บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
การไม่ แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่ นกัน
ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินข้างต้นนี้ ได้ เนื่ องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรค
เกณฑ์ ใ นการไม่ แ สดงความเห็ นมีนัยสําคัญต่องบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิ จการของ
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ข) และข้อ 4.4 ในเดือนธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลาง
ได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯชําระเงินจํานวน 479 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
ประมาณ 1,123 ล้านบาทให้แก่โจทก์ในคดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการฟื้ นฟูกิจการ ในเดือนกรกฎาคม
2561 โจทก์ได้นาํ ยึดหุ น้ สามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด (บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ) จํานวน 15.7
ล้านหุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ฯได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุน้ ให้แก่
สํานักงานบังคับคดีแพ่งเพื่อดําเนินการขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ให้แก่โจทก์ ซึ่งหุน้ ดังกล่าวศาล
ล้มละลายกลางมีคาํ สัง่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 อนุญาตให้นาํ หุน้ ไปขายรวมกับหุน้ ที่ถูกยึดในคดีกรมสรรพากร
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษเพื่อคัดค้านคําพิพากษาของ
ศาลล้มละลายกลางดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษอ่านคําพิพากษาแก้เป็ นว่า
ให้บริ ษทั ฯ ชําระเงินจํานวน 837 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 473 ล้านบาท นับจากวันที่
3 เมษายน 2555 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ฯได้ยนื่ คําร้องขออนุญาต
ฎีกาต่อศาลฎีกา เพื่อขออนุญาตฎีกาคัดค้านคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษดังกล่าวแล้ว ซึ่งฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯได้ทาํ การประเมินคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ และโดยความเห็นของทนายความและ

คณะทํางานร่ างคําร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกา จึงมีความเชื่อมัน่ ในประเด็นข้อต่อสู แ้ ละมีความเห็นว่าศาลฎีกา
น่าจะรับฎีกาไว้พิจารณา และมีคาํ พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯจึง
ไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินตามคําพิพากษาดังกล่าวไว้ในบัญชี เนื่องจากคดีดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้กระบวนการ
ยืน่ คําร้องขออนุญาตฎีกา ผลของคดีจึงยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและขึ้นอยูก่ บั กระบวนการยุติธรรมในอนาคต
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 15.7 ล้านหุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย และจํานวน 48.3 ล้านหุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 76 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมด
ของบริ ษทั ย่อยให้กบั สํานักงานบังคับคดีแพ่งเพื่อดําเนินการขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ให้แก่โจทก์
ตามที่กล่าวข้างต้นและชําระหนี้สินภาษีที่มีต่อกรมสรรพากรตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
ตามลําดับ อย่างไรก็ตามหุ น้ ดังกล่าวยังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯจนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้อจากการขาย
ทอดตลาดและการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยยังคงอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ ดังนั้น ณ ปัจจุบนั บริ ษทั
พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด จึงยังคงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ที่ดาํ เนิน
กิจการให้เช่ายานพาหนะซึ่งเป็ นส่ วนงานหลักของกลุ่มบริ ษทั อนึ่ง จากการขายทอดตลาดหุน้ ดังกล่าวรวมทั้งสิ้ น
4 ครั้งตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในครั้งสุ ดท้ายที่จดั ให้มีข้ ึนในวันที่ 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏว่ามีผเู ้ สนอซื้อ
หุ น้ ดังกล่าวแต่อย่างใด ทําให้ ณ ปั จจุบนั สํานักงานบังคับคดีแพ่งอยูร่ ะหว่างการกําหนดวันและราคาที่เหมาะสม
เพื่อดําเนินการขายทอดตลาดใหม่อีกครั้ง ดังนั้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
จึงยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งขึ้นอยูก่ บั ผลการขายทอดตลาด
ปั จจัยเหล่านี้แสดงถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญหลายประการซึ่งทําให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญอย่าง
มากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามข้อสมมติฐาน
ทางบัญชีที่วา่ กิจการจะดําเนินงานต่อเนื่อง ดังนั้นจึงไม่ได้ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ในราคาที่อาจขายได้ และไม่ได้
ปรับปรุ งหนี้สินตามจํานวนที่จะต้องจ่ายคืนและจัดประเภทบัญชีใหม่ ซึ่งอาจจําเป็ นหากบริ ษทั ฯไม่สามารถดํารง
อยูไ่ ด้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน
ข้อกําหนดนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่ องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ ใ นการไม่ แสดงความเห็นมีความไม่แน่นอนหลาย
สถานการณ์ที่มีสาระสําคัญ แม้วา่ ข้าพเจ้าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอสําหรับความไม่
แน่นอน ก็ไม่สามารถที่จะสรุ ปผลเพื่อให้ขา้ พเจ้าใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้ใน
ขณะนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนต่างๆดังกล่าวอาจมีความเป็ นไปได้ที่จะส่ งผลกระทบต่องบการเงินดังกล่าว
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ค) เกี่ยวกับกรณี หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯเข้าข่ายอาจถูกเพิก
ถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 โดยหากผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
อาจเป็ นเหตุที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯเข้าข่ายอาจถูกพิจารณาเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุ น้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งหากบริ ษทั ฯไม่
สามารถดําเนินการให้เหตุแห่ งการเพิกถอนหมดไปหรื อมีคุณสมบัติเพือ่ กลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศว่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้ การเสนอรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) มิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเรื่ องนี้แต่อย่างใด
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั

3

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของข้าพเจ้า ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกัน
ว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย


ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
4



ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อการเสนอรายงานของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

10,324,083

11,519,945

511,478

113,529

เงินลงทุนชัว่ คราว

8

35,165,185

18,579,863

-

-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9

36,912,723

61,520,548

-

8,248

28,751,319

32,754,079

-

-

25,983,651

33,626,365

72,594

76,439

5,453,633

4,485,228

592,558

592,852

142,590,594

162,486,028

1,176,630

791,068

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

11

10,688,758

10,977,460

-

-

เงินลงทุนในลูกหนี้

12

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

-

-

366,956,718

389,393,822

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

14

42,151,665

73,554,186

-

-

ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์

15

1,230,277,158

1,529,301,407

3,399

4,379

สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน

16

3,997,600

2,031,100

64,600

64,600

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

24

740,734

530,601

-

-

81,885,511

49,960,373

-

-

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

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

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

18

17,669,757

28,743,156

27,977,110

33,295,896

10

-

-

39,827,000

24,744,000

19

374,335,367

451,340,190

-

-

20

25,830,550

26,697,800

-

-

21

241,739,349

241,739,349

241,739,349

241,739,349

2,912,525

4,346,594

39,340

39,340

662,487,548

752,867,089

309,582,799

299,818,585

19

542,007,835

786,334,148

-

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

20

44,311,263

70,186,756

-

-

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

22

36,663,244

28,995,623

-

-

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

24

63,579,043

53,497,710

-

-

35,024,145

38,134,206

2,312,173

3,311,534

721,585,530

977,148,443

2,312,173

3,311,534

1,384,073,078

1,730,015,532

311,894,972

303,130,119

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินผลเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ - สุทธิ จากส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 812,152,709 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท

4

406,076,355

406,076,355

406,076,355

406,076,355

4

400,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

4

(10,191,959)

(10,191,959)

(10,191,959)

(10,191,959)

(268,141,450)

(299,290,404)

(335,609,144)

(304,791,769)

6,591,170

8,306,805

2,107,478

2,107,478

128,257,761

98,824,442

56,306,375

87,123,750

1,181

1,181

-

-

128,258,942

98,825,623

56,306,375

87,123,750

1,512,332,020

1,828,841,155

368,201,347

390,253,869

-

-

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
หุ้นที่ออกสําหรับภาระคํ้าประกันที่เจ้าหนี้
ยังไม่มาใช้สิทธิเรี ยกชําระกับบริ ษทั ฯ
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ค่าเช่าและการบริ การ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
กําไรจากการจําหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนบริ การในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (โอนกลับ)
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี

13

22
13

24

14
24

22
24

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2562

2561

617,488,361
-

696,553,242
-

999,361
2,999,980

999,361
2,999,980

12,235,871
11,174,536
640,898,768

35,864,425
12,160,400
744,578,067

352,204
4,351,545

288,376
4,287,717

403,235,253
135,878,302

482,316,116
138,913,291

11,168,244

14,917,686

7,164,538
546,278,093
94,620,675
(56,931,267)
37,689,408
(9,758,372)
27,931,036

621,229,407
123,348,660
(70,142,041)
53,206,619
(12,546,328)
40,660,291

22,437,104
33,605,348
(29,253,803)
(1,563,572)
(30,817,375)
(30,817,375)

(45,549,496)
(30,631,810)
34,919,527
(553,611)
34,365,916
34,365,916

(2,144,544)
428,909

(6,046,020)
1,209,204

-

-

(1,715,635)

(4,836,816)

-

-

4,022,422
(804,484)

-

-

-

3,217,938
1,502,303

(4,836,816)

-

-

29,433,339

35,823,475

(30,817,375)

34,365,916

0.0349

0.0508

(0.0385)

0.0430

25

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
รายได้เงินปั นผล
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
(กําไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
สํารองประมาณการหนี้ สินลดลง
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กําไรจากการจําหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ต้นทุนบริ การในอดีต
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในลูกหนี้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานลดลง
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2562

2561

37,689,408

53,206,619

(30,817,375)

34,365,916

(241,597)

(160,060)

(2,999,980)
-

(2,999,980)
-

(17,324)
2,414,393
217,281,772
(999,361)
(5,742,023)
(12,235,871)
(1,966,500)
4,738,251
7,164,538
596
(152,964)
56,772,558

7,055
885,940
277,052,387
(383,436)
(6,873)
(999,361)
(35,864,258)
4,465,801
3,289
(182,955)
69,971,743

(191,677)
22,437,104
980
(999,361)
596
(425)
1,560,233

(22,000)
(45,549,496)
521
(6,873)
(999,361)
1,740
(799)
549,232

304,705,876

367,995,891

(11,009,905)

(14,661,100)

22,001,755
7,537,006
(43,500)
99,197

27,310,470
1,346,562
148,790
6,873
844,182

8,248
3,845
191,680
-

(5,973)
23,486
(382,086)
6,873
-

(11,073,399)
(1,434,069)
(212,746)
(2,110,700)
319,469,420
(56,772,558)
(29,014,370)
233,682,492

(4,623,300)
(2,342,433)
(4,129,027)
(6,749,590)
379,808,418
(69,971,743)
(33,259,622)
276,577,053

(2,624,436)
(13,430,568)
(1,254,603)
(305)
(14,685,476)

(1,391,925)
(16,410,725)
(549,232)
(292)
(16,960,249)

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราวประเภทเงินฝากประจําเพิ่มขึ้น
ซื้ อหน่วยลงทุน
เงินรับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ซื้ อยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
เงินรับจากการจําหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
ชําระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
ชําระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มใิ ช่ เงินสด
ซื้ อสิ นทรัพย์โดยการทําสัญญาเช่าซื้ อในระหว่างปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

288,702
(906,898)
(350,138,000)
334,718,497

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

149,188
35,000,000
(19,083,767)
274,632,654
274,660,376

(174,345)
(20,238)
(246,004,000)
251,634,019
182,944
(24,399,717)
211,904,094
193,122,757

425
425

2,999,980
799
(4,900)
2,995,879

(482,795,967)
(26,742,743)
(20)
(509,538,730)
(1,195,862)
11,519,945
10,324,083
-

(439,946,651)
(34,580,329)
(20)
(474,527,000)
(4,827,190)
16,347,135
11,519,945
-

15,083,000
15,083,000
397,949
113,529
511,478
-

13,937,000
13,937,000
(27,370)
140,899
113,529
-

161,464,831

279,580,157

-

-

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และเรี ยกชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

หุน้ ที่ออกสําหรับภาระ
คํ้าประกันที่เจ้าหนี้
ยังไม่มาใช้สิทธิ
เรี ยกชําระกับบริ ษทั ฯ

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ขาดทุนสะสม

ส่ วนเกินทุนจาก
การวัดมูลค่า
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่ายโดยบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

400,000,000
-

(10,191,959)
-

(339,950,675)
40,660,291
40,660,291

13,143,621
(4,836,816)
(4,836,816)

400,000,000

(10,191,959)

(20)
(299,290,404)

8,306,805

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่ายโดยบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

400,000,000
400,000,000

(10,191,959)
(10,191,959)

(299,290,404)
27,931,036
3,217,938
31,148,974
(20)
(268,141,450)

8,306,805
(1,715,635)
(1,715,635)
6,591,170

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

63,000,987
40,660,291
(4,836,816)
35,823,475
(20)

1,181

98,824,442

1,181

98,824,442
27,931,036
1,502,303
29,433,339
(20)
128,257,761

1,181
1,181

-

63,002,168
40,660,291
(4,836,816)
35,823,475
(20)
98,825,623
98,825,623
27,931,036
1,502,303
29,433,339
(20)
128,258,942
-

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และเรี ยกชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุน้ ที่ออกสําหรับภาระ
คํ้าประกันที่เจ้าหนี้
ยังไม่มาใช้สิทธิ
เรี ยกชําระกับบริ ษทั ฯ

ขาดทุนสะสม

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรจากผลแตกต่าง
จากการจัดโครงสร้าง
การดําเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

400,000,000

(10,191,959)

(339,157,685)

2,107,478

52,757,834

400,000,000

(10,191,959)

34,365,916
(304,791,769)

2,107,478

34,365,916
87,123,750
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

400,000,000

(10,191,959)

(304,791,769)

2,107,478

400,000,000

(10,191,959)

(30,817,375)
(335,609,144)

2,107,478

87,123,750
(30,817,375)
56,306,375
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
ก) บริ ษทั พรี เมี ยร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งขึ้นและมี
ภูมิลาํ เนาในประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือการลงทุนในกิ จการต่างๆ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯอยู่ที่เลขที่ 1 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 ศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษได้อ่านคําพิพากษา
ให้บริ ษทั ฯชําระเงินจํานวน 837 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 473 ล้านบาท
นับ จากวัน ที่ 3 เมษายน 2555 เป็ นต้น ไปจนกว่ า จะชํา ระเสร็ จ สิ้ น ในคดี แ พ่ ง อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ
กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั ฯได้ส่งมอบต้นฉบับในหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง คือ บริ ษทั
พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด จํานวน 15.7 ล้านหุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของ
บริ ษทั ย่อยให้แก่สาํ นักงานบังคับคดีแพ่งเพื่อนําไปขายทอดตลาดและนําเงินที่ได้จากการขายมาชําระ
หนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งหุ น้ ดังกล่าวศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 อนุญาตให้นาํ
หุ ้นไปขายรวมกับหุ ้นที่ถูกยึดในคดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ฯได้ยื่นคําร้องขอ
อนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ทนายความและคณะทํางานร่ างคําขออนุญาตฎีกา
และฎี กา มีความเชื่ อมัน่ ว่าศาลฎี กาน่ าจะรับฎี กาไว้พิจารณา และมีคาํ พิพากษากลับคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมี หนี้ สินภาษี ที่อยู่ในระหว่างการดําเนิ นการชําระให้แ ก่ กรมสรรพากรจํานวน
242 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 48.3 ล้านหุ ้น
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 76 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยให้แก่สาํ นักงานบังคับคดีแพ่ง เพื่อนําไป
ขายทอดตลาดและนําเงินที่ได้จากการขายมาชําระหนี้ โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สํานักงานบังคับ
คดีแพ่งประกาศนัดขายทอดตลาดหุ ้นทั้งสองคดีพร้อมกัน ซึ่ งจากการขายทอดตลาดหุ ้นดังกล่าวรวม
ทั้ง สิ้ น 4 ครั้ งตั้ง แต่ ปี 2562 ถึ ง 2563 โดยในครั้ งสุ ด ท้า ยที่ จ ัด ให้ มี ข้ ึ น ในวัน ที่ 29 มกราคม 2563
ไม่ปรากฏว่ามีผูเ้ สนอซื้ อหุ ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หุ ้นดังกล่าวยังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯ
จนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้ อจากการขายทอดตลาดและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยยังคงอยู่ภายใต้
การควบคุ มของบริ ษทั ฯ ดังนั้น ณ ปั จจุ บนั บริ ษทั พรี เมี ยร์ อิ นเตอร์ ลิ ซซิ่ ง จํากัด จึ งยังคงมีฐานะ
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ที่ดาํ เนิ นกิจการให้เช่ ายานพาหนะซึ่ งเป็ น
ส่ วนงานหลักของกลุ่มบริ ษทั

1

เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว ทํา ให้ เ กิ ด ข้อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ อย่ า งมากเกี่ ย วกั บ ความสามารถใน
การดําเนิ นงานต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตามงบการเงินนี้ ยงั คงจัดทําขึ้นภายใต้ขอ้ สมมติฐาน
การดํา เนิ น งานอย่า งต่ อ เนื่ อ งของกิ จ การ โดยไม่ ร วมรายการปรั บ ปรุ ง ที่ อ าจมี ข้ ึ น หากบริ ษ ัท ฯ
ไม่สามารถดําเนินงานอย่างต่อเนื่องได้
ค) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้มีหนังสื อขอให้บริ ษทั ฯชี้แจงแนวทางการแก้ไขปั ญหาจาก
การที่ผูส้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และเร่ งดําเนิ นการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ
ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 กําหนดว่าบริ ษทั ฯอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน หากผูส้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็ นต่องบการเงินเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน ซึ่ งงบการเงิ น
ประจําปี 2560 และปี 2561 ของบริ ษ ทั ฯเป็ นงบการเงิ นที่ ผูส้ อบบัญชี ไม่ แสดงความเห็ นเนื่ องจาก
คดีความตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 และข้อ 21 แสดงถึงความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสําคัญซึ่งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงาน
ต่ อเนื่ องของกลุ่ มบริ ษทั ดังนั้นหากบริ ษทั ฯนําส่ งงบการเงิ นประจําปี 2562 โดยผูส้ อบบัญชี ยงั คง
ไม่แสดงความเห็นเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี 2560 และปี 2561 จะพิจารณาได้ว่าบริ ษทั ฯเข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯได้มีจ ดหมายชี้ แ จงข้อเท็จ จริ ง เรื่ องสถานะของบริ ษ ทั ฯ เมื่ อวัน ที่ 10 มกราคม 2563
ในประเด็นแนวทางและความคืบหน้าการดําเนิ นการเพื่อมิให้บริ ษทั ฯเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เหตุที่ผสู ้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯตามที่กล่าว
ข้างต้นและจากผลของคดีแพ่งซึ่ งศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษให้บริ ษทั ต้องชําระค่าเสี ยหายประมาณ
1,112 ล้านบาทให้แก่โจทก์ผูฟ้ ้ องคดี คดี ดงั กล่าวยังไม่เป็ นที่สุดโดยบริ ษทั ฯได้ยื่นคําร้องขออนุ ญาต
ฎี ก าต่ อ ศาลฎี ก าไปแล้ว เมื่ อ วัน ที่ 3 ตุ ล าคม 2562 ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย ที่ บ ริ ษ ัท ฯไม่ ส ามารถควบคุ ม หรื อ
หาแนวทางแก้ไขได้บริ ษทั ฯจึงได้แต่เพียงรอผลว่าศาลฎีกาจะมีคาํ สัง่ หรื อมีคาํ พิพากษาเป็ นอย่างไร
กรณี ของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯคงมีกรรมการเหลือ 4 ท่าน
บริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลเพื่อมาดํารงตําแหน่ งให้ครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ และการสรรหาบุคคลเพื่อมาดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ ้นสามัญหรื อ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 กําหนดไว้ หากไม่สามารถดําเนิ นการได้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะหยุดพักการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์
2563 และหากบริ ษทั ฯไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จะประกาศให้บริ ษทั ฯเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ต่อไป ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ช้ ีแจง
ว่าการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไม่สามารถดําเนิ นการโดยง่าย ด้วยเหตุของสถานะของ
บริ ษทั ฯที่อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน จากการที่ผูส้ อบบัญชี ไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
2

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม
2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง
1. บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด ให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ และ
ให้เช่าเครื่ องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด
บริ การให้เช่ายานพาหนะ
3. บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด
ให้บริ การนายหน้าประกันวินาศภัย

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย

100

100

ไทย
ไทย

100
99.99

100
99.99

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้
แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุ ม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการ
รับรู ้รายได้ที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบ
แทนที่ กิจการคาดว่าจะมี สิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ ลูกค้า และ
กําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จ ะมีผ ลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบาย
ให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และเมื่ อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม นี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ จะทํา ให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่ า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
กลุ่ มบริ ษทั คาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงิ นฉบับนี้ มาถื อปฏิ บตั ิ โดยรั บรู ้ ผลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ มาถื อปฏิ บตั ิ ใช้ครั้ งแรกโดยการปรั บปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที่
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯคาดว่าการนํามาตรฐานการบัญชี ดงั กล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงิ น ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 คื อ สิ น ทรั พ ย์ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท มี จ าํ นวนเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ง สิ้ น ประมาณ
11 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: ไม่มี) และหนี้ สินของกลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมาณ
11 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: ไม่มี)
4.

การปรับโครงสร้ างหนี้ / แผนฟื้ นฟูกจิ การ
ในปี 2545 บริ ษทั ฯเข้าสู่ แผนฟื้ นฟูกิจการซึ่ งได้รับความเห็นชอบโดยศาลฎีกาและในปี 2548 ผูบ้ ริ หารแผนฯ
เสนอขอแก้ไขแผนฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเกี่ยวกับการปรับปรุ งโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้าง
ทางการเงิน โดยศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผนที่มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 และ
15 ธันวาคม 2548 เนื้อหาสําคัญของการแก้ไขแผนมีดงั นี้

4.1 การปรับโครงสร้ างธุรกิจ
ให้บริ ษทั ฯดําเนิ นการโอนทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักให้แก่บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่เพื่อบริ หารกิ จการและ
จัดการทรัพย์สินคือบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทั้งหมดยกเว้นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่อยูใ่ นสายธุรกิจการเงินจํานวน 4 บริ ษทั
คือ บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด บริ ษทั พรี เมียร์โบรค
เคอร์เรจ จํากัดและบริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จํากัด
- เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนชัว่ คราวทั้งหมด
- ทรัพย์สินซึ่งเป็ นสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งไม่มีความจําเป็ นแก่กิจการของบริ ษทั ฯ
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ทั้งนี้ แผนฟื้ นฟูกิจการได้กาํ หนดราคาโอนของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นเท่ากับมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ที่สอบทานโดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และเงื่อนไขการชําระเงินสําหรับมูลค่าทรัพย์สินที่โอน กําหนดชําระให้แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ศาลเห็นชอบด้วยการแก้ไขแผนถึงที่สุด โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี จากนั้น
ในปี ที่ 2 ถึงปี ที่ 3 ชําระปี ละ 10 ล้านบาท ปี ที่ 4 ถึงปี ที่ 10 ชําระปี ละเท่าๆกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด ผิดนัดชําระหนี้สาํ หรับมูลค่าทรัพย์สินที่รับโอนให้ถือว่า
บริ ษทั ฯผิดนัดชําระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการด้วย
บริ ษทั ฯได้โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้กบั บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548
4.2 การปรับโครงสร้ างทางการเงิน
ก)

การชําระคืนหนี้
แผนฟื้ นฟูกิจการกําหนดให้บริ ษทั ฯคงหนี้ไว้จาํ นวน 636,207,750 บาท ภายหลังการแปลงหนี้เป็ นทุน
ซึ่ งเป็ นผลรวมของจํานวนเงิน 486,207,750 บาท ซึ่ งเท่ากับจํานวนเงินประมาณร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินมูลค่าที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างซึ่ งเป็ นหลักประกัน รวมกับจํานวนเงินซึ่ งผูบ้ ริ หาร
แผนฯประมาณขึ้นตามความสามารถในการชําระหนี้ของบริ ษทั ฯ จํานวน 150 ล้านบาท
ให้บริ ษทั ฯดําเนิ นการขายที่ ดินและอาคารดังกล่ าวให้แก่ บุคคลที่ สนใจภายในระยะเวลา 6 เดื อน
นับแต่วนั ที่ศาลได้มีคาํ สั่งเห็ นชอบ เพื่อการชําระหนี้ ให้แก่ เจ้าหนี้ ผูม้ ีบุริมสิ ทธิ หรื อโอนที่ดินและ
อาคารแห่ งนั้นเพื่อการชําระหนี้แทน
บริ ษทั ฯได้โอนสิ นทรัพย์เพื่อชําระหนี้แก่สถาบันการเงินแล้วในปี 2549 และ 2550

ข)

การแปลงหนี้เป็ นทุน
แผนฟื้ นฟูกิจการกําหนดให้บริ ษทั ฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 4,121,527,090 บาท โดยการออก
หุ ้นสามัญจํานวน 412,152,709 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แล้วจัดสรรให้เจ้าหนี้ ตามสัดส่ วน
เพื่อชําระหนี้ในส่ วนที่เกินกว่าจํานวนหนี้ที่คงเหลืออยู่
บริ ษ ัท ฯได้ด าํ เนิ น การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ทั ฯจาก 4,000,000,000 บาท เป็ น
8,121,527,090 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการแปลงหนี้ จาํ นวน 1,069,936,022 บาทเป็ นทุน โดยการออกหุ ้นสามัญให้แก่
เจ้าหนี้ไปแล้วเป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น 412,152,709 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยมีส่วนตํ่ากว่า
มูลค่าหุ น้ จํานวน 3,051,591,068 บาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจากเดิม 3,878,472,910
บาท เป็ น 8,000,000,000 บาท แล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548
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เจ้าหนี้ ในส่ วนมูลหนี้ ที่บริ ษทั ฯเข้าไปคํ้าประกันภาระหนี้ ของบริ ษทั อื่น แต่หนี้ ประธานยังมิได้ถึง
กําหนดชําระนั้นผูบ้ ริ หารแผนฯได้เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นจากการแปลงหนี้ เป็ นทุนไว้แทนเจ้าหนี้ เหล่านั้น
จนกว่าหนี้ประธานจะถึงกําหนดชําระตามเงื่อนไข หุน้ ที่ออกสําหรับภาระคํ้าประกันที่เจ้าหนี้ยงั ไม่มา
ใช้สิทธิ เรี ยกชําระกับบริ ษทั ฯซึ่ งบริ ษทั ฯให้ผบู ้ ริ หารแผนฯถือแทนเจ้าหนี้ ได้แสดงไว้เป็ นส่ วนหักใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ฯจะบันทึกค่าใช้จ่ายจากภาระคํ้าประกันก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีคาํ สั่งให้เจ้าหนี้
ได้รับชําระหนี้และเจ้าหนี้มาใช้สิทธิเรี ยกชําระกับบริ ษทั ฯและหากผูบ้ ริ หารแผนฯยังคงมีหุน้ ถือครอง
อยู่ ภ ายหลัง จากภาระคํ้า ประกัน ที่ มี ท้ ัง หมดได้ร ะงับ สิ้ น ไปแล้ว บริ ษ ัท ฯจะดํา เนิ น การลดทุ น
จดทะเบียนเพื่อลดจํานวนหุ น้ ดังกล่าวต่อไป
4.3 การขยายระยะเวลาการชําระหนี้
คําขอแก้ไขแผนได้ขยายกําหนดเวลาชําระหนี้จากเดิมซึ่ งกําหนดชําระเสร็ จสิ้ นในปี 2555 ขยายออกไปโดย
จะสิ้ น สุ ด ในปี 2558 และปรั บ ตารางการชํา ระหนี้ ให้ เ หมาะสมกับ ประมาณการกระแสเงิ น สดและ
ความสามารถในการชําระหนี้ของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2550 ผูบ้ ริ หารแผนฯได้ยนื่ คําร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการ
ของบริ ษทั ฯ ด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการได้ดาํ เนิ นการมาครบระยะเวลา 5 ปี แล้ว แต่ผูบ้ ริ หารแผนฯได้พิจารณา
แล้วว่า ยังมีเรื่ องการโอนทรัพย์สินชําระหนี้ให้กบั เจ้าหนี้ 2 ราย ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็ จ หากได้ดาํ เนินการ
ระหว่างที่อยูใ่ นแผนฟื้ นฟูกิจการก็จะเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ดังนั้นเมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2550 ผูบ้ ริ หาร
แผนฯได้ยนื่ คําร้องต่อศาลอีกครั้งเพื่อขอขยายเวลาดําเนินการตามแผนฯไปอีก 6 เดือน เพื่อให้การดําเนินการ
เรื่ องการโอนสิ นทรัพย์ชาํ ระหนี้ แล้วเสร็ จ (ณ 31 ธันวาคม 2550 บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการโอนสิ นทรัพย์เพื่อ
ชําระหนี้ เสร็ จสิ้ นแล้ว) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งขยายระยะเวลาการปฏิบตั ิตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯไปจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551
ผูบ้ ริ ห ารแผนฯได้เ สนอแก้ไ ขแผนฟื้ นฟูกิ จ การของบริ ษ ัท ฯในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2550 ต่ อมาเมื่ อวัน ที่
21 ธันวาคม 2550 ที่ประชุ มเจ้าหนี้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติให้ความเห็ นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้ นฟู
กิจการของบริ ษทั ฯ โดยมีสาระสําคัญของข้อเสนอขอแก้ไขแผนฯ ดังนี้
ก)

ให้บริ ษทั ฯดําเนิ นการลดทุนจดทะเบียนจากทุน 8,121,527,090 บาท ลดลงเหลือ 812,152,709 บาท
โดยวิธีการลดมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ลดลงเหลือมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท โดยให้
นําทุนที่ลดทั้งหมดไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ
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ข)

ค)

จากนั้นให้บริ ษทั ฯดําเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกเป็ นจํานวน 800 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญ
จํานวน 800 ล้านหุ ้น ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อนําเงินที่ได้มาใช้ในกิ จการของบริ ษทั ฯ
โดยให้จดั สรรหุน้ เพิ่มทุน ดังนี้
1)

เสนอขายหุ น้ จํานวน 400 ล้านหุน้ แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ของผูถ้ ือ
หุน้ แต่ละราย (2 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่) ในราคาหุน้ ละ 1 บาท ในกรณี ที่มีหุน้ เหลืออยู่ เนื่องจาก
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มไม่ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไม่เต็มตามจํานวนที่ตนเองมีสิทธิ ให้ผูบ้ ริ หารแผนฯหรื อ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เสนอขายหุ น้ ที่เหลืออยูน่ ้ นั ให้แก่ นักลงทุนหรื อบุคคลใดก็ได้ตามที่
เห็นสมควร

2)

เสนอขายหุ ้นจํานวน 400 ล้านหุ ้น ให้แก่นกั ลงทุนหรื อบุคคลใดก็ได้ตามที่ผบู ้ ริ หารแผนฯหรื อ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร ในราคาไม่ต่าํ กว่าหุน้ ละ 1 บาท

ให้ขยายกําหนดระยะเวลาในการดําเนิ นการตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯออกไปจนถึงวันที่
30 มิถุนายน 2551

ทั้งนี้ เมื่ อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งเห็ นชอบด้วยข้อเสนอแก้ไขแผนฟื้ นฟู
กิจการของบริ ษทั ฯแล้ว
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการลดทุนจดทะเบียนจาก 8,121,527,090 บาท ลดลงเหลือ 812,152,709 บาท โดยวิธีการ
ลดมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท ลดลงเหลือมูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่ อวันที่ 9 เมษายน 2551 และดําเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนอี ก 800,000,000 บาท (800 ล้านหุ ้น มูลค่า
หุ น้ ละ 1 บาท) รวมเป็ นทุนจดทะเบียน 1,612,152,709 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551
บริ ษทั ฯบันทึ กบัญชี เกี่ ยวกับการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมโดยได้ปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 8/2550 เรื่ องการบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริ ษทั มหาชนจํากัด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ผูบ้ ริ หารแผนฯได้ยนื่ คําร้องต่อศาลล้มละลายกลางว่าบริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการเป็ น
ผลสํ า เร็ จ ตามแผนฟื้ นฟู กิ จ การแล้ว และขอให้ ศ าลมี ค ํา สั่ ง ให้ ย กเลิ ก การฟื้ นฟู กิ จ การของบริ ษัท ฯ
ศาลล้มละลายกลางได้กาํ หนดนัดฟังคําร้องดังกล่าวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ศาลล้มละลายกลางได้เลื่อนการอ่านคําสั่งกรณี ที่บริ ษทั ฯได้ยื่นคําร้องขอให้
ศาลมีคาํ สั่งให้ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯออกไปก่อน เพื่อรอผลคําวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณี ที่มี
เจ้าหนี้ สองรายได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคําสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไข
แผนของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่ งศาลฎีกาได้มีคาํ สั่งให้รับอุทธรณ์ดงั กล่าวไว้พิจารณาเมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ต่อมาผูบ้ ริ หารแผนฯได้ยนื่ คําร้องขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตามแผนฟื้ นฟู
กิ จการของบริ ษทั ฯ และศาลได้มีคาํ สั่งเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2551 ให้ขยายระยะเวลาการดําเนิ นการตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2552
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เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ผูบ้ ริ หารแผนฯได้ยื่นคําร้องขอแก้ไขแผนโดยแก้ไขเรื่ องราคาเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุน
เป็ นดังนี้
1)

เสนอขายหุ ้นจํานวน 400 ล้านหุ ้นแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Right Issue) ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้น
แต่ละราย (2 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ใหม่) ในราคาเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาปิ ดการซื้อขายหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 30 วันทําการก่อนหน้าวันที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติ
ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผน ในกรณี ที่มีหุน้ เหลืออยูเ่ นื่องจากผูถ้ ือหุ น้ เดิมไม่ใช้สิทธิหรื อ
ใช้สิทธิ ไม่เต็มตามจํานวนที่ตนเองมีสิทธิ ให้ผบู ้ ริ หารแผนฯหรื อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เสนอขาย
หุ น้ ที่เหลืออยูน่ ้ นั ให้แก่นกั ลงทุนหรื อบุคคลใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

2)

เสนอขายหุ ้ น จํา นวน 400 ล้า นหุ ้ น ให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น หรื อบุ ค คลใดตามที่ ผู ้บ ริ หารแผนฯหรื อ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร ในราคาไม่ต่าํ กว่าราคาเฉลี่ยของราคาปิ ดการซื้ อขายหุ น้ ของ
บริ ษทั ฯในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 30 วันทําการก่อนหน้าวันที่ที่ประชุม
เจ้าหนี้มีมติให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผน

เมื่ อวัน ที่ 15 มกราคม 2552 ที่ ป ระชุ มเจ้า หนี้ ให้ค วามเห็ นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผนของบริ ษ ทั ฯแล้ว
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 26 พฤษภาคม 2552 ศาลล้ม ละลายกลางได้มี ค าํ สั่ ง อนุ ญ าตให้ข ยายระยะเวลาในการ
ดําเนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2553
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการดําเนิ นการตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 4 เมษายน 2554 ศาลล้ม ละลายกลางได้ห ยิ บ ยกคํา ร้ อ งของผูบ้ ริ ห ารแผนฉบับ ลงวัน ที่
20 มิถุนายน 2551 ที่ขอให้ศาลมีคาํ สั่งยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯขึ้นมาพิจารณาโดยไม่รอผลคํา
วินิจฉัยของศาลฎีกา กรณี เจ้าหนี้สองรายอุทธรณ์คดั ค้านคําสัง่ ของศาลล้มละลายกลางที่ให้ความเห็นชอบกับ
ข้อเสนอขอแก้ไขแผนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งอนุญาตตามคําร้องให้
ยกเลิ กการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุที่บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการเป็ นผลสําเร็ จตามแผนแล้วและให้
บริ ษทั ฯปฏิบตั ิการชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้ จนครบถ้วนต่อไป โดยการชําระหนี้ ดงั กล่าว
เสร็ จสิ้ นลงในปี 2558
อย่างไรก็ตาม กรณี ที่มีเจ้าหนี้ สองรายได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคําสั่งของศาลล้มละลายกลางต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ศาลฎีกาได้มีคาํ วินิจฉัยในวันที่
5 สิ งหาคม 2558 พิพากษากลับคําสั่งของศาลล้มละลายกลาง โดยไม่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไข
แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯเกี่ ยวกับการเพิ่มทุนและลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนั้นเพื่อเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามคําพิพากษาของศาลฎีกา บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เสร็ จสิ้ นแล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
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ในทางบัญชีเป็ นการปรับปรุ งบัญชีเพื่อให้เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาลฎีกา รายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง
ในส่ วนของทุนชําระแล้วและขาดทุนสะสมในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯเป็ นดังนี้

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

(หน่วย: บาท)
มูลค่าที่
เปลี่ยนแปลง

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,612,152,709 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(หลังปรับปรุ ง: หุน้ สามัญ 812,152,709 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) 1,612,152,709 8,121,527,090 6,509,374,381
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ น้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(หลังปรับปรุ ง: หุน้ สามัญ 800,000,000 หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) 800,000,000 8,000,000,000 7,200,000,000
หุน้ ที่ออกสําหรับภาระคํ้าประกันที่เจ้าหนี้ยงั ไม่มาใช้สิทธิ
เรี ยกชําระกับบริ ษทั ฯ
(20,383,918) (203,839,180) (183,455,262)
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงสุ ทธิ
7,016,544,738

โดยมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงสุ ทธิ จาํ นวน 7,016,544,738 บาท มีผลทําให้ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในจํานวนเดียวกัน
จึงไม่มีผลกระทบต่อยอดรวมของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิ
การเปลี่ ย นแปลงมู ลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯจากเดิ มหุ ้นละ 10 บาท เป็ นหุ ้นละ 0.5 บาท
โดยนํา ไปหั ก กับ ขาดทุ น สะสม ดัง นั้ นทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯจะเท่ า กับ 406,076,355 ล้า นบาท
แบ่งออกเป็ น 812,152,709 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เสร็ จสิ้ นแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
4.4 คดีแพ่งอันเกีย่ วเนื่องกับกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ
ตามที่บริ ษทั ฯได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯถูก
บริ ษ ัท เนาวรั ต น์ พ ัฒ นาการ จํา กัด (มหาชน) ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลล้ม ละลายกลาง เป็ นคดี ห มายเลขดํา ที่
พก. 6/2558 ในฐานะหุ ้ น ส่ ว นของกิ จ การร่ วมค้า บริ ษัท พรี เมี ย ร์ เ อ็ น เตอร์ ไ พรซ์ จํา กัด (มหาชน)
บริ ษทั เพท เอ็นจิเนียส์ อิงค์ และบริ ษทั ล็อควูด แอนดรู ส์ แอนด์นิวแนม อิงค์ (กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน)
ให้ร่วมรับผิดชอบในค่าผลงานที่กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลนค้างชําระตามสัญญาจ้างเหมาช่วงงานก่อสร้าง
โครงการบําบัดนํ้าเสี ยของกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2546 เป็ นเงินต้นจํานวน 650.79 ล้านบาทและ
ดอกเบี้ยจํานวน 653.01 ล้านบาท
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กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับเหมาก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสี ย
จากกรุ งเทพมหานครโดยมีบริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ับเหมาช่วงการก่อสร้างระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย ทั้งนี้ บริ ษทั เนาวรั ตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน) ได้ขอสิ นเชื่ อจากธนาคารแห่ งหนึ่ งเพื่อ
นํา มาใช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง โดยที่ กิ จ การร่ วมค้า พี อี - เพทแลนได้โ อนสิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ค่ า งานจาก
กรุ งเทพมหานคร และบริ ษทั เนาวรั ตน์พฒั นาการ จํากัด (มหาชน)ได้โอนสิ ทธิ ในการรับเงินค่างานจาก
กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน เป็ นหลักประกันในสิ นเชื่อดังกล่าว
ในปี 2543 ช่ วงวิกฤตเศรษฐกิ จ บริ ษทั ฯมี การปรั บโครงสร้ างธุ รกิ จโดยมี การโอนสัดส่ วนการลงทุนใน
บริ ษทั ซึ่ งมิใช่ ธุรกิ จหลักของบริ ษทั ฯรวมถึงสัดส่ วนการลงทุนในกิ จการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน ไปให้กบั
บุคคลอื่น
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯชําระเงินแก่ บริ ษทั เนาวรัตน์
พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของเงินต้นดังกล่าว นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
ประมาณ 1,123 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด (มหาชน) ได้
นํายึดหุ น้ สามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด จํานวน 15,660,129 หุ น้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.47
ของจํา นวนหุ ้น ทั้ง หมดของบริ ษ ัท พรี เ มี ย ร์ อิ น เตอร์ ลิ ซ ซิ่ ง จํา กัด และเมื่ อ วัน ที่ 26 กรกฎาคม 2561
บริ ษัท ฯได้ส่ ง มอบต้น ฉบับ ใบหุ ้ น ให้ แ ก่ สํ า นั ก งานบัง คับ คดี แ พ่ ง แล้ว และสํ า นั ก งานบัง คับ คดี แ พ่ ง
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการในการนําหุ ้นดังกล่าวไปขายทอดตลาดต่อไป โดยเมื่ อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สํานักงาน
บังคับคดีแพ่งประกาศนัดขายทอดตลาดหุ ้นทั้งสองคดีพร้อมกัน ซึ่ งจากการขายทอดตลาดหุ ้นดังกล่าวรวม
ทั้งสิ้ น 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในครั้งสุ ดท้ายที่จดั ให้มีข้ ึนในวันที่ 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏว่ามี
ผูเ้ สนอซื้อหุ น้ ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หุ น้ ดังกล่าวยังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯจนกว่าจะมีบุคคลอื่นมา
ซื้ อจากการขายทอดตลาดและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยยังคงอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ ดังนั้น
ณ ปัจจุบนั บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด จึงยังคงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษเพื่อคัดค้านคําพิพากษาของ
ศาลล้ม ละลายกลางดัง กล่ า ว ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2562 ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ช ํา นัญ พิ เ ศษได้อ่ า น
คําพิพากษาเห็นพ้องด้วยบางส่ วนตามคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง โดยได้มีคาํ พิพากษาแก้เป็ นว่าให้
บริ ษทั ฯ ชําระเงินให้แก่บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงิน 837,221,091.68 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 473,466,980.61 บาท นับจากวันที่ 3 เมษายน 2555 เป็ นต้น
ไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ฯได้ยื่นคําร้องขออนุ ญาตฎีกาต่อศาลฎีกา เพื่อขออนุ ญาตฎีกาคัดค้าน
คําพิพากษาของศาลอุ ทธรณ์ คดี ชาํ นัญพิเศษดังกล่ า วแล้ว ปั จ จุ บนั คําร้ องดัง กล่ า วยังอยู่ใ นระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯทนายความและคณะทํางานร่ างคําขออนุ ญาตฎี กาและฎี กา
มีความเชื่อมัน่ ในประเด็นข้อต่อสู ้และมีความเห็นว่าศาลฎีกาน่าจะรับฎีกาไว้พิจารณาและมีคาํ พิพากษากลับ
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดี ชาํ นัญพิเศษ บริ ษทั ฯจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สินตามคําพิพากษา
ดังกล่าวในงบการเงิน
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5.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

5.1 การรับรู้รายได้
รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษทั ย่อยรั บรู ้ รายได้ค่าเช่ าจากสัญญาเช่ าดําเนิ นงานตามระยะเวลาที่ให้เช่ าซึ่ งไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่
เกี่ยวข้องของค่าเช่าหลังจากหักส่ วนลด
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
รายได้ค่านายหน้าประกัน ภัยซึ่ งไม่ รวมภาษี มูลค่าเพิ่มจะถื อเป็ นรายได้เมื่ อได้รับกรมธรรม์จากบริ ษทั
ประกันภัยและออกใบแจ้งหนี้แล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ น ระยะสั้น ที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
5.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 เงินลงทุน
ก) เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ ค้า แสดงตามมู ล ค่ า ยุติธ รรม การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ข) เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เ ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อ
ได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
ค) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั จะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนหรื อแสดง
เป็ นองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่ อมี การจําหน่ ายเงิ นลงทุ น ผลต่ างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ ได้รั บกับมู ลค่ าตามบัญชี ของเงิ นลงทุ น
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.5 เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินลงทุนในลูกหนี้ ที่รับซื้ อถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงในราคาทุนที่จ่ายซื้ อสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
5.6 ยานพาหนะให้ เช่ าและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์ คํานวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์และเครื่ องมือ
รถโดยสารสาธารณะให้เช่า

-

5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 และ 7 ปี

ค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะให้เช่าคํานวณจากราคาทุนตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี โดยวิธี
ผลรวมจํานวนปี ที่ใช้งาน
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการยานพาหนะให้เช่ าและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจากบัญชี
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5.7 ค่ าตัดจําหน่ าย
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินตัดจําหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุม ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.9 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพ ย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน ยานพาหนะให้เช่าและ
อุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า
เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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หากในการประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรั พย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรั บรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้ ง
ล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น้ นั แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่ วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ที่
ควรจะเป็ นถือเป็ นการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม
5.11 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษัท ย่ อ ยและพนั ก งานของบริ ษัท ย่ อ ยได้ร่ ว มกัน จัด ตั้ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ยงชี พ ขึ้ น ซึ่ งกองทุ น จะ
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษ ัท ย่อ ยมี ภ าระสํา หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต ้อ งจ่ า ยให้แ ก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ท้ งั จํานวนในกําไรหรื อขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมื่อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
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5.12 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.13 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บ ัน ตามจํา นวนที่ ค าดว่ า จะจ่ า ยให้กับ หน่ ว ยงานจัด เก็ บ ภาษี ข องรั ฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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5.14 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่ องได้ กลุ่ มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข อ้ มู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่า จะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่ าวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอนหรื อรับ
โอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ทีด่ ิน ยานพาหนะให้ เช่ าและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่ม
บริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไร
ทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้ องร้ อง
บริ ษ ทั ฯมี ห นี้ สิ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นจากการถู ก ฟ้ องร้ อ งเรี ย กค่า เสี ย หาย ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุ ลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณ
การหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
334
334
9,990
11,186
10,324
11,520

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
5
5
506
109
511
114

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงิ นฝากออมทรั พย์ มี อตั ราดอกเบี้ ยระหว่างร้ อยละ 0.1 ถึ ง 0.22 ต่อปี (2561:
ร้อยละ 0.1 ถึง 0.37 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนชัว่ คราวดังนี้

เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน
เปิ ดตราสารหนี้ (มูลค่ายุติธรรม)
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
2,500
1,593
32,665
35,165

16,987
18,580

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

-

เงินลงทุนในหน่ วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่ งเป็ น
การใช้ขอ้ มูลอื่ นที่ สามารถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่ วยลงทุนดังกล่าวคํานวณโดยใช้ราคามูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่ วย
ลงทุนที่ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
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9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)
ลูกหนี้อื่น
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

190
190

567
567

-

-

30,549

47,212

-

-

2,732
4
504
255
34,044
(524)
33,520
33,710

8,971
134
2,536
407
59,260
59,260
59,827

-

-

5
22,164
22,169
(18,966)
3,203
36,913

360
18,218
18,578
(16,884)
1,694
61,521

15,043
15,043
(15,043)
-

8
15,043
15,051
(15,043)
8
8
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10. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

-

3.0
1.6

3.0 อัตราตามที่ประกาศจ่าย
0.5 ร้อยละ 4.80 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.25,
2.33 และ 4.80 ต่อปี )

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่าและการบริ การ

63.7

60.0

1.0

ต้นทุนบริ การจ่าย
ค่าบริ หารจัดการจ่าย
ค่าบริ การจ่าย
ค่าเช่าจ่าย

1.0
24.8
10.4
4.5

2.3
26.1
10.9
5.3

4.7
0.3
-

1.0 ราคาทุนบวกส่ วนเพิ่มร้อยละ 10 - 15,
ราคาตามสัญญา
- ราคาทุนบวกส่ วนเพิ่ม, ราคาตามสัญญา
6.0 ราคาตามสัญญา
0.1 ราคาตามสัญญา
- ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - กิจ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

190
190

567
567

-

-

5
5
195

360
360
927

-

8
8
8
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
เจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)
บริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 13)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

20
20

46
46

27,315
27,315

32,429
32,429

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกูย้ ืมระหว่างกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของ
เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกูย้ มื
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
24,744

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี
15,233

ลดลง
ระหว่างปี
(150)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
39,827

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามและ
ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
11,332
10,480
2,572
508
13,904
10,988

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,644
1,798
1,644
1,798

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 28.1
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11. เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคํา้ ประกัน
บริ ษทั ย่อยได้นาํ เงินฝากธนาคารไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสําหรับหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร
ในนามของบริ ษทั ย่อยและเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
12. เงินลงทุนในลูกหนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
13,738
13,738
(13,738)
(13,738)
-

เงินลงทุนในลูกหนี้
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุ ทธิ
13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั

บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2562
2561
60,000
320,000
7,000

60,000
320,000
7,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100
100
100
99.99
99.99

ราคาทุน
2562

2561

60,000
320,470
12,485
392,955

60,000
320,470
12,485
392,955

(25,998)
366,957

(3,561)
389,394

เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2562
2561
3,000
3,000

3,000
3,000

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ ้นสามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง
จํากัด จํานวน 48,339,869 หุ ้น ให้แก่สาํ นักงานบังคับคดีแพ่งเพื่อนําไปขายทอดตลาด และนําเงินที่ได้จาก
การขายมาชําระหนี้ ตามคําพิพากษาของศาลฎี กา ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 21
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ฯได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ น้ สามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์
ลิซซิ่ ง จํากัด ส่ วนที่เหลือจํานวน 15,660,129 หุ ้น ให้แก่สํานักงานบังคับคดีแพ่งเพื่อนําไปขายทอดตลาด
และนําเงินที่ได้จากการขายมาชําระหนี้ตามคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.4
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิ
ให้บริ ษทั ฯซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสองแห่งซึ่งบริ ษทั ฯเคยถือหุน้ ทางอ้อม ได้แก่ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์
ลิ ซ ซิ่ ง จํา กัด และบริ ษ ัท พรี เ มี ย ร์ โ บรคเคอร์ เ รจ จํา กัด จากบริ ษ ัท พรี เ มี ย ร์ แคปปิ ตอล (2000) จํา กัด
ในราคา 288.6 ล้านบาท และ 10.9 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบริ ษ ทั พรี เ มี ย ร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
มีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 33.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการซื้ อขายเงินลงทุน
ดังกล่าวเป็ นการจัดโครงสร้ างองค์กรภายในกลุ่มบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ฯจึ งได้แสดงราคาทุนดั้งเดิ มเป็ น
ต้นทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเนื่ องจากบริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่ งเคยเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
มาโดยตลอด และแสดงผลต่างระหว่างราคาซื้อและราคาทุนดั้งเดิมของเงินลงทุนดังกล่าวเป็ น “ผลแตกต่าง
จากการจัด โครงสร้ า งการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ มบริ ษ ทั ” ในองค์ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้น ใน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯคงเหลือยอดค้างชําระจากรายการซื้ อเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน
27.0 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยูภ่ ายใต้รายการ “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะ
กิจการ (31 ธันวาคม 2561: 32.4 ล้านบาท)
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ฯพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 22.4 ล้านบาท
(2561: บริ ษทั ฯบันทึกโอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 45.5 ล้านบาท)
14. เงินลงทุนในหลักทรัพ ย์ เผื่อขาย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - ตราสารทุน
(มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน)
บวก: กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - มูลค่ายุติธรรม

35,582

64,840

6,570
42,152

8,714
73,554

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายเป็ นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารทุน วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่ งเป็ นการใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ น
ข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคํานวณโดยใช้ราคามูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมูลค่าตามบัญชี 36.1 ล้านบาท และรับรู ้กาํ ไร
จากการขายสุ ทธิ จากภาษีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนจํานวน 4.6 ล้านบาท ทั้งนี้ จํานวนดังกล่าวได้รวม
กําไรที่ โอนมาจากรายการกําไรจากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื่อขายสุ ทธิ จากภาษีในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในระหว่างปี จํานวน 5.5 ล้านบาท
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15. ยานพาหนะให้ เช่ าและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
ยานพาหนะให้เช่า
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2561
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2561
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
อุปกรณ์และอื่นๆ

รวม

2,714,703
284,616
(600,093)
2,399,226
165,181
(564,027)
2,000,380

65,129
19,364
(10,168)
74,325
15,368
(7,318)
82,375

2,779,832
303,980
(610,261)
2,473,551
180,549
(571,345)
2,082,755

959,684
266,160
(346,378)
879,466
205,170
(292,438)
792,198

41,260
10,781
(10,167)
41,874
12,006
(7,313)
46,567

1,000,944
276,941
(356,545)
921,340
217,176
(299,751)
838,765

100,586
(77,676)
22,910
(9,197)
13,713

-

100,586
(77,676)
22,910
(9,197)
13,713

1,496,850

32,451

1,529,301

1,194,469

35,808

1,230,277

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2561 (276.5 ล้านบาทรวมอยูใ่ นต้นทุนค่าเช่าและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

276,941

2562 (216.8 ล้านบาทรวมอยูใ่ นต้นทุนค่าเช่าและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

217,176
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์และอื่นๆ
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2561 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2562 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

5
5
5
1
1
1
2
4
3
1
1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 21 ล้านบาท (2561:
18 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ไม่มี (2561: ไม่มี))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยมียานพาหนะให้เช่าซึ่งได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,073 ล้านบาท และ 90 ล้านบาทตามลําดับ (2561: 1,365
ล้านบาท และ 106 ล้านบาทตามลําดับ)
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ายานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง
5 ปี สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จะก่อให้เกิดรายได้
ค่าเช่าขั้นตํ่าในอนาคตดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2561
2562
ภายใน 1 ปี
405.4
512.7
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
424.7
546.7
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16. สิ นทรัพ ย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ดําเนินงาน

ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2562
2561
5,065
5,065
(1,067)
(3,034)
2,031
3,998

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
65
65
65
65

บริ ษทั ย่อยได้จดจํานองที่ ดินซึ่ งมี มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 3.9 ล้านบาท
(2561: 1.9 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริ ษทั ย่อย
17. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินของบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
18. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 10)
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2562
2561
4,578
6,493

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

20
9,136
3,936
17,670

27,315
82
580
27,977

46
13,440
8,764
28,743

32,429
11
856
33,296
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19. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าซื้อ

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
985,233
1,336,381
(68,890)
(98,707)
916,343
1,237,674
(374,335)
(451,340)
542,008
786,334

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเช่าซื้ อยานพาหนะจากบริ ษทั การเงินซึ่ งมีกาํ หนดชําระเป็ นรายเดือน ในอัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 2.20 ถึ ง 4.50 ต่อปี (2561: ร้ อยละ 2.20 ถึง 4.50 ต่อปี ) อายุของสัญญามี ระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าซื้อดังนี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
409.1
576.1
985.2
(34.8)
(34.1)
(68.9)
374.3
542.0
916.3

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
499.9
836.5
1,336.4
(48.5)
(50.2)
(98.7)
786.3
1,237.7
451.4
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20. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
74,013
104,528
(3,871)
(7,643)
70,142
96,885
(25,831)
(26,698)
44,311
70,187

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการดําเนิ นกิจการ
โดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี และ
สัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
28.4
45.6
74.0
(2.6)
(1.3)
(3.9)
44.3
70.1
25.8

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
30.6
73.9
104.5
(3.9)
(3.7)
(7.6)
70.2
96.9
26.7
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21. หนีส้ ิ นผลเสี ยหายจากคดีฟ้ องร้ อง
ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ฯถูกฟ้องร้องเป็ นจําเลยร่ วมจากกรมสรรพากรให้ชาํ ระภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของปี 2544 และ 2545 พร้อมทั้งเงินเพิ่มจํานวนรวมทั้งสิ้ น 251.7 ล้านบาทแทนกิจการร่ วมค้า
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั เพท เอ็นจิเนี ยส์ อิงค์ และบริ ษทั ล็อควูด แอนดรู ส์
แอนด์นิวแนม อิงค์ (กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน) ซึ่ งบริ ษทั ฯเคยเป็ นหนึ่งในผูเ้ ข้าร่ วมลงทุนในการก่อสร้าง
โครงการบําบัดนํ้าเสี ยของกรุ งเทพมหานครและได้พน้ จากการเป็ นผูร้ ่ วมค้าแล้วตั้งแต่ปี 2543 โดยเมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2554 ศาลภาษีอากรกลางได้มีคาํ พิพากษาให้ยกฟ้อง โดยบริ ษทั ฯไม่ตอ้ งร่ วมชดใช้ค่าภาษี
นั้นแทนกิจการร่ วมค้า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2555 กรมสรรพากรได้ยนื่ คําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้าน
คําพิพากษาของศาลภาษี อากรกลาง ซึ่ งเมื่ อวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2559 ศาลฎี กาได้มีคาํ พิพากษากลับคํา
ตัดสิ นของศาลภาษีอากรกลาง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯต้องร่ วมชําระหนี้ ภาษีอากรให้แก่กรมสรรพากร เนื่ องจาก
บริ ษทั พรี เมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นจําเลยร่ วมในฐานะผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการร่ วม
ค้าซึ่ งได้รับโอนสัดส่ วนการร่ วมลงทุนจากบริ ษทั ฯในปี 2543 อยู่ในสถานะล้มละลาย บริ ษทั ฯจึงต้องเป็ น
ผูร้ ั บผิดชอบในการจ่ายชําระค่าภาษีอากรนี้ ให้แก่ กรมสรรพากรตามคําพิพากษา บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่า
ภาษีอากรนี้ ให้แก่ กรมสรรพากรแล้วเป็ นจํานวน 10 ล้านบาท คงเหลือหนี้ ภาษีอากรส่ วนที่เหลือจํานวน
241.7 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯได้รับหมายบังคับคดีแจ้งการยึดหุ ้นสามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์
ลิซซิ่ ง จํากัด จํานวน 48,339,869 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 75.53 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั พรี เมียร์
อิ นเตอร์ ลิ ซซิ่ ง จํากัด เพื่อนําไปขายทอดตลาด และนําเงินที่ได้จากการขายมาชําระหนี้ ตามคําพิพากษา
ของศาลฎี กา บริ ษทั ฯได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ ้นสามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อิ นเตอร์ ลิ ซซิ่ ง จํากัด ให้แก่
สํานักงานบังคับคดีแพ่งแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สํานักงานบังคับคดี
แพ่งประกาศนัดขายทอดตลาดหุ ้นทั้งสองคดีพร้อมกัน ซึ่ งจากการขายทอดตลาดหุ ้นดังกล่าวรวมทั้งสิ้ น 4
ครั้งตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในครั้งสุ ดท้ายที่จดั ให้มีข้ ึนในวันที่ 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏว่ามีผเู ้ สนอ
ซื้อหุ น้ ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หุ น้ ดังกล่าวยังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯจนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้ อจาก
การขายทอดตลาดและการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ย่อ ยยัง คงอยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ ดัง นั้น
ณ ปั จจุบนั บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด จึงยังคงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
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22. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สํารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการโอนพนักงานของ
บริ ษทั ในเครื อ
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
28,996
28,659
3,844
894
7,165

3,685
781
-

(77)
(397)
(3,549)

-

262
(475)
36,663

(4,129)
28,996

เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญัติ คุ ม้ ครองแรงงาน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศลงใน
ราชกิ จ จานุ เบกษา ซึ่ ง ได้ก าํ หนดอัตราค่ าชดเชยเพิ่มเติ มกรณี นายจ้างเลิ ก จ้าง สํา หรั บลู ก จ้างซึ่ งทํางาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ย่อยมีหนี้สินสํารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 7.2 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
รับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนของปี ปัจจุบนั
บริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ
1.8 ล้านบาท (2561: 0.8 ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ย่อยประมาณ 7 และ 12 ปี (31 ธันวาคม 2561: 8 และ 14 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

2562
(ร้อยละ)
2.33 และ 2.71
4.95

2561
(ร้อยละ)
3.12
5.60

1 - 22

1 - 20

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(2,814)
3,228
2,931
(2,617)
เพิ่มขึ้น 10%
ลดลง 10%
(506)
532

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(2,394)
2,748
2,796
(2,484)
(1,605)
1,786

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
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23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญได้แก่

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(โอนกลับ)
ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
ค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับยานพาหนะให้เช่า
ค่าบริ หารจัดการจ่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าบริ การจ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

งบการเงินรวม
2562
2561
126,496
119,471
217,282
277,052

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1
1

55,700
47,756
24,783
10,361

64,667
50,864
26,057
12,145

22,437
4,695
111

(45,549)
5,968
105

6,669
2,687

6,929
4,223

280
2,569

155
4,083

24. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

262

455

-

-

9,496
9,758

12,091
12,546

-

-
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จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไร
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

429

1,209

-

-

(804)
(375)

1,209

-

-

รายการกระทบยอดระหว่างกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการคํานวณภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้นและรายได้ที่ได้รับ
การยกเว้นภาษี
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีสาํ หรับปี ที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2562
2561
53,207
37,689
20%

20%

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(30,817)
34,366
20%

20%

7,538

10,641

(6,163)

6,873

1,079

921

520

824

60

687

(638)

(600)

(1,725)

(11,743)

4,487

(9,110)

2,806
2,220
9,758

12,040
1,905
12,546

1,794
6,163
-

2,013
(6,873)
-
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว่ คราว
รายการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ผลกระทบจากความแตกต่างทางบัญชีและทางภาษี
ของสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

889
400
7,333
8,622

368
1,179
5,799
7,346

-

-

(5)

(2)

-

-

(581)

(407)

-

-

(70,874)
(71,460)
(62,838)

(59,904)
(60,313)
(52,967)

-

-

741

531

-

-

(63,579)

(53,498)

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้
ใช้จาํ นวน 380.4 ล้านบาท (2561: 381.4 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯจํานวน 71.2 ล้านบาท (2561: 42.7 ล้านบาท))
ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่ม
บริ ษทั อาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้
ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้มีจาํ นวนเงิน 274.5 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ:45.2 ล้านบาท) ซึ่ งจะทยอย
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2567
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25. กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี ก่อนหักหุน้ ที่
ออกสําหรับภาระคํ้าประกันที่เจ้าหนี้ยงั ไม่มาใช้สิทธิเรี ยกชําระกับบริ ษทั ฯ

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุน้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
2562
2561
27,931
40,660
800,000
800,000
0.0349
0.0508

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(30,817)
34,366
800,000
800,000
(0.0385)
0.0430

26. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯคือคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 2 ส่ วนงานดังนี้
(1) ส่ วนงานให้เช่ายานพาหนะ
(2) ส่ วนงานนายหน้าประกันภัย
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานอื่นเป็ นส่ วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พยากรและการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาํ หรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
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ข้อมูลรายได้ กําไรขาดทุนและสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
กําไรจากการจําหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
สิ นทรัพ ย์รวมของส่ วนงาน

ให้เช่ายานพาหนะ
2562
2561

นายหน้าประกันภัย
2562
2561

อื่นๆ
2562

2561

รวมส่ วนงานที่
รายงาน
2562
2561

รายการปรับปรุ งและ
ตัดรายการระหว่างกัน
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561

581
12
(57)
(10)

659
36
70
(12)

19
-

22
(1)

17
1
(2)
-

16
1
(1)
-

617
1
12
(59)
(10)

697
1
36
(71)
(13)

(1)
2
-

(1)
1
-

617
12
(57)
(10)

697
36
(70)
(13)

(4)

50

-

1

(54)

38

(58)

89

86

(48)

28

41

1,444

1,807

26

28

409

458

1,879

2,293

(367)

(464)

1,512

1,829
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ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
กลุ่ ม บริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เ ดี ย ว คื อ ประเทศไทย ดั ง นั้ นรายได้ แ ละสิ นทรั พ ย์ ที่
แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ
27. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของ
เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย จํากัด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ย่อยรับรู ้
เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 3.6 ล้านบาท (2561: 3.5 ล้านบาท)
28. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
28.1 การคํา้ ประกัน
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันจากการที่บริ ษทั ฯคํ้าประกันวงเงิ นกูแ้ ละอาวัลตัว๋
สัญญาใช้เงินให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นจํานวน 10.8 ล้านบาท (2561: 10.8 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม
บริ ษ ทั ฯได้ออกหุ ้น สํา หรั บ ภาระผูก พัน จากการคํ้า ประกัน วงเงิ น ทั้ง สิ้ น ไว้แ ล้ว ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยมี หนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ย่อย
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 11.9 ล้านบาท (2561: 8.9 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบาง
ประการตามปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ย่อ ย ซึ่ งประกอบด้ว ยหนัง สื อ คํ้า ประกัน เพื่ อ การคํ้า ประกัน
การปฏิบตั ิงานตามสัญญา
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28.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์ และสัญญาบริ การ
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี
บริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การที่
บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี

14.3
2.5

6.9
6.0

28.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาให้ บริการ
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การการจัดการกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งโดยมีค่าบริ การที่จะต้องชําระใน
อนาคตรวมเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อเดื อน (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ไม่มี) โดยสัญญาดังกล่าวครบ
กําหนดสัญญาในเดือนธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตามสัญญานี้จะมีผลใช้บงั คับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมี
การบอกเลิกสัญญา
29. เครื่ องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของกลุ่มบริ ษทั ตามนิ ยามที่อยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่า
เงิ นสด เงิ นลงทุ นชั่วคราว ลู กหนี้ เงิ นฝากธนาคารที่ มีภาระคํ้าประกัน เงิ นลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขาย
เจ้าหนี้ เงินกูย้ มื ระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของกลุ่ม
บริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวน
เงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืม หนี้ สิน
ตามสัญญาเช่ าซื้ อ และหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น สิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั รา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด
หรื อ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

35
35

-

10
11
21

37
42
79

10
35
37
11
42
135

0.1 - 0.22
0.7 - 1.1
0.8
-

374
26
400

542
44
586

-

18
18

18
916
70
1,004

3.13 - 7.86
4.60 - 5.65
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

2
2

-

12
11
23

17
62
74
153

12
19
62
11
74
178

0.1 - 0.37
1.3
0.9 - 1.05
-

451
27
478

786
70
856

-

29
29

29
1,237
97
1,363

3.13 - 7.86
4.60 - 5.75

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
รวม

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

-

-

0.5
0.5

-

-

-

-

28

28

-

40
40

-

-

28

40
68

4.8

0.5
0.5

0.22
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
รวม

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

-

-

0.1
0.1

-

-

-

-

33

33

-

25
25

-

-

33

25
58

4.8

0.1
0.1

0.37

29.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดปั จจุบนั เครื่ องมือทางการเงินอื่นจัดอยูใ่ นประเภท
ระยะสั้น กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ดหรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
30. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สําคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 10.79:1 (2561: 17.51:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯ
มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 5.54:1 (2561: 3.48:1)
31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
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