
 

 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2562 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

การไม่แสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                             
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบ                        
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินขา้งตน้น้ีได ้เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรค                                         
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยสาํคญัต่องบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของ
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ                                 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 ข) และขอ้ 4.4 ในเดือนธนัวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลาง                           
ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 479 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน
ประมาณ 1,123 ลา้นบาทใหแ้ก่โจทกใ์นคดีแพง่อนัเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ในเดือนกรกฎาคม 
2561 โจทกไ์ดน้าํยดึหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) จาํนวน 15.7 
ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย และบริษทัฯไดส่้งมอบตน้ฉบบัใบหุน้ใหแ้ก่
สาํนกังานบงัคบัคดีแพง่เพื่อดาํเนินการขายทอดตลาดเพ่ือนาํเงินมาชาํระหน้ีใหแ้ก่โจทก ์ซ่ึงหุน้ดงักล่าวศาล
ลม้ละลายกลางมีคาํสัง่เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 อนุญาตใหน้าํหุน้ไปขายรวมกบัหุน้ท่ีถูกยดึในคดีกรมสรรพากร 
ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษเพื่อคดัคา้นคาํพิพากษาของ
ศาลลม้ละลายกลางดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพเิศษอ่านคาํพิพากษาแกเ้ป็นวา่
ใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินจาํนวน 837 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 473 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 
3 เมษายน 2555 เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 บริษทัฯไดย้ืน่คาํร้องขออนุญาต
ฎีกาต่อศาลฎีกา เพื่อขออนุญาตฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษดงักล่าวแลว้ ซ่ึงฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯไดท้าํการประเมินคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพเิศษ และโดยความเห็นของทนายความและ



 

2 

คณะทาํงานร่างคาํร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกา จึงมีความเช่ือมัน่ในประเดน็ขอ้ต่อสูแ้ละมีความเห็นวา่ศาลฎีกา
น่าจะรับฎีกาไวพ้ิจารณา และมีคาํพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินตามคาํพพิากษาดงักล่าวไวใ้นบญัชี เน่ืองจากคดีดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ระบวนการ
ยืน่คาํร้องขออนุญาตฎีกา ผลของคดีจึงยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดและข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

ทั้งน้ี บริษทัฯไดส่้งมอบตน้ฉบบัใบหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 15.7 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 24 
ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย และจาํนวน  48.3 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 76  ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด
ของบริษทัยอ่ยใหก้บัสาํนกังานบงัคบัคดีแพง่เพื่อดาํเนินการขายทอดตลาดเพ่ือนาํเงินมาชาํระหน้ีใหแ้ก่โจทก ์                            
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้และชาํระหน้ีสินภาษีท่ีมีต่อกรมสรรพากรตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 
ตามลาํดบั อยา่งไรกต็ามหุน้ดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯจนกวา่จะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือจากการขาย
ทอดตลาดและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ ดงันั้น ณ ปัจจุบนั บริษทั 
พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จึงยงัคงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีดาํเนิน
กิจการใหเ้ช่ายานพาหนะซ่ึงเป็นส่วนงานหลกัของกลุ่มบริษทั อน่ึง จากการขายทอดตลาดหุน้ดงักล่าวรวมทั้งส้ิน                       
4 คร้ังตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในคร้ังสุดทา้ยท่ีจดัใหมี้ข้ึนในวนัท่ี  29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏวา่มีผูเ้สนอซ้ือ
หุน้ดงักล่าวแต่อยา่งใด ทาํให ้ณ ปัจจุบนัสาํนกังานบงัคบัคดีแพง่อยูร่ะหวา่งการกาํหนดวนัและราคาท่ีเหมาะสม
เพื่อดาํเนินการขายทอดตลาดใหม่อีกคร้ัง ดงันั้น มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว                          
จึงยงัคงมีความไม่แน่นอนซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลการขายทอดตลาด 

ปัจจยัเหล่าน้ีแสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัหลายประการซ่ึงทาํใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัอยา่ง
มากเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัฯ ทั้งน้ี งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติฐาน
ทางบญัชีท่ีวา่กิจการจะดาํเนินงานต่อเน่ือง ดงันั้นจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ีอาจขายได ้และไม่ได้
ปรับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ ซ่ึงอาจจาํเป็นหากบริษทัฯไม่สามารถดาํรง
อยูไ่ด ้

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                             
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย อยา่งไรกต็าม เร่ืองท่ีกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีความไม่แน่นอนหลาย
สถานการณ์ท่ีมีสาระสาํคญั แมว้า่ขา้พเจา้จะไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพยีงพอสาํหรับความไม่
แน่นอน กไ็ม่สามารถท่ีจะสรุปผลเพื่อใหข้า้พเจา้ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวไดใ้น
ขณะน้ีเน่ืองจากความไม่แน่นอนต่างๆดงักล่าวอาจมีความเป็นไปไดท่ี้จะส่งผลกระทบต่องบการเงินดงักล่าว 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 ค) เก่ียวกบักรณีหลกัทรัพยข์องบริษทัฯเขา้ข่ายอาจถูกเพกิ
ถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ซ่ึงตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 โดยหากผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกนั                           
อาจเป็นเหตุท่ีทาํใหบ้ริษทัฯเขา้ข่ายอาจถูกพิจารณาเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558  บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้ระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อการกาํกบั
ดูแลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง หากไม่สามารถ
ดาํเนินการไดต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะหยดุพกัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดห้ยดุพกัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 ซ่ึงหากบริษทัฯไม่
สามารถดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบติัเพือ่กลบัมาซ้ือขายไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
กาํหนด ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะประกาศวา่หลกัทรัพยข์องบริษทัฯเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป ทั้งน้ี การเสนอรายงานของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                
31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) มิไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ                        
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของขา้พเจา้ ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนั
วา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มี
สาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั
จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                         
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได้



5 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อการเสนอรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 
 

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 12 กมุภาพนัธ์ 2563 



บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 10,324,083         11,519,945         511,478              113,529              
เงินลงทุนชัว่คราว 8 35,165,185         18,579,863         -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 36,912,723         61,520,548         -                         8,248                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 28,751,319         32,754,079         -                         -                         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 25,983,651         33,626,365         72,594                76,439                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,453,633           4,485,228           592,558              592,852              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 142,590,594       162,486,028       1,176,630           791,068              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 11 10,688,758         10,977,460         -                         -                         
เงินลงทุนในลูกหน้ี 12 -                         -                         -                         -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         366,956,718       389,393,822       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 14 42,151,665         73,554,186         -                         -                         
ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ 15 1,230,277,158    1,529,301,407    3,399                  4,379                  
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 16 3,997,600           2,031,100           64,600                64,600                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 740,734              530,601              -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 81,885,511         49,960,373         -                         -                         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,369,741,426    1,666,355,127    367,024,717       389,462,801       
รวมสินทรัพย์ 1,512,332,020    1,828,841,155    368,201,347       390,253,869       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 17,669,757         28,743,156         27,977,110         33,295,896         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                         -                         39,827,000         24,744,000         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 374,335,367       451,340,190       -                         -                         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 25,830,550         26,697,800         -                         -                         
หน้ีสินผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 21 241,739,349       241,739,349       241,739,349       241,739,349       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,912,525           4,346,594           39,340                39,340                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 662,487,548       752,867,089       309,582,799       299,818,585       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 542,007,835       786,334,148       -                         -                         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 44,311,263 70,186,756 -                         -                         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 36,663,244         28,995,623         -                         -                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 63,579,043         53,497,710         -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 35,024,145         38,134,206         2,312,173           3,311,534           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 721,585,530       977,148,443       2,312,173           3,311,534           
รวมหนีสิ้น 1,384,073,078    1,730,015,532    311,894,972       303,130,119       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน  
      หุ้นสามญั 812,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 4 406,076,355       406,076,355       406,076,355       406,076,355       
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 4 400,000,000       400,000,000       400,000,000       400,000,000       
หุ้นท่ีออกสาํหรับภาระคํ้าประกนัท่ีเจา้หน้ี
   ยงัไม่มาใชสิ้ทธิเรียกชาํระกบับริษทัฯ 4 (10,191,959)        (10,191,959)        (10,191,959)        (10,191,959)        
ขาดทุนสะสม (268,141,450)      (299,290,404)      (335,609,144)      (304,791,769)      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 6,591,170           8,306,805           2,107,478           2,107,478           
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 128,257,761       98,824,442         56,306,375         87,123,750         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 1,181                  1,181                  -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 128,258,942       98,825,623         56,306,375         87,123,750         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,512,332,020    1,828,841,155    368,201,347       390,253,869       

-                     -                     -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บาท)



บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค่้าเช่าและการบริการ 617,488,361       696,553,242       999,361               999,361               
เงินปันผลรับ 13 -                           -                           2,999,980            2,999,980            
รายไดอ่ื้น
   กาํไรจากการจาํหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าและอุปกรณ์ 12,235,871         35,864,425         -                           -                           
   อ่ืนๆ 11,174,536         12,160,400         352,204               288,376               
รวมรายได้ 640,898,768       744,578,067       4,351,545            4,287,717            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 403,235,253       482,316,116       -                           -                           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 135,878,302       138,913,291       11,168,244         14,917,686         
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์
   ระยะยาวของพนกังาน 22 7,164,538            -                           -                           -                           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) 13 -                           -                           22,437,104         (45,549,496)        
รวมค่าใช้จ่าย 546,278,093       621,229,407       33,605,348         (30,631,810)        
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 94,620,675         123,348,660       (29,253,803)        34,919,527         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (56,931,267)        (70,142,041)        (1,563,572)          (553,611)             
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 37,689,408         53,206,619         (30,817,375)        34,365,916         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (9,758,372)          (12,546,328)        -                           -                           
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 27,931,036         40,660,291         (30,817,375)        34,365,916         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 14 (2,144,544)          (6,046,020)          -                           -                           
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 428,909               1,209,204            -                           -                           
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,715,635)          (4,836,816)          -                           -                           

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 22 4,022,422            -                           -                           -                           
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 (804,484)             -                           -                           -                           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,217,938            -                           -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 1,502,303            (4,836,816)          -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 29,433,339         35,823,475         (30,817,375)        34,365,916         

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 25
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 0.0349                 0.0508                 (0.0385)               0.0430                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 37,689,408         53,206,619         (30,817,375)        34,365,916         
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   รายไดเ้งินปันผล -                           -                           (2,999,980)          (2,999,980)          
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (241,597)             (160,060)             -                           -                           
   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
      ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (17,324)               7,055                   -                           -                           
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,414,393            885,940               (191,677)             (22,000)               
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                           -                           22,437,104         (45,549,496)        
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 217,281,772       277,052,387       980                      521                      
   สาํรองประมาณการหน้ีสินลดลง -                           (383,436)             -                           -                           
   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ี -                           (6,873)                 -                           (6,873)                 
   รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ตดับญัชี (999,361)             (999,361)             (999,361)             (999,361)             
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (5,742,023)          -                           -                           -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าและอุปกรณ์ (12,235,871)        (35,864,258)        -                           -                           
   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน (1,966,500)          -                           -                           -                           
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,738,251            4,465,801            -                           -                           
   ตน้ทุนบริการในอดีต 7,164,538            -                           -                           -                           
   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 596                      3,289                   596                      1,740                   
   ดอกเบ้ียรับ (152,964)             (182,955)             (425)                    (799)                    
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 56,772,558         69,971,743         1,560,233            549,232               
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 304,705,876       367,995,891       (11,009,905)        (14,661,100)        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 22,001,755         27,310,470         8,248                   (5,973)                 
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,537,006            1,346,562            3,845                   23,486                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (43,500)               148,790               191,680               (382,086)             
   เงินลงทุนในลูกหน้ี -                           6,873                   -                           6,873                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 99,197                 844,182               -                           -                           
หน้ีสินดาํเนินงานลดลง
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (11,073,399)        (4,623,300)          (2,624,436)          (1,391,925)          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,434,069)          (2,342,433)          -                           -                           
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (212,746)             (4,129,027)          -                           -                           
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,110,700)          (6,749,590)          -                           -                           
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 319,469,420       379,808,418       (13,430,568)        (16,410,725)        
   จ่ายดอกเบ้ีย (56,772,558)        (69,971,743)        (1,254,603)          (549,232)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (29,014,370)        (33,259,622)        (305)                    (292)                    
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 233,682,492       276,577,053       (14,685,476)        (16,960,249)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 288,702               (174,345)             -                           -                           
เงินลงทุนชัว่คราวประเภทเงินฝากประจาํเพ่ิมข้ึน (906,898)             (20,238)               -                           -                           
ซ้ือหน่วยลงทุน (350,138,000)      (246,004,000)      -                           -                           
เงินรับจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน 334,718,497       251,634,019       -                           -                           
เงินปันผลรับ -                           -                           2,999,980            
ดอกเบ้ียรับ 149,188               182,944               425                      799                      
เงินรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 35,000,000         -                           -                           -                           
ซ้ือยานพาหนะใหเ้ช่าและอุปกรณ์ (19,083,767)        (24,399,717)        -                           (4,900)                 
เงินรับจากการจาํหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าและอุปกรณ์ 274,632,654       211,904,094       -                           -                           
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 274,660,376       193,122,757       425                      2,995,879            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                           15,083,000         13,937,000         
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ (482,795,967)      (439,946,651)      -                           -                           
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (26,742,743)        (34,580,329)        -                           -                           
จ่ายเงินปันผล (20)                       (20)                       -                           -                           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (509,538,730)      (474,527,000)      15,083,000         13,937,000         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,195,862)          (4,827,190)          397,949               (27,370)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 11,519,945         16,347,135         113,529               140,899               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 10,324,083         11,519,945         511,478               113,529               

-                           -                           -                           -                           
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการที่มใิช่เงนิสด
ซ้ือสินทรัพยโ์ดยการทาํสัญญาเช่าซ้ือในระหวา่งปี 161,464,831 279,580,157 -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

องคป์ระกอบอื่นของ
หุน้ที่ออกสาํหรับภาระ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ที่ออก คํ้าประกนัที่เจา้หนี้ ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที่
และเรียกชาํระ ยงัไม่มาใชส้ิทธิ การวดัมูลค่า ผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ เรียกชาํระกบับริษทัฯ ขาดทุนสะสม ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 400,000,000              (10,191,959)               (339,950,675)             13,143,621                63,000,987                1,181                       63,002,168                
กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 40,660,291                -                                 40,660,291                -                                 40,660,291                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 (4,836,816)                 (4,836,816)                 -                                 (4,836,816)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                               40,660,291              (4,836,816)                35,823,475              -                               35,823,475               
เงินปันผลจ่ายโดยบริษทัยอ่ย -                                 -                                 (20)                             -                                 (20)                           -                               (20)                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 400,000,000              (10,191,959)               (299,290,404)             8,306,805                  98,824,442                1,181                         98,825,623                

-                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 400,000,000              (10,191,959)               (299,290,404)             8,306,805                  98,824,442                1,181                         98,825,623                
กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 27,931,036                -                                 27,931,036                -                                 27,931,036                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                 -                                 3,217,938                  (1,715,635)                 1,502,303                  -                                 1,502,303                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 31,148,974                (1,715,635)                 29,433,339                -                                 29,433,339                
เงินปันผลจ่ายโดยบริษทัยอ่ย -                                 -                                 (20)                             -                                 (20)                             -                                 (20)                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 400,000,000              (10,191,959)               (268,141,450)             6,591,170                  128,257,761              1,181                         128,258,942              

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

หุน้ที่ออกสาํหรับภาระ กาํไรจากผลแตกต่าง
ทุนเรือนหุน้ที่ออก คํ้าประกนัที่เจา้หนี้ จากการจดัโครงสร้าง
และเรียกชาํระ ยงัไม่มาใชส้ิทธิ การดาํเนินธุรกิจ รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ เรียกชาํระกบับริษทัฯ ขาดทุนสะสม ของกลุ่มบริษทั ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 400,000,000                  (10,191,959)                   (339,157,685)                 2,107,478                      52,757,834                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                       -                                       34,365,916                      -                                       34,365,916                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 400,000,000                  (10,191,959)                   (304,791,769)                 2,107,478                      87,123,750                     

-                                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 400,000,000                  (10,191,959)                   (304,791,769)                 2,107,478                      87,123,750                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                       -                                       (30,817,375)                     -                                       (30,817,375)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 400,000,000                  (10,191,959)                   (335,609,144)                 2,107,478                      56,306,375                     

-                                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ก)  บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งข้ึนและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในกิจการต่างๆ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ข) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.4 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษไดอ่้านคาํพิพากษา
ใหบ้ริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 837 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 473 ลา้นบาท 
นับจากวันท่ี 3 เมษายน 2555 เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จส้ิน ในคดีแพ่งอันเก่ียวเน่ืองกับ
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัฯไดส่้งมอบตน้ฉบบัในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คือ บริษทั 
พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จาํนวน 15.7 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ
บริษทัยอ่ยให้แก่สาํนกังานบงัคบัคดีแพ่งเพื่อนาํไปขายทอดตลาดและนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายมาชาํระ
หน้ีตามคาํพิพากษา ซ่ึงหุน้ดงักล่าวศาลลม้ละลายกลางมีคาํสัง่เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 อนุญาตใหน้าํ
หุ้นไปขายรวมกบัหุ้นท่ีถูกยึดในคดีกรมสรรพากร เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอ
อนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ทนายความและคณะทาํงานร่างคาํขออนุญาตฎีกา
และฎีกา มีความเช่ือมัน่ว่าศาลฎีกาน่าจะรับฎีกาไวพ้ิจารณา และมีคาํพิพากษากลบัคาํพิพากษาของ                    
ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ 

 นอกจากน้ีบริษทัฯมีหน้ีสินภาษีท่ีอยู่ในระหว่างการดาํเนินการชาํระให้แก่กรมสรรพากรจาํนวน                     
242 ลา้นบาท บริษทัฯไดส่้งมอบตน้ฉบบัใบหุ้นสามญัของบริษทัย่อยดงักล่าวจาํนวน 48.3 ลา้นหุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่สาํนกังานบงัคบัคดีแพ่ง เพื่อนาํไป
ขายทอดตลาดและนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายมาชาํระหน้ี โดยเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 สาํนกังานบงัคบั
คดีแพ่งประกาศนดัขายทอดตลาดหุ้นทั้งสองคดีพร้อมกนั ซ่ึงจากการขายทอดตลาดหุ้นดงักล่าวรวม
ทั้ งส้ิน 4 คร้ังตั้ งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในคร้ังสุดท้ายท่ีจัดให้มีข้ึนในวันท่ี 29 มกราคม 2563                    
ไม่ปรากฏว่ามีผูเ้สนอซ้ือหุ้นดงักล่าวแต่อย่างใด ทั้งน้ี หุ้นดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ
จนกว่าจะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือจากการขายทอดตลาดและการดาํเนินงานของบริษทัย่อยยงัคงอยู่ภายใต้
การควบคุมของบริษทัฯ ดังนั้น ณ ปัจจุบนั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกัด จึงยงัคงมีฐานะ                    
เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ บริษทัย่อยดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีดาํเนินกิจการให้เช่ายานพาหนะซ่ึงเป็น
ส่วนงานหลกัของกลุ่มบริษทั 
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 เหตุการณ์ดังกล่าว  ทําให้เ กิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญอย่างมากเ ก่ียวกับความสามารถใน                     
การดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตามงบการเงินน้ียงัคงจดัทาํข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐาน
การดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกิจการ โดยไม่รวมรายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึน หากบริษัทฯ                     
ไม่สามารถดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองได ้

ค) ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้หนงัสือขอใหบ้ริษทัฯช้ีแจงแนวทางการแกไ้ขปัญหาจาก
การท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และเร่งดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบใหค้รบถว้น เพื่อไม่ใหเ้ขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนหลกัทรัพย ์รวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ
ใหค้รบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 กาํหนดวา่บริษทัฯอาจเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน หากผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั ซ่ึงงบการเงิน
ประจาํปี 2560 และปี 2561 ของบริษทัฯเป็นงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นเน่ืองจาก                    
คดีความตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.4 และขอ้ 21 แสดงถึงความไม่แน่นอน                    
ท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ดังนั้นหากบริษทัฯนําส่งงบการเงินประจาํปี 2562 โดยผูส้อบบญัชียงัคง                    
ไม่แสดงความเห็นเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 2560 และปี 2561 จะพิจารณาไดว้่าบริษทัฯเขา้ข่าย                    
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 ทั้งน้ี บริษทัฯได้มีจดหมายช้ีแจงขอ้เท็จจริงเร่ืองสถานะของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563                    
ในประเด็นแนวทางและความคืบหนา้การดาํเนินการเพื่อมิให้บริษทัฯเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เหตุท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้และจากผลของคดีแพ่งซ่ึงศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษให้บริษทัตอ้งชาํระค่าเสียหายประมาณ 
1,112 ลา้นบาทให้แก่โจทก์ผูฟ้้องคดี คดีดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีสุดโดยบริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขออนุญาต
ฎีกาต่อศาลฎีกาไปแล้วเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีบริษัทฯไม่สามารถควบคุมหรือ                    
หาแนวทางแกไ้ขไดบ้ริษทัฯจึงไดแ้ต่เพียงรอผลวา่ศาลฎีกาจะมีคาํสัง่หรือมีคาํพิพากษาเป็นอยา่งไร 

 กรณีของคณะกรรมการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯคงมีกรรมการเหลือ 4 ท่าน 
บริษทัฯอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลเพ่ือมาดาํรงตาํแหน่งให้ครบถว้นตามท่ีพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดไว ้และการสรรหาบุคคลเพ่ือมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือ                    
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 กาํหนดไว ้หากไม่สามารถดาํเนินการได ้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะหยุดพกัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 
2563 และหากบริษทัฯไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได ้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                     
จะประกาศให้บริษทัฯเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ต่อไป ซ่ึงบริษทัฯไดช้ี้แจง
ว่าการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมไม่สามารถดาํเนินการโดยง่าย ดว้ยเหตุของสถานะของ
บริษทัฯท่ีอาจเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จากการท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั  
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

 จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

 2562 2561
 ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง  
1.  บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั ใหบ้ริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจต่างๆ และ         

ใหเ้ช่าเคร่ืองและอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
ไทย 100 100

2.  บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั  บริการใหเ้ช่ายานพาหนะ ไทย 100 100
3.  บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั ใหบ้ริการนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ไทย 99.99 99.99

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ี
แลว้ 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี                     
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
กาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้ จะทาํให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ                    
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํ
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัท่ี            
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดว่าการนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจาํนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้ งส้ินประมาณ                    
11 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจาํนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ                    
11 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี) 

4. การปรับโครงสร้างหนี ้/ แผนฟ้ืนฟูกิจการ 

 ในปี 2545 บริษทัฯเขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบโดยศาลฎีกาและในปี 2548 ผูบ้ริหารแผนฯ
เสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเก่ียวกบัการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้าง
ทางการเงิน โดยศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนท่ีมีการแกไ้ขเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2548 และ                    
15 ธนัวาคม 2548 เน้ือหาสาํคญัของการแกไ้ขแผนมีดงัน้ี 

4.1 การปรับโครงสร้างธุรกิจ 

 ให้บริษทัฯดาํเนินการโอนทรัพยสิ์นท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกัให้แก่บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่เพื่อบริหารกิจการและ
จดัการทรัพยสิ์นคือบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทั้งหมดยกเวน้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีอยูใ่นสายธุรกิจการเงินจาํนวน 4 บริษทั
คือ บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั บริษทั พรีเมียร์โบรค
เคอร์เรจ จาํกดัและบริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จาํกดั  

 - เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนชัว่คราวทั้งหมด 

 - ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นสงัหาริมทรัพยอ่ื์นๆ นอกจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงไม่มีความจาํเป็นแก่กิจการของบริษทัฯ 
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 ทั้งน้ีแผนฟ้ืนฟูกิจการไดก้าํหนดราคาโอนของทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้เท่ากบัมูลค่าสุทธิทางบญัชีตามวิธี
ส่วนไดเ้สียตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 ท่ีสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และเง่ือนไขการชาํระเงินสาํหรับมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีโอน กาํหนดชาํระใหแ้ลว้เสร็จใน
ระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีศาลเห็นชอบดว้ยการแกไ้ขแผนถึงท่ีสุด โดยมีระยะเวลาปลอดหน้ี 1 ปี จากนั้น
ในปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 3 ชาํระปีละ 10 ลา้นบาท ปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 10 ชาํระปีละเท่าๆกนั 

 ในกรณีท่ีบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ผดินดัชาํระหน้ีสาํหรับมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีรับโอนใหถื้อวา่ 
บริษทัฯผดินดัชาํระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการดว้ย 

 บริษทัฯไดโ้อนทรัพยสิ์นดงักล่าวใหก้บับริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั แลว้เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2548 

4.2 การปรับโครงสร้างทางการเงิน 

ก) การชาํระคืนหน้ี 

แผนฟ้ืนฟูกิจการกาํหนดใหบ้ริษทัฯคงหน้ีไวจ้าํนวน 636,207,750 บาท ภายหลงัการแปลงหน้ีเป็นทุน
ซ่ึงเป็นผลรวมของจาํนวนเงิน 486,207,750 บาท ซ่ึงเท่ากบัจาํนวนเงินประมาณร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินมูลค่าท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นหลกัประกนั รวมกบัจาํนวนเงินซ่ึงผูบ้ริหาร
แผนฯประมาณข้ึนตามความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัฯ จาํนวน 150 ลา้นบาท 

ให้บริษทัฯดาํเนินการขายท่ีดินและอาคารดงักล่าวให้แก่บุคคลท่ีสนใจภายในระยะเวลา 6 เดือน                    
นับแต่วนัท่ีศาลไดมี้คาํสั่งเห็นชอบ เพื่อการชาํระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีผูมี้บุริมสิทธิ หรือโอนท่ีดินและ
อาคารแห่งนั้นเพื่อการชาํระหน้ีแทน 

 บริษทัฯไดโ้อนสินทรัพยเ์พื่อชาํระหน้ีแก่สถาบนัการเงินแลว้ในปี 2549 และ 2550 

ข) การแปลงหน้ีเป็นทุน 

แผนฟ้ืนฟูกิจการกาํหนดให้บริษทัฯเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 4,121,527,090 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัจาํนวน 412,152,709 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท แลว้จดัสรรให้เจา้หน้ีตามสัดส่วน
เพื่อชาํระหน้ีในส่วนท่ีเกินกวา่จาํนวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู ่

บริษัทฯได้ดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก 4,000,000,000 บาท เป็น 
8,121,527,090 บาทแลว้ เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2548 

บริษทัฯไดด้าํเนินการแปลงหน้ีจาํนวน 1,069,936,022 บาทเป็นทุน โดยการออกหุ้นสามญัให้แก่
เจา้หน้ีไปแลว้เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 412,152,709 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีส่วนตํ่ากวา่
มูลค่าหุน้จาํนวน 3,051,591,068 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้จากเดิม 3,878,472,910 
บาท เป็น 8,000,000,000 บาท แลว้เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2548 
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เจา้หน้ีในส่วนมูลหน้ีท่ีบริษทัฯเขา้ไปคํ้าประกนัภาระหน้ีของบริษทัอ่ืน แต่หน้ีประธานยงัมิไดถึ้ง
กาํหนดชาํระนั้นผูบ้ริหารแผนฯได้เป็นผูถื้อหุ้นจากการแปลงหน้ีเป็นทุนไวแ้ทนเจา้หน้ีเหล่านั้น
จนกวา่หน้ีประธานจะถึงกาํหนดชาํระตามเง่ือนไข หุน้ท่ีออกสาํหรับภาระคํ้าประกนัท่ีเจา้หน้ียงัไม่มา
ใชสิ้ทธิเรียกชาํระกบับริษทัฯซ่ึงบริษทัฯใหผู้บ้ริหารแผนฯถือแทนเจา้หน้ีไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหกัใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯจะบนัทึกค่าใชจ่้ายจากภาระคํ้าประกนัก็ต่อเม่ือเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยมี์คาํสั่งให้เจา้หน้ี
ไดรั้บชาํระหน้ีและเจา้หน้ีมาใชสิ้ทธิเรียกชาํระกบับริษทัฯและหากผูบ้ริหารแผนฯยงัคงมีหุน้ถือครอง
อยู่ภายหลังจากภาระคํ้ าประกันท่ีมีทั้ งหมดได้ระงับส้ินไปแล้ว บริษัทฯจะดําเนินการลดทุน                     
จดทะเบียนเพื่อลดจาํนวนหุน้ดงักล่าวต่อไป 

4.3 การขยายระยะเวลาการชําระหนี ้

คาํขอแกไ้ขแผนไดข้ยายกาํหนดเวลาชาํระหน้ีจากเดิมซ่ึงกาํหนดชาํระเสร็จส้ินในปี 2555 ขยายออกไปโดย
จะส้ินสุดในปี 2558 และปรับตารางการชําระหน้ีให้เหมาะสมกับประมาณการกระแสเงินสดและ
ความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2550 ผูบ้ริหารแผนฯไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลลม้ละลายกลางเพ่ือขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ
ของบริษทัฯ ดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการไดด้าํเนินการมาครบระยะเวลา 5 ปีแลว้ แต่ผูบ้ริหารแผนฯไดพ้ิจารณา
แลว้วา่ ยงัมีเร่ืองการโอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ี 2 ราย ยงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ หากไดด้าํเนินการ
ระหว่างท่ีอยูใ่นแผนฟ้ืนฟูกิจการก็จะเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2550 ผูบ้ริหาร
แผนฯไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลอีกคร้ังเพื่อขอขยายเวลาดาํเนินการตามแผนฯไปอีก 6 เดือน เพื่อใหก้ารดาํเนินการ
เร่ืองการโอนสินทรัพยช์าํระหน้ีแลว้เสร็จ (ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษทัฯไดด้าํเนินการโอนสินทรัพยเ์พื่อ
ชาํระหน้ีเสร็จส้ินแลว้) เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2550 ศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งขยายระยะเวลาการปฏิบติัตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯไปจนถึงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2551 

ผูบ้ริหารแผนฯได้เสนอแก้ไขแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯในเดือนพฤศจิกายน 2550 ต่อมาเม่ือวนัท่ี                    
21 ธันวาคม 2550 ท่ีประชุมเจา้หน้ีของบริษทัฯไดมี้มติให้ความเห็นชอบกบัขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟู
กิจการของบริษทัฯ โดยมีสาระสาํคญัของขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนฯ ดงัน้ี 

ก) ให้บริษทัฯดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุน 8,121,527,090 บาท ลดลงเหลือ 812,152,709 บาท 
โดยวิธีการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ลดลงเหลือมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยให้
นาํทุนท่ีลดทั้งหมดไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ 
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ข) จากนั้นใหบ้ริษทัฯดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกเป็นจาํนวน 800 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั
จาํนวน 800 ลา้นหุ้น ตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อนาํเงินท่ีไดม้าใชใ้นกิจการของบริษทัฯ                    
โดยใหจ้ดัสรรหุน้เพิ่มทุน ดงัน้ี 

 1) เสนอขายหุน้จาํนวน 400 ลา้นหุน้แก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อ
หุน้แต่ละราย (2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่) ในราคาหุน้ละ 1 บาท ในกรณีท่ีมีหุน้เหลืออยู ่เน่ืองจาก
ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไม่เต็มตามจาํนวนท่ีตนเองมีสิทธิ ให้ผูบ้ริหารแผนฯหรือ
คณะกรรมการของบริษทัฯ เสนอขายหุน้ท่ีเหลืออยูน่ั้นใหแ้ก่ นกัลงทุนหรือบุคคลใดกไ็ดต้ามท่ี
เห็นสมควร 

 2) เสนอขายหุ้นจาํนวน 400 ลา้นหุ้น ให้แก่นกัลงทุนหรือบุคคลใดก็ไดต้ามท่ีผูบ้ริหารแผนฯหรือ
คณะกรรมการของบริษทัฯ เห็นสมควร ในราคาไม่ตํ่ากวา่หุน้ละ 1 บาท 

ค) ให้ขยายกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯออกไปจนถึงวนัท่ี                     
30 มิถุนายน 2551 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2551 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งเห็นชอบดว้ยขอ้เสนอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟู
กิจการของบริษทัฯแลว้ 

บริษทัฯไดด้าํเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 8,121,527,090 บาท ลดลงเหลือ 812,152,709 บาท โดยวิธีการ
ลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุน้ละ 10 บาท ลดลงเหลือมูลค่าหุน้ละ 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2551 และดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 800,000,000 บาท (800 ลา้นหุ้น มูลค่า                    
หุน้ละ 1 บาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,612,152,709 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2551 
บริษทัฯบนัทึกบญัชีเก่ียวกับการลดทุนเพื่อลา้งขาดทุนสะสมโดยได้ปฏิบติัตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 8/2550 เร่ืองการบนัทึกบญัชีเพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริษทัมหาชนจาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2551 ผูบ้ริหารแผนฯไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลลม้ละลายกลางว่าบริษทัฯไดด้าํเนินการเป็น
ผลสําเร็จตามแผนฟ้ืนฟูกิจการแล้ว  และขอให้ศาลมีคําสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯ                     
ศาลลม้ละลายกลางไดก้าํหนดนดัฟังคาํร้องดงักล่าวในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 ศาลลม้ละลายกลางไดเ้ล่ือนการอ่านคาํสั่งกรณีท่ีบริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขอให้
ศาลมีคาํสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯออกไปก่อน เพื่อรอผลคาํวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีท่ีมี
เจา้หน้ีสองรายไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํสั่งของศาลลม้ละลายกลางท่ีใหค้วามเห็นชอบกบัขอ้เสนอขอแกไ้ข
แผนของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2551 ซ่ึงศาลฎีกาไดมี้คาํสั่งให้รับอุทธรณ์ดงักล่าวไวพ้ิจารณาเม่ือ
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2551 ต่อมาผูบ้ริหารแผนฯไดย้ืน่คาํร้องขอขยายระยะเวลาการดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการของบริษทัฯ และศาลไดมี้คาํสั่งเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2551 ให้ขยายระยะเวลาการดาํเนินการตาม                     
แผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯไปจนถึงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2552  
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เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2551 ผูบ้ริหารแผนฯไดย้ื่นคาํร้องขอแกไ้ขแผนโดยแกไ้ขเร่ืองราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
เป็นดงัน้ี 

1) เสนอขายหุ้นจาํนวน 400 ลา้นหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้น                    
แต่ละราย (2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่) ในราคาเท่ากบัราคาเฉล่ียของราคาปิดการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 30 วนัทาํการก่อนหนา้วนัท่ีท่ีประชุมเจา้หน้ีมีมติ
ใหค้วามเห็นชอบกบัขอ้เสนอแกไ้ขแผน ในกรณีท่ีมีหุน้เหลืออยูเ่น่ืองจากผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิหรือ
ใชสิ้ทธิไม่เตม็ตามจาํนวนท่ีตนเองมีสิทธิ ให้ผูบ้ริหารแผนฯหรือคณะกรรมการของบริษทัฯ เสนอขาย
หุน้ท่ีเหลืออยูน่ั้นใหแ้ก่นกัลงทุนหรือบุคคลใดกไ็ดต้ามท่ีเห็นสมควร 

2) เสนอขายหุ้นจํานวน  400 ล้านหุ้น  ให้แก่นักลงทุนหรือบุคคลใดตามท่ีผู ้บริหารแผนฯหรือ
คณะกรรมการของบริษทัฯ เห็นสมควร ในราคาไม่ตํ่ากว่าราคาเฉล่ียของราคาปิดการซ้ือขายหุน้ของ
บริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 30 วนัทาํการก่อนหน้าวนัท่ีท่ีประชุม
เจา้หน้ีมีมติใหค้วามเห็นชอบกบัขอ้เสนอแกไ้ขแผน  

 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2552 ท่ีประชุมเจ้าหน้ีให้ความเห็นชอบกับขอ้เสนอแก้ไขแผนของบริษทัฯแลว้                    
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการ
ดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯออกไปอีก 1 ปี จนถึงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2553 

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2553 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาในการดาํเนินการตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯออกไปอีกจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ศาลล้มละลายกลางได้หยิบยกคาํร้องของผูบ้ริหารแผนฉบับลงวนัท่ี               
20 มิถุนายน 2551 ท่ีขอให้ศาลมีคาํสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯข้ึนมาพิจารณาโดยไม่รอผลคาํ
วินิจฉยัของศาลฎีกา กรณีเจา้หน้ีสองรายอุทธรณ์คดัคา้นคาํสัง่ของศาลลม้ละลายกลางท่ีใหค้วามเห็นชอบกบั
ขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2551 โดยศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งอนุญาตตามคาํร้องให้
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ ด้วยเหตุท่ีบริษทัฯได้ดาํเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผนแลว้และให้
บริษทัฯปฏิบติัการชาํระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการให้แก่เจา้หน้ีจนครบถว้นต่อไป โดยการชาํระหน้ีดงักล่าว
เสร็จส้ินลงในปี 2558  

อยา่งไรกต็าม กรณีท่ีมีเจา้หน้ีสองรายไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํสั่งของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลฎีกาเก่ียวกบั
การใหค้วามเห็นชอบกบัขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2551 ศาลฎีกาไดมี้คาํวินิจฉยัในวนัท่ี 
5 สิงหาคม 2558 พิพากษากลบัคาํสั่งของศาลลม้ละลายกลาง โดยไม่ใหค้วามเห็นชอบกบัขอ้เสนอขอแกไ้ข
แผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงันั้นเพื่อเป็นการ
ปฏิบติัตามคาํพิพากษาของศาลฎีกา บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 
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ในทางบญัชีเป็นการปรับปรุงบญัชีเพื่อให้เป็นไปตามคาํพิพากษาของศาลฎีกา รายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลง
ในส่วนของทุนชาํระแลว้และขาดทุนสะสมในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 
มูลค่าท่ี

เปล่ียนแปลง 
ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 1,612,152,709 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

(หลงัปรับปรุง: หุน้สามญั 812,152,709 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 1,612,152,709 8,121,527,090 6,509,374,381 
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

(หลงัปรับปรุง: หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 800,000,000 8,000,000,000 7,200,000,000 
หุน้ท่ีออกสาํหรับภาระคํ้าประกนัท่ีเจา้หน้ียงัไม่มาใชสิ้ทธิ                
เรียกชาํระกบับริษทัฯ (20,383,918) (203,839,180) (183,455,262) 

มูลค่าท่ีเปล่ียนแปลงสุทธิ   7,016,544,738 

 โดยมูลค่าท่ีเปล่ียนแปลงสุทธิจาํนวน 7,016,544,738 บาท มีผลทาํให้ขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในจาํนวนเดียวกนั                      
จึงไม่มีผลกระทบต่อยอดรวมของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติั
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท                   
โดยนําไปหักกับขาดทุนสะสม ดังนั้ นทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจะเท่ากับ 406,076,355 ล้านบาท                    
แบ่งออกเป็น 812,152,709 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 

4.4 คดีแพ่งอันเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 

ตามท่ีบริษทัฯไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ในกรณีท่ีบริษทัฯถูก 
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขดําท่ี                   
พก .  6/2558 ในฐานะหุ้นส่วนของกิจการร่วมค้าบริษัท  พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์  จํากัด  (มหาชน)                    
บริษทั เพท เอน็จิเนียส์ อิงค ์และบริษทั ลอ็ควูด แอนดรูส์ แอนดนิ์วแนม อิงค ์(กิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน)                   
ให้ร่วมรับผิดชอบในค่าผลงานท่ีกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนคา้งชาํระตามสัญญาจา้งเหมาช่วงงานก่อสร้าง
โครงการบาํบดันํ้ าเสียของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2546 เป็นเงินตน้จาํนวน 650.79 ลา้นบาทและ
ดอกเบ้ียจาํนวน 653.01 ลา้นบาท 

  



 

12 

กิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2539 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรับเหมาก่อสร้างระบบบาํบดันํ้าเสีย
จากกรุงเทพมหานครโดยมีบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บเหมาช่วงการก่อสร้างระบบ
บาํบดันํ้ าเสีย ทั้งน้ีบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกัด (มหาชน) ได้ขอสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อ
นํามาใช้ในการก่อสร้าง  โดยท่ีกิจการร่วมค้า  พีอี- เพทแลนได้โอนสิทธิในการรับเงินค่างานจาก
กรุงเทพมหานคร และบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน)ไดโ้อนสิทธิในการรับเงินค่างานจาก
กิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน เป็นหลกัประกนัในสินเช่ือดงักล่าว 
ในปี 2543 ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ บริษทัฯมีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยมีการโอนสัดส่วนการลงทุนใน 
บริษทัซ่ึงมิใช่ธุรกิจหลกัของบริษทัฯรวมถึงสัดส่วนการลงทุนในกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน ไปให้กบั
บุคคลอ่ืน 
เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระเงินแก่บริษทั เนาวรัตน์
พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของเงินตน้ดงักล่าว นบัจากวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จส้ิน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน
ประมาณ 1,123 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) ได้
นาํยดึหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จาํนวน 15,660,129 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.47 
ของจาํนวนหุ้นทั้ งหมดของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกัด และเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561                   
บริษัทฯได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ้นให้แก่สํานักงานบังคับคดีแพ่งแล้วและสํานักงานบังคับคดีแพ่ง                    
เป็นผูด้าํเนินการในการนาํหุ้นดงักล่าวไปขายทอดตลาดต่อไป โดยเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 สํานักงาน
บงัคบัคดีแพ่งประกาศนดัขายทอดตลาดหุ้นทั้งสองคดีพร้อมกนั ซ่ึงจากการขายทอดตลาดหุ้นดงักล่าวรวม
ทั้งส้ิน 4 คร้ังตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในคร้ังสุดทา้ยท่ีจดัใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏวา่มี                    
ผูเ้สนอซ้ือหุน้ดงักล่าวแต่อยา่งใด ทั้งน้ี หุน้ดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯจนกว่าจะมีบุคคลอ่ืนมา
ซ้ือจากการขายทอดตลาดและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ ดงันั้น                   
ณ ปัจจุบนั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จึงยงัคงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษเพื่อคดัคา้นคาํพิพากษาของ
ศาลล้มละลายกลางดังกล่าว ต่อมาเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้อ่าน                    
คาํพิพากษาเห็นพอ้งดว้ยบางส่วนตามคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง โดยไดมี้คาํพิพากษาแกเ้ป็นวา่ให้
บริษทัฯ ชาํระเงินให้แก่บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 837,221,091.68 บาท 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 473,466,980.61 บาท นบัจากวนัท่ี 3 เมษายน 2555 เป็นตน้
ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา เพื่อขออนุญาตฎีกาคดัคา้น
คาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษดังกล่าวแลว้ ปัจจุบนัคาํร้องดังกล่าวยงัอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายบริหารของบริษทัฯทนายความและคณะทาํงานร่างคาํขออนุญาตฎีกาและฎีกา                     
มีความเช่ือมัน่ในประเดน็ขอ้ต่อสู้และมีความเห็นวา่ศาลฎีกาน่าจะรับฎีกาไวพ้ิจารณาและมีคาํพิพากษากลบั
คาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษ บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินตามคาํพิพากษา
ดงักล่าวในงบการเงิน  
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5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้ค่าเช่า 
 บริษทัย่อยรับรู้รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานตามระยะเวลาท่ีให้เช่าซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี

เก่ียวขอ้งของค่าเช่าหลงัจากหกัส่วนลด 

 รายได้ค่าบริการ 
 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

 รายได้ค่านายหน้าประกันภยัซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะถือเป็นรายได้เม่ือได้รับกรมธรรม์จากบริษทั
ประกนัภยัและออกใบแจง้หน้ีแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 
 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั     
ในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 
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มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดง
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน                     
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.5 เงินลงทุนในลูกหนี ้

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับซ้ือถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในลูกหน้ี (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน 

5.6 ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 5 ปี 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน - 5 ปี  
 อุปกรณ์และเคร่ืองมือ - 5 ปี 
 รถโดยสารสาธารณะใหเ้ช่า - 5 และ 7 ปี 

 ค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะใหเ้ช่าคาํนวณจากราคาทุนตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี โดยวิธี
ผลรวมจาํนวนปีท่ีใชง้าน 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี  
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5.7 ค่าตัดจําหน่าย 

 ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุม ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตาม
สัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอด
อายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน ยานพาหนะให้เช่าและ
อุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ัง
ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง
กวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ี
ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึน ซ่ึงกองทุนจะ

ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                    
ซ่ึงบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5.12 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.13 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                    
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5.14 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับ
โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ท่ีดิน ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะใหเ้ช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอาย ุ     
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของยานพาหนะใหเ้ช่าและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไร
ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน        
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณ
การหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 334 334 5 5 
เงินฝากธนาคาร 9,990 11,186 506 109 
รวม 10,324 11,520 511 114 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย  ์มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.22 ต่อปี (2561:                    
ร้อยละ 0.1 ถึง 0.37 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนชัว่คราวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินฝากประจาํ 2,500 1,593 - - 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน 
   เปิดตราสารหน้ี (มูลค่ายติุธรรม) 32,665 16,987 - - 
รวม 35,165 18,580 - - 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็น                    
การใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวคาํนวณโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย
ลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 10)    
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 190 567 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 190 567 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 30,549 47,212 - - 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 2,732 8,971 - - 
   มากกวา่ 3 เดือน - 6 เดือน 4 134 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน - 12 เดือน 504 2,536 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 255 407 - - 
รวม 34,044 59,260 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (524) - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 33,520 59,260 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 33,710 59,827 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 5 360 - 8 
ลูกหน้ีอ่ืน 22,164 18,218 15,043 15,043 
รวม 22,169 18,578 15,043 15,051 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (18,966) (16,884) (15,043) (15,043) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,203 1,694 - 8 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 36,913 61,521 - 8 
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10. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
เงินปันผลรับ - - 3.0 3.0 อตัราตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1.6 0.5 ร้อยละ 4.80 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.25, 

2.33 และ 4.80 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค้่าเช่าและการบริการ 63.7 60.0 1.0 1.0 ราคาทุนบวกส่วนเพิ่มร้อยละ 10 - 15, 

ราคาตามสัญญา  
ตน้ทุนบริการจ่าย 1.0 2.3 - - ราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม, ราคาตามสัญญา
ค่าบริหารจดัการจ่าย 24.8 26.1 4.7 6.0 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย 10.4 10.9 0.3 0.1 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย 4.5 5.3 - - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561                    
มีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน                   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 190 567 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  190 567 - - 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 5 360 - 8 
รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5 360 - 8 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 195 927 - 8 
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  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 18)      
บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13) - - 27,315 32,429 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 20 46 - - 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 46 27,315 32,429 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และการเคล่ือนไหวของ
เงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย:พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ
 ลกัษณะ ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 

เงินกูย้มื ความสมัพนัธ์ 31 ธนัวาคม 2561 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2562 
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 24,744 15,233 (150) 39,827 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและ
ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,332 10,480 1,644 1,798 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,572 508 - - 
รวม 13,904 10,988 1,644 1,798 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 28.1  
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11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกัน 

 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสาํหรับหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร
ในนามของบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

12. เงินลงทุนในลูกหนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 
เงินลงทุนในลูกหน้ี 13,738 13,738 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ี (13,738) (13,738) 
เงินลงทุนในลูกหน้ี - สุทธิ - - 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ        

รับระหวา่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 60,000 60,000 100 100 60,000 60,000 3,000 3,000 
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 320,000 320,000 100 100 320,470 320,470 - - 
บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั 7,000 7,000 99.99 99.99 12,485 12,485 - - 
รวม     392,955 392,955 3,000 3,000 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (25,998) (3,561)   
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     366,957 389,394   

 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดส่้งมอบตน้ฉบบัใบหุ้นสามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง 
จาํกดั จาํนวน 48,339,869 หุ้น ให้แก่สาํนกังานบงัคบัคดีแพ่งเพื่อนาํไปขายทอดตลาด และนาํเงินท่ีไดจ้าก
การขายมาชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาของศาลฎีกา ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 
นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯไดส่้งมอบตน้ฉบบัใบหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ 
ลิซซ่ิง จาํกดั ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 15,660,129 หุ้น ให้แก่สํานักงานบงัคบัคดีแพ่งเพื่อนาํไปขายทอดตลาด 
และนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายมาชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4.4 
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 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติั
ใหบ้ริษทัฯซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่งซ่ึงบริษทัฯเคยถือหุน้ทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ 
ลิซซ่ิง จาํกัด และบริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกัด จากบริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกัด                  
ในราคา 288.6 ลา้นบาท และ 10.9 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยบริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกัด                    
มีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 33.5 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการซ้ือขายเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นการจดัโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษทั ดงันั้น บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั้ งเดิมเป็น
ตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเน่ืองจากบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งเคยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ
มาโดยตลอด และแสดงผลต่างระหว่างราคาซ้ือและราคาทุนดั้งเดิมของเงินลงทุนดงักล่าวเป็น “ผลแตกต่าง
จากการจัดโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นใน                    
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯคงเหลือยอดคา้งชาํระจากรายการซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 
27.0 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงอยูภ่ายใตร้ายการ “เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน” ในงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะ
กิจการ (31 ธนัวาคม 2561: 32.4 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 22.4 ลา้นบาท 
(2561: บริษทัฯบนัทึกโอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 45.5 ลา้นบาท) 

14. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม 
 2562 2561
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - ตราสารทุน  
   (มูลค่ายติุธรรม ณ วนัโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน) 35,582 64,840
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 6,570 8,714
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม 42,152 73,554 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็น
ขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวคาํนวณโดยใชร้าคามูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 ในระหว่างปี บริษทัย่อยขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมูลค่าตามบญัชี 36.1 ลา้นบาท และรับรู้กาํไร
จากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 4.6 ลา้นบาท ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าวไดร้วม
กาํไรท่ีโอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายสุทธิจากภาษีในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งปี จาํนวน 5.5 ลา้นบาท  
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15. ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม 
 ยานพาหนะใหเ้ช่า อุปกรณ์และอ่ืนๆ รวม 
ราคาทุน     
1 มกราคม 2561 2,714,703 65,129 2,779,832 
ซ้ือเพ่ิม 284,616 19,364 303,980 
จาํหน่าย (600,093) (10,168) (610,261) 
31 ธนัวาคม 2561 2,399,226 74,325 2,473,551 
ซ้ือเพ่ิม 165,181 15,368 180,549 
จาํหน่าย (564,027) (7,318) (571,345) 
31 ธนัวาคม 2562 2,000,380 82,375 2,082,755 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2561 959,684 41,260 1,000,944 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 266,160 10,781 276,941 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (346,378) (10,167) (356,545) 
31 ธนัวาคม 2561 879,466 41,874 921,340 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 205,170 12,006 217,176 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (292,438) (7,313) (299,751) 
31 ธนัวาคม 2562 792,198 46,567 838,765 
ค่าเผื่อการด้อยค่า    
1 มกราคม 2561 100,586 - 100,586 
ลดลงระหวา่งปี (77,676) - (77,676) 
31 ธนัวาคม 2561 22,910 - 22,910 
ลดลงระหวา่งปี (9,197) - (9,197) 
31 ธนัวาคม 2562 13,713 - 13,713 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธนัวาคม 2561 1,496,850 32,451 1,529,301 
31 ธนัวาคม 2562 1,194,469 35,808 1,230,277 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี    
2561 (276.5 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 276,941 

2562 (216.8 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 217,176 
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(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 อุปกรณ์และอ่ืนๆ
ราคาทุน   
1 มกราคม 2561 -
ซ้ือเพิ่ม 5
31 ธนัวาคม 2561 5
31 ธนัวาคม 2562 5
ค่าเส่ือมราคาสะสม
1 มกราคม 2561 -
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1
31 ธนัวาคม 2561 1
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1
31 ธนัวาคม 2562 2
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธนัวาคม 2561 4
31 ธนัวาคม 2562 3
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 
2561 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 1
2562 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 1

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ 
มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 21 ลา้นบาท (2561: 
18 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี (2561: ไม่มี)) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมียานพาหนะใหเ้ช่าซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,073 ลา้นบาท และ 90 ลา้นบาทตามลาํดบั (2561: 1,365 
ลา้นบาท และ 106 ลา้นบาทตามลาํดบั) 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหเ้ช่ายานพาหนะ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 
5 ปี สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จะก่อให้เกิดรายได ้                  
ค่าเช่าขั้นตํ่าในอนาคตดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 2562 2561 

ภายใน 1 ปี 405.4 512.7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 424.7 546.7 
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16. สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ดําเนินงาน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,065 5,065 65 65 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (1,067) (3,034) - - 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน - สุทธิ 3,998 2,031 65 65 

 บริษทัย่อยได้จดจาํนองท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 3.9 ลา้นบาท  
(2561: 1.9 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ย 

17. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

18.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,578 6,493 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

(หมายเหตุ 10) 20 46 27,315 32,429 
เจา้หน้ีอ่ืน 9,136 13,440 82 11 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,936 8,764 580 856 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17,670 28,743 27,977 33,296 
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19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซื้อ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 985,233 1,336,381 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (68,890) (98,707) 
รวม 916,343 1,237,674 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (374,335) (451,340) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 542,008 786,334 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเช่าซ้ือยานพาหนะจากบริษทัการเงินซ่ึงมีกาํหนดชาํระเป็นรายเดือน ในอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 2.20 ถึง 4.50 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.20 ถึง 4.50 ต่อปี) อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1 ถึง 5 ปี 

บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าซ้ือดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 409.1 576.1 985.2 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                     (34.8) (34.1) (68.9) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 374.3 542.0 916.3 
    

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 499.9 836.5 1,336.4 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                     (48.5) (50.2) (98.7)  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 451.4 786.3 1,237.7 
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20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 74,013 104,528 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (3,871) (7,643) 
รวม 70,142 96,885 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (25,831) (26,698) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 44,311 70,187 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะเพื่อใชใ้นการดาํเนินกิจการ
โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี และ
สญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 28.4 45.6 74.0 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2.6) (1.3) (3.9) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 25.8 44.3 70.1 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 30.6 73.9 104.5 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (3.9) (3.7) (7.6) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 26.7 70.2 96.9 
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21. หนีสิ้นผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 

 ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยร่วมจากกรมสรรพากรให้ชาํระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของปี 2544 และ 2545 พร้อมทั้งเงินเพิ่มจาํนวนรวมทั้งส้ิน 251.7 ลา้นบาทแทนกิจการร่วมคา้
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เพท เอ็นจิเนียส์ อิงค ์และบริษทั ล็อควูด แอนดรูส์ 
แอนดนิ์วแนม อิงค ์(กิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน) ซ่ึงบริษทัฯเคยเป็นหน่ึงในผูเ้ขา้ร่วมลงทุนในการก่อสร้าง
โครงการบาํบดันํ้ าเสียของกรุงเทพมหานครและไดพ้น้จากการเป็นผูร่้วมคา้แลว้ตั้งแต่ปี 2543 โดยเม่ือวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2554 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้คาํพิพากษาให้ยกฟ้อง โดยบริษทัฯไม่ตอ้งร่วมชดใชค่้าภาษี
นั้นแทนกิจการร่วมคา้ อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างปี 2555 กรมสรรพากรไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลฎีกาเพื่อคดัคา้น
คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษากลบัคาํ
ตดัสินของศาลภาษีอากรกลาง ส่งผลให้บริษทัฯตอ้งร่วมชาํระหน้ีภาษีอากรให้แก่กรมสรรพากร เน่ืองจาก
บริษทั พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นจาํเลยร่วมในฐานะผูถื้อหุน้ของกิจการร่วม
คา้ซ่ึงไดรั้บโอนสัดส่วนการร่วมลงทุนจากบริษทัฯในปี 2543 อยู่ในสถานะลม้ละลาย บริษทัฯจึงตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจ่ายชาํระค่าภาษีอากรน้ีให้แก่กรมสรรพากรตามคาํพิพากษา บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่า                    
ภาษีอากรน้ีให้แก่กรมสรรพากรแลว้เป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท คงเหลือหน้ีภาษีอากรส่วนท่ีเหลือจาํนวน 
241.7 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดรั้บหมายบงัคบัคดีแจง้การยึดหุ้นสามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์                   
ลิซซ่ิง จาํกดั จาํนวน 48,339,869 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.53 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั พรีเมียร์ 
อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั เพื่อนาํไปขายทอดตลาด และนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายมาชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา                
ของศาลฎีกา บริษทัฯไดส่้งมอบตน้ฉบบัใบหุ้นสามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ให้แก่
สาํนกังานบงัคบัคดีแพง่แลว้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 โดยเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 สาํนกังานบงัคบัคดี
แพ่งประกาศนดัขายทอดตลาดหุ้นทั้งสองคดีพร้อมกนั ซ่ึงจากการขายทอดตลาดหุ้นดงักล่าวรวมทั้งส้ิน 4 
คร้ังตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในคร้ังสุดทา้ยท่ีจดัใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏว่ามีผูเ้สนอ                    
ซ้ือหุน้ดงักล่าวแต่อยา่งใด ทั้งน้ี หุน้ดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯจนกว่าจะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือจาก
การขายทอดตลาดและการดําเนินงานของบริษัทย่อยยงัคงอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้ น                     
ณ ปัจจุบนั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จึงยงัคงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
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22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 28,996 28,659 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,844 3,685 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 894 781 
ตน้ทุนบริการในอดีต 7,165 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ (77) - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (397) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (3,549) - 

สาํรองผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจากการโอนพนกังานของ
บริษทัในเครือ 262 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (475) (4,129) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 36,663 28,996 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                    
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจ้างซ่ึงทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหบ้ริษทัยอ่ยมีหน้ีสินสาํรองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 7.2 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดย
รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของปีปัจจุบนั 

 บริษทัยอ่ยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 
1.8 ลา้นบาท (2561: 0.8 ลา้นบาท) 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัยอ่ยประมาณ 7 และ 12 ปี (31 ธนัวาคม 2561: 8 และ 14 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.33 และ 2.71 3.12 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  4.95 5.60 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 1 - 22 1 - 20 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (2,814) 3,228 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  2,931 (2,617) 
 เพิ่มข้ึน 10% ลดลง 10% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (506) 532 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (2,394) 2,748 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  2,796 (2,484) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1,605) 1,786 
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 126,496 119,471 - - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 217,282 277,052 1 1 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

(โอนกลบั) - - 22,437 (45,549) 
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 55,700 64,667 - - 
ค่าเบ้ียประกนัภยัสาํหรับยานพาหนะใหเ้ช่า 47,756 50,864 - - 
ค่าบริหารจดัการจ่าย 24,783 26,057 4,695 5,968 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 10,361 12,145 111 105 
ค่าบริการจ่ายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์                                   

และระบบสารสนเทศ 6,669 6,929 280 155 
ค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย 2,687 4,223 2,569 4,083 

24. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 262 455 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 9,496 12,091 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 9,758 12,546 - - 
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 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน                 

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 429 1,209 - -
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกาํไร              

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (804) - - -
รวม (375) 1,209 - - 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 37,689 53,207 (30,817) 34,366 
   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
คูณอตัราภาษี 7,538 10,641 (6,163) 6,873

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาเป็นค่าใชจ่้าย 
   ในการคาํนวณภาษี

 
1,079

 
921 

 
520 

 
824

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนและรายไดท่ี้ไดรั้บ 
   การยกเวน้ภาษี 

 
60

 
687 

 
(638) 

 
(600)

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
(1,725)

 
(11,743) 

 
4,487 

 
(9,110)

ขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

 
2,806

 
12,040 

 
1,794 

 
2,013

รวม 2,220 1,905 6,163 (6,873)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 9,758 12,546 - - 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 889 368 - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 400 1,179 - - 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 7,333 5,799 - - 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,622 7,346 - - 
     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
รายการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชัว่คราว (5) (2) - - 
รายการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (581) (407) - - 

ผลกระทบจากความแตกต่างทางบญัชีและทางภาษี
ของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน (70,874) (59,904) - - 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (71,460) (60,313) - - 
รวมหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ (62,838) (52,967) - - 
     
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 741 531 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (63,579) (53,498) - - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้
ใชจ้าํนวน 380.4 ลา้นบาท (2561: 381.4 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯจาํนวน 71.2 ลา้นบาท (2561: 42.7 ลา้นบาท)) 
ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เห็นว่ากลุ่ม
บริษทัอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้
ประโยชน์ได ้

 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวนเงิน 274.5 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ:45.2 ลา้นบาท) ซ่ึงจะทยอย
ส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2567  
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25. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีก่อนหกัหุน้ท่ี
ออกสาํหรับภาระคํ้าประกนัท่ีเจา้หน้ียงัไม่มาใชสิ้ทธิเรียกชาํระกบับริษทัฯ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (พนับาท) 27,931 40,660 (30,817) 34,366 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 800,000 800,000 800,000 800,000 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.0349 0.0508 (0.0385) 0.0430 

26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯคือคณะกรรมการของบริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงานดงัน้ี  

(1)  ส่วนงานใหเ้ช่ายานพาหนะ  

(2)  ส่วนงานนายหนา้ประกนัภยั 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานอ่ืนเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายได ้กาํไรขาดทุนและสินทรัพยร์วมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ใหเ้ช่ายานพาหนะ นายหนา้ประกนัภยั อื่นๆ 
รวมส่วนงานที่

รายงาน 
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 581 659 19 22 17 16 617 697 - - 617 697 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - 1 1 1 1 (1) (1) - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าและอุปกรณ์ 12 36 - - - - 12 36 - - 12 36 
ดอกเบี้ยจ่าย (57) 70 - - (2) (1) (59) (71) 2 1 (57) (70) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (10) (12) - (1) - - (10) (13) - - (10) (13) 
             
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (4) 50 - 1 (54) 38 (58) 89 86 (48) 28 41 
             
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,444 1,807 26 28 409 458 1,879 2,293 (367) (464) 1,512 1,829 
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ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษัทดํา เนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ เ ดียว  คือประเทศไทย  ดังนั้ นรายได้และสินทรัพย์ท่ี                      
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดข้องกิจการ 

27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 15 ของ
เงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่าย
ให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน ในระหว่างปี 2562 บริษทัย่อยรับรู้
เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 3.6 ลา้นบาท (2561: 3.5 ลา้นบาท) 

28.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

28.1 การคํา้ประกัน 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละอาวลัตัว๋
สัญญาใชเ้งินใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวน 10.8 ลา้นบาท (2561: 10.8 ลา้นบาท) อยา่งไรกต็าม 
บริษทัฯได้ออกหุ้นสําหรับภาระผูกพนัจากการคํ้ าประกันวงเงินทั้ งส้ินไวแ้ลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้น    
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 11.9 ลา้นบาท (2561: 8.9 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยหนังสือคํ้ าประกันเพื่อการคํ้ าประกัน                     
การปฏิบติังานตามสญัญา 
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28.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และสญัญาบริการ 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี 

บริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ี
บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
จ่ายชาํระ  

ภายใน 1 ปี 14.3 6.9 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 2.5 6.0 

28.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาให้บริการ 
 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาบริการการจดัการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงโดยมีค่าบริการท่ีจะตอ้งชาํระใน

อนาคตรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.7 ลา้นบาทต่อเดือน (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) โดยสัญญาดงักล่าวครบ
กาํหนดสญัญาในเดือนธนัวาคม 2562 อยา่งไรกต็ามสญัญาน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัต่อไปอีกคราวละ 1 ปี จนกวา่จะมี
การบอกเลิกสญัญา 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน  
29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามนิยามท่ีอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า                    
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ี เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้ าประกนั เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
เจา้หน้ี เงินกูย้มืระยะสั้น หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ และหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัมีความเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่ม
บริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวน
เงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืม หน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าซ้ือ และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด 
หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง 

ตามราคาตลาด
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย     
ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 10 - 10 0.1 - 0.22
เงินลงทุนชัว่คราว 35 - - - 35 0.7 - 1.1
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 37 37 -
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั  - - 11 - 11 0.8
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - 42 42 -
รวม 35 - 21 79 135 
หนีสิ้นทางการเงนิ   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 18 18 -
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 374 542 - - 916 3.13 - 7.86
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 26 44 - - 70 4.60 - 5.65
รวม 400 586 - 18 1,004 
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 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง 

ตามราคาตลาด
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย     
ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 12 - 12 0.1 - 0.37
เงินลงทุนชัว่คราว 2 - - 17 19 1.3
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 62 62 -
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั  - - 11 - 11 0.9 - 1.05
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - 74 74 -
รวม 2 - 23 153 178 
หนีสิ้นทางการเงนิ   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 29 29 -
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 451 786 - - 1,237 3.13 - 7.86
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 27 70 - - 97 4.60 - 5.75
รวม 478 856 - 29 1,363 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย     
ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 0.5 - 0.5 0.22 
รวม - - 0.5 - 0.5  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 28 28 -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนั 40 - - - 40 4.8 

รวม 40 - - 28 68  
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 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย     
ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 0.1 - 0.1 0.37 
รวม - - 0.1 - 0.1  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 33 33 -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนั 25 - - - 25 4.8 

รวม 25 - - 33 58  

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัรา
ตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดปัจจุบนั เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนจดัอยูใ่นประเภท
ระยะสั้น กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน 
มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

30. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม    
เพื่อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 10.79:1 (2561: 17.51:1) และเฉพาะบริษทัฯ                    
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 5.54:1 (2561: 3.48:1) 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563 


