนิ ทรัพย์
และระยะเวลำกำรเช่ำ
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สินทรัพย์และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำรับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมค่ำเช่ำจ่ำย ซึง่ ประกอบไปด้วย
• ค่ำเช่ำคงทีส
่ ุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้ำงรับ
• ค่ำเช่ำผันแปรทีอ
่ ำ้ งอิงจำกอัตรำหรือดัชนี
• มูลค่ำทีค
่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยจำกกำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ
• รำคำสิทธิเลือกซื้อหำกมีควำมแน่ นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก
่ ลุ่มกิจกำรจะใช้สทิ ธิ และ
• ค่ำปรับจำกกำรยกเลิกสัญญำ หำกอำยุของสัญญำเช่ำสะท้อนถึงกำรทีก
่ ลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะยกเลิกสัญญำนัน้
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดด้วยอัตรำกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ซึ่งก็คืออัตรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยืม เพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพ ย์
ทีม่ มี ลู ค่ำใกล้เคียงกัน ในสภำวะเศรษฐกิจ อำยุสญ
ั ญำ และเงือ่ นไขทีใ่ กล้เคียงกัน
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้จะรับรู้ด้วยจำนวนที่รบั รู้เริม่ แรกของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยที่ได้ชำระก่อนเริม่ หรือ
ณ วันทำสัญญำ สุทธิจำกเงินจูงใจทีไ่ ด้รบั ตำมสัญญำเช่ำ ต้นทุนทำงตรงเริม่ แรก และต้นทุนกำรปรับสภำพสินทรัพย์ โดยค่ำเช่ำ
ที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำระยะสัน้ และสัญญำเช่ำสินทรัพย์ท่มี ีมูลค่ำต่ ำจะรับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง สัญญำเช่ำ ระยะสัน้
คือสัญญำเช่ำที่มอี ำยุสญ
ั ญำเช่ำน้ อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรัพย์ท่มี ีมูลค่ำต่ ำประกอบด้วยอุ ปกรณ์ ไอที อุปกรณ์
สำนักงำนขนำดเล็ก รถยนต์ ป้ ำยโฆษณำ เครื่องมือแพทย์ และห้องพัก
6

ประมำณกำรทำงบัญชี

ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติทม่ี ผี ลกระทบต่อกำร
นำนโยบำยกำรบัญชีมำใช้ และจำนวนเงินของสินทรัพย์แ ละหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ ำ ง
จำกประมำณกำร
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรประเมินว่ำเงินให้กู้ยมื แก่บริษัทย่อยและกิจกำรอื่นมีอตั รำกำรผิดนัดชำระต่ ำ ผู้บริหำรจึงไม่ได้ตงั ้
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรอบไตรมำสปั จจุบ ันสำหรับเงินให้กู้ยมื ดังกล่ำว ทัง้ นี้ผบู้ ริหำรได้ตดิ ตำมสถำนกำรณ์และข้อมูลใหม่
ทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงสม่ำเสมอ หำกมีเหตุกำรณ์ทก่ี ระทบกำรประมำณกำรทำงบัญชีอย่ำงมีสำระสำคัญ
ผูบ้ ริหำรจะพิจำรณำปรับกำรประมำณกำรดังกล่ำว
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7

ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนและรำยได้

คณะกรรมกำรบริหำรทีท่ ำกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มกิจกำรระบุส่วนงำนทีร่ ำยงำนของธุรกิจเพื่อใช้ในกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรโดยจำแนกตำมสำยผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ธุรกิ จโรงพยำบำล
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน
ธุรกิ จพัฒนำและให้เช่ำ
กำรตัดบัญชีรำยกำร
อสังหำริ มทรัพย์
ธุรกิ จอื่น ๆ
ระหว่ำงกัน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร
ลูกค้ำภำยนอก
ระหว่ำงส่วนงำน
รวม

447.1
27.1
474.2

537.3
20.7
558.0

76.0
14.1
90.1

137.5
14.7
152.2

-

4.4
80.9
85.3

(41.2)
(41.2)

(116.3)
(116.3)

523.1
523.1

679.2
679.2

จังหวะเวลำกำรรับรู้รำยได้
ณ จุดใดจุดหนึ่ง
ตลอดช่วงระยะเวลำ
รวมรำยได้

397.4
76.8
474.2

422.9
135.1
558.0

1.0
89.1
90.1

4.6
147.6
152.2

-

1.6
83.7
85.3

(1.2)
(40.0)
(41.2)

(0.9)
(115.4)
(116.3)

397.2
125.9
523.1

428.2
251.0
679.2

กำไรขัน้ ต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

40.1
(200.4)
(157.7)
1.2
(156.5)

95.9
(189.4)
(101.0)
(3.6)
(104.6)

18.7
(39.2)
52.2
(1.2)
51.0

64.1
(56.0)
(2.8)
(4.1)
(6.9)

-

71.5
(22.1)
48.7
0.1
48.9

(45.3)
53.3
(88.3)
10.2
(78.1)

(78.1)
30.0
(62.0)
12.7
(49.3)

13.5
(186.3)
(193.8)
10.2
(183.6)

153.4
(237.5)
(117.1)
5.1
(111.9)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่ำควำมนิยม
รวมสินทรัพย์

6,434.8
1,824.0
9,454.7

5,716.0
1,657.2
7,126.0

1,552.5
3,616.8
12,676.1

2,690.2
3,720.9
10,770.2

1.7

0.2
4.5
154.6

(6,958.0)

(3,111.2)

1,552.5
10,051.6
1,824.0
15,174.5

2,690.2
9,437.1
1,661.7
14,939.6
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563

ธุรกิ จโรงพยำบำล
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน
ธุรกิ จพัฒนำและให้เช่ำ
กำรตัดบัญชีรำยกำร
อสังหำริ มทรัพย์
ธุรกิ จอื่น ๆ
ระหว่ำงกัน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร
ลูกค้ำภำยนอก
ระหว่ำงส่วนงำน
รวม

1,027.2
55.7
1,082.9

1,085.7
43.8
1,129.5

206.5
28.4
234.9

289.6
29.3
318.9

-

6.1
81.2
87.3

(84.1)
(84.1)

(154.3)
(154.3)

1,233.7
1,233.7

1,381.4
1,381.4

จังหวะเวลำกำรรับรู้รำยได้
ณ จุดใดจุดหนึ่ง
ตลอดช่วงระยะเวลำ
รวมรำยได้

898.6
184.3
1,082.9

930.0
199.5
1,129.5

5.4
229.5
234.9

9.6
309.3
318.9

-

2.1
85.2
87.3

(2.5)
(81.6)
(84.1)

(1.1)
(153.2)
(154.3)

901.5
332.2
1,233.7

940.6
440.8
1,381.4

กำไรขัน้ ต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

145.6
(373.1)
(286.4)
(1.0)
(287.4)

251.5
(361.6)
(134.8)
(11.4)
(146.2)

78.0
(90.2)
68.6
(2.8)
65.8

143.3
(114.0)
7.0
(8.2)
(1.2)

(0.1)
(0.1)
(0.1)

59.8
(27.1)
31.2
0.2
31.4

(92.3)
65.0
(92.7)
9.4
(83.3)

(123.4)
59.5
(79.8)
14.9
(64.9)

131.3
(398.4)
(310.6)
5.6
(305.0)

331.2
(443.2)
(176.4)
(4.5)
(180.9)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่ำควำมนิยม
รวมสินทรัพย์

6,434.8
1,824.0
9,454.7

5,716.0
1,657.2
7,126.0

1,552.5
3,616.8
12,676.1

2,690.2
3,720.9
10,770.2

1.7

0.2
4.5
154.6

(6,958.0)

(3,111.2)

1,552.5
10,051.6
1,824.0
15,174.5

2,690.2
9,437.1
1,661.7
14,939.6
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
8

มูลค่ำยุติธรรม

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมในแต่ละระดับ แต่ไม่รวมถึงรำยกำรทีม่ ูลค่ำยุตธิ รรม
ใกล้เคียงกับรำคำตำมบัญชี
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลระดับที่ 1
ข้อมูลระดับที่ 2
ข้อมูลระดับที่ 3
รวม
30 มิ ถนุ ำยน 31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน 31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน 31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่
วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรหนี้
(หมำยเหตุ 9)

179,528

519,600

-

-

-

-

179,528

519,600

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ข้อมูลระดับที่ 1
ข้อมูลระดับที่ 2
ข้อมูลระดับที่ 3
รวม
30 มิ ถนุ ำยน 31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน 31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน 31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่
วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรหนี้
(หมำยเหตุ 9)

118,352

480,582

-

-

-

-

118,352

480,582
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
9 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำและเงินลงทุน ในตรำสำรทุนสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
หลักทรัพย์ เงิ นลงทุนใน
หลักทรัพย์ เงิ นลงทุนใน
เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ งวด
กำรเพิม่ ขึน้
กำรจำหน่ำย
กำไรทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรจำหน่ำย
กำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำยุตธิ รรม
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยงวด

519,600
194,000
(535,000)
789
139
179,528

330
330

480,582
110,000
(473,000)
738
32
118,352

330
330

10 ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ทค่ี ำ้ งชำระได้ดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
(กำหนดชำระไม่เกิน 1 เดือน)
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

82,103

111,555

5,998

20,603

37,208
15,659
12,140
7,264
154,374
(9,272)
145,102

51,712
22,715
7,125
7,327
200,434
(7,432)
193,002

10,602
2,881
6,976
2,652
29,109
(2,745)
26,364

12,801
1,343
1,623
1,157
37,527
(1,264)
36,263

30

บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ทค่ี ำ้ งชำระได้ดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
(กำหนดชำระไม่เกิน 1 เดือน)

294

321

5,110

4,627

11 เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย
11.1 รำยละเอียดของเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีเ่ ปลีย่ นแปลงจำกงบกำรเงินสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562 มีดงั นี้

ชื่อบริษทั

ประเทศที่
ลักษณะของ
จดทะเบียนจัดตัง้
ธุรกิ จ

สัดส่วนควำมเป็ นเจ้ำของ
30 มิถนุ ำยน 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
เงินลงทุนตำมวิ ธีรำคำทุน
30 มิถนุ ำยน 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

บริษทั ย่อย
ถือหุ้นทำงตรง
บริษทั พริน้ ซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด

ไทย

ให้บริกำร
ทำงกำรแพทย์

51.00

-

5,099,800

-

ถือหุ้นทำงอ้อม : บริษทั ย่อยที่ถือหุ้น
โดยบริษัท วี บริลเลี่ยน กรุป๊ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษทั วี 33 จำกัด

ไทย

ให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์

99.99

99.99

-

-

ถือหุ้นทำงอ้อม : บริษทั ย่อยที่ถือหุ้น
โดยบริษทั พริ้นซิ เพิ ล เฮลท์แคร์ จำกัด
บริษทั พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด
บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด

ไทย
ไทย
ไทย

โรงพยำบำล
โรงพยำบำล
โรงพยำบำล

90.00
86.67
60.00

99.99
80.00
60.00

-

-
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
11.2 กำรเปลี่ยนแปลงของเงิ นลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 และสำหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด
กำรลงทุนเพิม่
กำรจำหน่ำยเงินลงทุน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด

7,963,254
5,099
7,968,353

8,013,254
(50,000)
7,963,254

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรจัดตัง้ บริษทั พริน้ ซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญ 100,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100 บำท โดยบริษทั
ถือ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 51.00 บริษัท ย่ อ ยดัง กล่ ำ วได้จ ดทะเบีย นจัด ตัง้ บริษัท กับ กระทรวงพำณิ ช ย์ เ มื่ อ วัน ที่
18 มีนำคม พ.ศ. 2563
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วี 33 จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุ มตั ิให้ลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั จำกหุน้ สำมัญจำนวน 37,500,000 หุน้ โดยมีมลู ค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10 บำท เป็ นหุน้ สำมัญจำนวน
28,125,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ตำมสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ ละรำยถือหุ้นอยู่ บริษัท ย่ อยดังกล่ำว
ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2563
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ผูถ้ อื หุน้
ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จำกหุน้ สำมัญจำนวน 100,000 หุน้ โดยมีมลู ค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 10 บำท
เป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 27,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรำยถือหุน้ อยู่ บริษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

32

บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั พี.เอ็น.พี. ฮอสปิ ทอล จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2563 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ิ
ให้เลิกบริษัท โดยได้ย่นื จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2563 และบริษัทย่อย
ดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรชำระบัญชี
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วี 33 จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุ มตั ิให้ลดทุน
จดทะเบีย นของบริษัท จำกหุ้น สำมัญจ ำนวน 28,125,000 หุ้น โดยลดมูลค่ ำ หุ้น ที่ต รำไว้จ ำกหุ้น ละ 10 บำท เป็ น
หุ้นสำมัญจำนวน 28,125,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 7.5 บำท ตำมสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถือหุ้นอยู่
บริษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ลำพูน จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ผูถ้ อื หุน้ ได้
มีม ติอ นุ ม ัติใ ห้เ พิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษัท จำกหุ้น สำมัญ จ ำนวน 20,000,000 หุ้น โดยมีมู ล ค่ ำ ที่ต รำไว้หุ้น ละ
10 บำท เป็ นหุ้นสำมัญจ ำนวน 30,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่ ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม ตำมสัดส่วน
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ แต่ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยไม่ใช้ สิทธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้น
เพิม่ ทุนทัง้ หมด ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เพิม่ ขึ้นจำกร้อยละ 80.00 เป็ นร้อยละ 86.67 บริษัทย่อย
ดังกล่ำวได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ของบริษทั พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ -ศรีสะเกษ จำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ได้มีมติอนุ มตั ิให้เรียกชำระมูลค่ำหุ้นส่วนที่เหลือจำกผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น จำกมูลค่ำที่เรียก
ชำระแล้วหุ้นละ 6 บำท เป็ นมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ทัง้ นี้บริษัทย่อยได้รบั ชำระมูลค่ำหุ้นดังกล่ำว
จำกบริษทั พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และบริษทั ศรีสะเกษเมดิเทค จำกัด และได้จดทะเบียนกำรชำระค่ำหุน้ เพิม่
กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ตำมลำดับ
12 อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน - สุทธิ
กำรเปลีย่ นแปลงของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ น ข้อมูลทำงกำรเงิ น
รวม
เฉพำะกิ จกำร
พันบำท
พันบำท
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ

1,576,376
802
(24,683)
1,552,495

-

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้นำทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จำนวน 1,041.2 ล้ำนบำท
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 1,064.5 ล้ำนบำท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อทีไ่ ด้รบั จำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 17)
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
13 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
กำรเปลีย่ นแปลงของทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ น ข้อมูลทำงกำรเงิ น
รวม
เฉพำะกิ จกำร
พันบำท
พันบำท
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุทธิ
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 มำใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 5)
กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด
- ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 18)
ซื้อสินทรัพย์
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ

9,896,170

3,033,819

(282,535)

(117,444)

238,994
400,217
(553)
(200,691)
10,051,602

160,871
(945)
(52,889)
3,023,412

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทได้นำที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จำนวน 2,822.2 ล้ำนบำท
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 2,764.5 ล้ำนบำท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อทีไ่ ด้รบั จำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 17)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้นำที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จำนวน 7,485.3 ล้ำนบำท
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 7,485.3 ล้ำนบำท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อทีไ่ ด้รบั จำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 17)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ต้นทุนกำรกู้ยมื จำนวน 1.0 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 :
14.8 ล้ำนบำท) ได้บนั ทึกเป็ นต้นทุนของอำคำรและอุปกรณ์ โดยเกิดจำกเงินกู้ยมื ทีก่ ู้ยมื มำเฉพำะเพื่อสร้ำงอำคำรและติดตัง้
อุปกรณ์ จำนวน 0.5 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 10.1 ล้ำนบำท) และเงินกู้ยืมมำเพื่อวัตถุประสงค์ทวไปจ
ั ่ ำนวน
0.5 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 4.7 ล้ำนบำท) กลุ่มกิจกำรใช้อตั รำกำรตัง้ ขึ้นเป็ นทุนร้อยละ 3.80 (31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.67) ในกำรคำนวณต้นทุนทีร่ วมเป็ นรำคำทุนของสินทรัพย์ อัตรำกำรตัง้ ขึน้ เป็ นทุนดังกล่ำวเป็ นอัตรำ
ต้นทุนกำรกูย้ มื ทีเ่ กิดจริงจำกเงินกูย้ มื ทีน่ ำมำใช้เป็ นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงอำคำรและติดตัง้ อุปกรณ์
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
14 สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ - สุทธิ
กำรเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ น ข้อมูลทำงกำรเงิ น
รวม
เฉพำะกิ จกำร
พันบำท
พันบำท
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุทธิ
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 มำใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 5)
กำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมด
- สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ (หมำยเหตุ 18)
เพิม่ ขึน้
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ

-

-

333,588

125,489

76,519
35,293
(27,997)
417,403

2,995
(9,887)
118,597

15 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
เงินทดรองจ่ำยให้กรรมกำร
สินทรัพย์ทไ่ี ด้รบั มำจำกกำรรับโอนกิจกำร
ทีอ่ ยู่ระหว่ำงกระบวนกำรปั นส่วนรำคำซื้อ
(หมำยเหตุ 18)
เงินมัดจำกำรก่อสร้ำง
อื่นๆ

300,000

-

-

-

131,500
54,480
13,633
499,613

1,000
29,236
30,236

6,090
6,090

3,534
3,534

ในไตรมำสทีส่ องของปี พ.ศ. 2563 บริษทั แต่งตัง้ กรรมกำรของบริษทั เป็ นผูก้ ่อกำรในกำรจัดตัง้ บริษทั ย่อยใหม่ เงินทดรองจ่ำย
ให้แก่กรรมกำรจำนวน 300.0 ล้ำนบำท มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรจัดตัง้ บริษทั พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-อุบลรำชธำนี
จำกัด ซึง่ ได้ดำเนินกำรจัดตัง้ บริษทั แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 22)

35

บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
16 เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมำยเหตุ 19)
เจ้าหนี้อ่นื
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อกิจกำรโรงพยำบำล
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำบริหำรจัดกำรค้ำงจ่ำย

81,259

148,770

6,970

30,957

1,236
271,654
9,350
120,414
857
484,770

1,717
149,011
173,046
13,441
485,985

1,808
111,033
19,029
857
139,697

3,299
17,441
26,332
13,441
91,470
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
17 เงิ นกู้ยืม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
รำยกำรหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
- เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
- หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมำยเหตุ 19)
- เงินกูย้ มื จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
ส่วนของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำว
ทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
(หมำยเหตุ 19)
- ตั ๋วสัญญำใช้เงินจำกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม

-

50,000
11

-

-

291,705
223
62,552

259,820
505
64,812

103,296
172
32,913

95,309
302
27,250

315,000
38,112

317,000
31,416

1,943,876
56,541

1,852,752
33,359

510,510
33,282
1,251,384

510,510
28,828
1,262,902

510,510
33,282
2,680,590

510,510
28,828
2,548,310

รำยกำรไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
- เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
- หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม

3,062,186
225,398
3,287,584

2,267,471
204,918
2,472,389

2,224,005
81,668
2,305,673

1,457,763
90,692
1,548,455

เงิ นกู้ยืมรวม

4,538,968

3,735,291

4,986,263

4,096,765

เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินทีม่ หี ลักประกัน มีจำนวนทัง้ สิน้ 3,346.7 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 2,577.2 ล้ำนบำท)
ซึง่ กำรกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำวใช้หลักประกันเป็ นทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงของกลุ่มกิจกำร (หมำยเหตุ 12 และ 13)
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
กำรเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 (ไม่รวมหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ) มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ น ข้อมูลทำงกำรเงิ น
รวม
เฉพำะกิ จกำร
พันบำท
พันบำท
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด
เงินกูย้ มื เพิม่
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
กำรจ่ำยคืนเงินกูย้ มื
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกูย้ มื ทีเ่ บิกใช้ในระหว่ำงงวด
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกูย้ มื
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด

3,465,561

3,978,823

943,302
56,107

925,427
54,536

(167,654)
(46,850)
(356)
907
4,251,017

(59,320)
(28,726)
942
4,871,682

ในไตรมำสทีส่ องของปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกูย้ มื เงินกับสถำบันกำรเงิน วงเงินกูย้ มื
จำนวน 2,330.0 ล้ำนบำท เพื่อขยำยเวลำกำรชำระหนี้ในส่วนของเงินต้นออกไปจำนวน 51.7 ล้ำนบำท เป็ นระยะเวลำ
6 เดือน โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนมิถุนำยนถึงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
18 กำรรับโอนกิ จกำรทัง้ หมด
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2563 บริษทั ย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ทำกำรเข้ำซื้อและรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจ
โรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ช่อื “โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ ” ซึ่งตัง้ อยู่ในจังหวัดชุมพร เพื่อขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจ
โรงพยำบำลของกลุ่มกิจกำรให้ครอบคลุมและเพิม่ ศักยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ของกลุ่มกิจกำรในอนำคต
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
มูลค่ำประมำณกำรของสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษทั โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ จำกัด เบือ้ งต้น ณ วันทีร่ บั โอนกิจกำร มีดงั นี้
พันบำท
สิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ำยซื้อสุทธิ

512,200
มูลค่ำยุติธรรม
พันบำท

สินค้ำคงเหลือ
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้รบั (ร้อยละ 100)
หัก ส่วนของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม (ร้อยละ 10)
สินทรัพย์สุทธิทไ่ี ด้มำ
บวก ค่ำควำมนิยมทีแ่ สดงในงบกำรเงินรวม

7,788
238,994
76,519
131,500
(10,177)
(12,890)
(47,984)
383,750
(38,375)
345,375
166,825
512,200

สินทรัพย์สุทธิทไ่ี ด้มำจำกกำรเข้ำซื้อและรับโอนกิจกำรข้ำงต้น เป็ นมูลค่ำทีป่ ระเมินเบื้องต้น ณ วันทีร่ บั โอนกิจกำร ณ วันที่
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทไ่ี ด้มำให้เสร็จสิ้น โดยจะปรับปรุง
รำยกำรสินทรัพย์และหนี้สนิ ให้เป็ นมูลค่ำยุตธิ รรมและรับรูส้ นิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีไ่ ด้มำจำกกำรซื้อธุรกิจเมื่อขัน้ ตอนเหล่ำนี้เสร็จสิน้
19 รำยกำรกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ถูกควบคุมโดยกลุ่มตระกูลวิทยำกรในสัดส่วนร้อยละ 81.24 จำนวนหุน้ ทีเ่ หลือร้อยละ 18.76 ถือโดยบุคคลทัวไป
่
นโยบำยกำรกำหนดรำคำสำหรับแต่ละรำยกำรอธิบำยได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
รำยได้ค่ำบริกำร ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
ดอกเบีย้ รับ/จ่ำย

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
อัตรำทีอ่ ยู่ในระดับอัตรำตลำดปกติทวไป
ั่
(Arm’s Length Price)
ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษทั บวกกำไรส่วนเพิม่
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรทีม่ สี ำระสำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ก)

รำยได้ค่ำบริกำร รำยได้จำกกำรให้เช่ำ รำยได้ดอกเบีย้ ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และดอกเบีย้ จ่ำย
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
รำยได้ค่ำบริกำร
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

825
825

718
718

12,846
825
13,671

12,729
615
13,344

343

1,791

-

-

รำยได้ดอกเบีย้
บริษทั ย่อย

-

-

18,089

4,419

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ย่อย

-

-

101

1,161

3,582
3,582

199
199

1,669
1,935
3,604

2,636
2,636

5,565
5,565

9,025
9,025

12,120
2,228
14,348

2,920
2,227
5,147

รำยได้จำกกำรให้เช่ำ
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ค่ำบริกำร
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดอกเบีย้ จ่าย
บริษทั ย่อย
บุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
รำยได้ค่ำบริกำร
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

1,650
1,650

1,333
1,333

25,635
1,650
27,285

25,458
1,230
26,688

737

3,594

-

-

รำยได้ดอกเบีย้
บริษทั ย่อย

-

-

32,906

8,425

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ย่อย

-

-

261

2,294

7,870
7,870

199
199

3,924
4,143
8,067

4,884
4,884

11,150
11,150

16,972
16,972

23,858
4,455
28,313

6,261
4,430
10,691

รำยได้จำกกำรให้เช่ำ
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ค่ำบริกำร
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดอกเบีย้ จ่าย
บริษทั ย่อย
บุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ข) ยอดค้างชาระที่เกิ ดจากการซื้อขายสิ นค้าและบริการ
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
ลูกหนี้
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เงิ นมัดจำ
บริษทั ย่อย
เจ้ำหนี้
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

3,551
3,551

4,235
4,235

4,817
294
5,111

4,306
321
4,627

-

-

1,006

1,006

1,236
1,236

1,717
1,717

1,205
603
1,808

2,492
807
3,299

-

184
184

73
73

33
33
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ค) เงิ นให้ก้ยู ืมแก่บริษทั ย่อย
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 และ
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด
เงินให้กยู้ มื เพิม่
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
เงินให้กยู้ มื รับชำระคืน
- เงินต้น
จัดประเภทใหม่เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรอื่น
จัดประเภทใหม่เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริษทั ย่อย
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

1,355,989

520,836

727,800
14,760

1,253,700
22,919

(127,000)
(996,251)
975,298

(402,500)
(38,966)
1,355,989

951,500
23,798

1,330,700
25,289

เงิน ให้ กู้ ยืม ระยะสัน้ แก่ บ ริษัท ย่ อ ย เป็ นไปตำมข้อ ตกลงและเงื่อ นไขกำรกู้ ยืม ปกติ ซ่ึ ง มีอ ัต รำดอกเบี้ย เท่ ำ กับ
เงินฝำกประจำนิตบิ ุคคล 12 เดือน บวกด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี และอัตรำดอกเบีย้ จำกแหล่งเงินกู้ บวกด้วยร้อยละ 0.50
ถึง ร้อยละ 1.00 ต่อปี มีกำหนดวันจ่ำยชำระคืนภำยใน 6 เดือน นับจำกวันให้กยู้ มื กลุ่มกิจกำรไม่ได้ตงั ้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญในรอบไตรมำสปั จจุบนั และรอบปี บญ
ั ชี พ.ศ. 2562 สำหรับเงินให้กยู้ มื ดังกล่ำว
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริษทั ย่อยสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 และ
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด
จัดประเภทใหม่จำกเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื เพิม่
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด

996,251

-

460,000
17,948
1,474,199

-

เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

1,440,000
34,199

-

เมื่อ วัน ที่ 1 มิถุ น ำยน พ.ศ. 2563 บริษัท ได้อ อกตั ๋วสัญ ญำใช้เ งิน ที่มีก ำหนดวัน จ่ ำ ยช ำระคืน เป็ น ระยะเวลำ 3 ปี
แทนตั ๋วสัญญำใช้เงินเดิมที่มกี ำหนดวันจ่ำยชำระคืน 6 เดือน ซึ่งส่งผลให้เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษัทย่อยจำนวน
996.0 ล้ำนบำท ถูกจัดประเภทใหม่ไปเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริษทั ย่อย
เงินให้กู้ยมื ระยะยำวแก่บริษัทย่อย เป็ นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรกู้ยืมปกติซ่ึง มีอตั รำดอกเบี้ยเท่ำกับอัตรำ
ดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 2.1 ต่อปี และอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับเงินฝำกประจำนิตบิ ุคคล 12 เดือนบวกด้วยร้อยละ
1.50 ต่อปี มีกำหนดวันจ่ำยชำระคืนภำยใน 3 ปี นับจำกวันให้กู้ยมื กลุ่มกิจกำรไม่ได้ตงั ้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรอบ
ไตรมำสปั จจุบนั และรอบปี บญ
ั ชี พ.ศ. 2562 สำหรับเงินให้กยู้ มื ดังกล่ำว
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ง) เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกันสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
และสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด
เงินกูย้ มื เพิม่
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
กำรจ่ำยคืนเงินกูย้ มื
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

348,416

461,891

1,886,111

614,851

6,696

200,000
22,838

106,125
23,858

1,597,479
21,112

(2,000)
353,112

(324,500)
(11,813)
348,416

(15,000)
(676)
2,000,418

(347,228)
(103)
1,886,111

315,000

317,000

1,943,877
-

1,852,752
-

38,112

31,416

56,541
-

33,359
-

บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ย่อย ซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยเท่ำกับเงินฝำกประจำนิตบิ ุคคล 12 เดือน บวกด้วยร้อยละ
1.00 ถึง 1.50 ต่อปี และมีกำหนดวันจ่ำยชำระคืนภำยใน 6 เดือน นับจำกวันกูย้ มื
กลุ่มกิจกำรมีเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน ซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยเท่ำกับร้อยละ 4.25 ต่อปี และมีกำหนด
วันจ่ำยชำระคืนภำยใน 6 เดือน นับจำกวันกูย้ มื
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
จ) ส่วนของตั ๋วสัญญาใช้เงิ นระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดในหนึ่ งปี
กำรเปลี่ยนแปลงของส่วนของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดในหนึ่งปี สำหรับงวด
หกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวมและ
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พันบำท
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด
ดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด

539,338
4,454
543,792

ส่วนของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563

510,510
33,282

ส่วนของตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทีถ่ ึงกำหนดในหนึ่งปี มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี
และมีกำหนดวันจ่ำยชำระภำยใน 3 ปี นับจำกวันกูย้ มื
ฉ)

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญของกลุ่มกิ จการ
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรสำคัญของกลุ่มกิจกำร มีรำยละเอียดดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

10,559
1,333
11,892

18,836
1,766
20,602

3,519
537
4,056

10,958
709
11,667
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

28,233
3,016
31,249

41,514
3,353
44,867

10,812
1,370
12,182

18,912
1,400
20,312

20 หนังสือคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษทั มีหนังสือค้ำประกันทีอ่ อกโดยสถำบันกำรเงินเป็ นจำนวน 18.5 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562 : 16.4 ล้ ำ นบำท) ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ภำระผู ก พัน ที่เ กิ ด ขึ้น จำกกำรให้บ ริก ำรทำงกำรแพทย์ ธุ ร กิ จ พัฒ นำ
อสังหำริมทรัพย์ และสำหรับค้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำนครหลวงซึง่ เป็ นไปตำมปกติธุรกิจของบริษทั
ณ วันที่ 30 มิถุ น ำยน พ.ศ. 2563 กลุ่ มกิจกำรมีหนั งสือค้ ำประกันที่ออกโดยสถำบันกำรเงินเป็ นจ ำนวน 29.1 ล้ ำนบำท
(31 ธัน วำคม พ.ศ. 2562 : 28.8 ล้ ำ นบำท) ซึ่ง เกี่ย วเนื่ อ งกับ ภำระผู ก พัน ที่เ กิด ขึ้น จำกกำรให้บ ริก ำรทำงกำรแพทย์
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ กำรค้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภิ ำค และค้ำประกัน
กำรเติมน้ำมันซึง่ เป็ นไปตำมปกติธุรกิจของกลุ่มกิจกำร
21 ภำระผูกพัน
21.1 ภำระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
ภำระผูกพันทีเ่ ป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้องกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนซึ่งยังไม่ได้รบั รู้ในข้อมูล
ทำงกำรเงิน มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
อำคำรและอุปกรณ์

329,125

21,909

104,082

12,166
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
21.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ำและบริกำร
กลุ่มกิจกำรมีสญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้เกี่ยวกับกำรเช่ำอุปกรณ์และสัญญำบริกำร ระยะเวลำของ
สัญญำอยู่ระหว่ำง 1 ถึง 4 ปี จำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำทีไ่ ม่สำมำรถยกเลิกได้ มีดงั นี้
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม 30 มิ ถนุ ำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

19,850
6,226
26,076

33,637
16,895
8,344
58,876

1,785
133
1,918

5,714
4,638
10,352

21.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน พ.ศ. 2563 กลุ่ ม กิจ กำรและบริษัท มีภ ำระผู ก พัน เกี่ย วกับ สัญ ญำกำรจัด กำรกับ บริษัท ใน
กลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติทม่ี ชี ่อื เสียง เพื่อให้เป็ นผูบ้ ริหำรงำนอำคำรทีพ่ กั อำศัยของกลุ่มกิจกำร
ภำระผูกพันดังกล่ำวไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญจำกข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
22 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรำยงำน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิกำรจัดตัง้ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ อุ บ ลรำชธำนี จ ำกัด เพื่อ รองรับกำรเข้ำซื้อและรับโอนกิจกำรโรงพยำบำลในอนำคต ด้ว ยทุ น จดทะเบียน 300 ล้ำนบำท
ประกอบด้ว ยหุ้น สำมัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่ ำ ที่ต รำไว้หุ้น ละ 10 บำท โดยบริษัท พริ้น ซิเ พิล เฮลท์แ คร์ จ ำกัด ถือ หุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
เมื่อ วัน ที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 กลุ่ ม กิจ กำรได้ท ำสัญ ญำเพื่อ รับ โอนกิจ กำรโรงพยำบำลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด
อุ บ ลรำชธำนี ในมู ล ค่ ำ ไม่ เ กิน 500 ล้ ำ นบำท โดยกลุ่ ม กิจ กำรได้ช ำระเงิน มัด จ ำแล้ ว จ ำนวน 100 ล้ ำ นบำท เมื่อ วัน ที่
22 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 และคำดว่ำกำรโอนกิจกำรและกำรควบคุมจะเกิดขึน้ ในไตรมำสทีส่ ำมของปี พ.ศ. 2563
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี ของบริษทั เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรจำหน่ำยสินทรัพย์ของ
กลุ่มกิจกำร ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บุคคลที่เกี่ย วข้องกันกับกลุ่มกิจกำร โดยมีมูลค่ำกำรซื้อขำยทัง้ สิ้นไม่ เกิน
433.7 ล้ำนบำท และคำดว่ำรำยกำรซื้อขำยจะแล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563
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บริษทั พริ้นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ำงกำลสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ทีป่ ระชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ ประจำปี ของบริษทั เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ิแผนกำรปรับโครงสร้ำง
กิจ กำรโดยกำรโอนกิจ กำรบำงส่ ว นของบริษัท (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่ง ได้แ ก่ ธุ ร กิจ โรงแรมและเซอร์ วิส
อพำร์ทเม้นท์ ภำยใต้ช่อื แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ - กรุงเทพฯ รวมกับทรัพย์สินและหนี้ สิน
ทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องและใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตัง้ ขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจกำรดังกล่ำว โดยบริษัท
วีบริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100) จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนของบริษทั ย่อย ส่งผลให้บริษทั ย่อยดังกล่ำวมีสถำนะเป็ นบริษทั ย่อยทำงอ้อมของบริษทั เพื่อให้บรรลุตำมนโยบำย
ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทในกำรมุ่งเน้นขยำยธุรกิจด้ำนโรงพยำบำลเป็ นหลัก ซึ่งกระบวนกำรโอนกิจกำรบำงส่วนนี้
คำดว่ำจะสำมำรถเริม่ และดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2563
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นำออกจำหน่ ำย จำนวน 101,759,452 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.0 บำท
ทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงจำก 3,564,096,272 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,462,336,820 บำท จำกนัน้ ได้อนุมตั ใิ ห้เพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษทั ภำยหลังจำกทีล่ ดทุนให้เป็ น 3,808,570,502 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 346,233,682
หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้ 1.0 บำท เพื่อรองรับกำรจัดสรรจำหน่ำยหุน้ ในอนำคต
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