
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที% 31 มีนาคม 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที% 31 มีนาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ                                                     
งวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที% 31 มีนาคม 2560 งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด
รวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั พรีเมียร์                                                       
มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์ 
มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ% งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล                                                   
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที% 34 เรื%อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี%ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื%อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ% งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื%น 
การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วาม
เชื%อมั%นวา่จะพบเรื%องที%มีนยัสําคญัทั�งหมดซึ%งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที%สอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไมพ่บสิ%งที%เป็นเหตุใหเ้ชื%อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที% 34 เรื%อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ศิราภรณ์ เอื�ออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2560 



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที% 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78,579                 49,755                 40,935                 31,574                 

เงินลงทุนชั/วคราว 2 277,169               150,734               177,590               71,234                 

ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1 อื/น 3 725,112               733,497               682,380               702,858               

เงินให้กูย้มืระยะสั1นและดอกเบี1ยคา้งรับ

   จากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 4 101,986               73,585                 38,455                 8,212                   

เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบี1ยคา้งรับ

   จากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัส่วนที/ถึงกาํหนด

      ชาํระคืนภายในหนึ/งปี 4 -                           -                           4,802                   4,807                   

สินคา้คงเหลือ 5 295,779               271,902               72,764                 67,097                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น 23,308                 24,042                 6,507                   7,539                   

1,501,933            1,303,515            1,023,433            893,321               

สินทรัพยที์/จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์/ถือไวเ้พื/อขาย 6 17,169                 17,169                 55,852                 55,852                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,519,102            1,320,684            1,079,285            949,173               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากที/กนัไวเ้พื/อการชาํระหนี1 119                      119                      119                      119                      

เงินลงทุนระยะยาว 7 160,499               160,518               160,499               160,518               

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนที/ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ/งปี 4 -                           -                           14,000                 15,200                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           355,854               355,854               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 24,460                 26,167                 -                           -                           

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื/อขาย 10 263,252               252,355               210,605               201,886               

เงินลงทุนในบริษทัอื/น -                           -                           -                           -                           

ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 716,663               722,307               2,398                   2,285                   

สินทรัพยที์/ไมไ่ดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 12 23,797                 23,859                 -                           -                           

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 39,289                 40,025                 39,289                 40,025                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,651                   8,175                   6,651                   8,175                   

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื/น 7,577                   4,582                   513                      545                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,242,307            1,238,107            789,928               784,607               

รวมสินทรัพย์ 2,761,409            2,558,791            1,869,213            1,733,780            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี1

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที% 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1 อื/น 13 583,471               564,257               544,349               520,272               

หนี1 สินตามสญัญาเช่าซื1อที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 154                      245                      -                           -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 63,869                 37,057                 47,191                 28,415                 

หนี1 สินหมุนเวียนอื/น 13,673                 13,936                 7,399                   8,223                   

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 661,167               615,495               598,939               556,910               

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี1 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 77,164                 76,362                 -                           -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 97,270                 94,436                 44,416                 43,093                 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 174,434               170,798               44,416                 43,093                 

รวมหนี�สิน 835,601               786,293               643,355               600,003               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี1

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที% 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 598,245,300 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 598,245               598,245               598,245               598,245               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

      หุ้นสามญั 598,245,300 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 598,245               598,245               598,245               598,245               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 62,180                 62,180                 62,180                 62,180                 

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,069,318            924,726               538,288               453,182               

องคป์ระกอบอื/นของส่วนของผูถื้อหุ้น 196,065               187,347               27,145                 20,170                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,925,808            1,772,498            1,225,858            1,133,777            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,761,409            2,558,791            1,869,213            1,733,780            

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี1

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,107,047         1,048,632         824,234            800,929            

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 695                   278                   -                       -                       

รายไดอ้ื.น 11,260              9,180                6,562                6,747                

รวมรายได้ 1,119,002         1,058,090         830,796            807,676            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 785,217            751,032            610,261            580,707            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 73,380              89,248              69,609              81,343              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 83,186              63,495              44,342              36,843              

ขาดทุนจากการเปลี.ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั.วคราวที.ยงัไม่เกิดขึ4นจริง -                       210                   -                   210                   

รวมค่าใช้จ่าย 941,783            903,985            724,212            699,103            

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 177,219            154,105            106,584            108,573            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 (1,707)              (1,842)              -                       -

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       2,286                -                       -                       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 175,512            154,549            106,584            108,573            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (907)                 (947)                 -162 -163

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 174,605            153,602            106,422            108,410            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (30,013)            (34,768)            -21,316 -25,359

กาํไรสําหรับงวด 144,592            118,834            85,106              83,051              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับงวด

รายการที
จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื.อขาย 10,898              11,775              8,719                9,420                

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15 (2,180)              2,311                (1,744)              1,849                

รายการที.จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,718                14,086              6,975                11,269              

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.นของบริษทัร่วม -                       1,358                -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับงวด 8,718                15,444              6,975                11,269              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 153,310            134,278            92,081              94,320              

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 17

   กาํไรสาํหรับงวด 0.24                  0.20                  0.14                  0.14                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี4

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั4นพื4นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

รายการอื�นของ

การเปลี�ยนแปลง

ผลแตกต่างจาก

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก การจดัโครงสร้าง รวม

ทุนที�ออกจาํหน่าย จดัสรรแลว้ - จากการตีราคา การวดัมูลค่า การดาํเนินธุรกิจ องคป์ระกอบอื�น รวม

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที�ดิน ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ของกลุม่บริษทั ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 598,245                      62,180                   942,117                 286,989                         -                                    (124,855)                      162,134                        1,764,676                

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                             118,834                 -                                    -                                    -                                   -                                   118,834                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                 -                             -                             -                                    15,444                          -                                   15,444                          15,444                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                             118,834                 -                                    15,444                          -                                   15,444                          134,278                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 598,245                      62,180                   1,060,951              286,989                         15,444                          (124,855)                      177,578                        1,898,954                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 598,245                      62,180                   924,726                 286,989                         25,213                          (124,855)                      187,347                        1,772,498                

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                             144,592                 -                                    -                                    -                                   -                                   144,592                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                 -                             -                             -                                    8,718                            -                                   8,718                            8,718                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                             144,592                 -                                    8,718                            -                                   8,718                            153,310                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 598,245                      62,180                   1,069,318              286,989                         33,931                          (124,855)                      196,065                        1,925,808                

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี>

ที�เกิดจากผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ$ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ$นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการ รวม

ทุนที�ออกจาํหน่าย จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่าใน ส่วนของ

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559 598,245                             62,180                               423,906                             -                                         1,084,331                          

กาํไรสาํหรับงวด -                                         -                                         83,051                               -                                         83,051                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         11,269                               11,269                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                         -                                         83,051                               11,269                               94,320                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2559 598,245                             62,180                               506,957                             11,269                               1,178,651                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 598,245                             62,180                               453,182                             20,170                               1,133,777                          

กาํไรสาํหรับงวด -                                         -                                         85,106                               -                                         85,106                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         6,975                                 6,975                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                         -                                         85,106                               6,975                                 92,081                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 598,245                             62,180                               538,288                             27,145                               1,225,858                          

-                                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี;

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ$ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 174,605            153,602            106,422            108,410            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,707                1,842                -                       -                       

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       (2,286)              -                       -                       

   ค่าเสื.อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,463                8,924                212                   177                   

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจาํหน่าย 736                   736                   736                   736                   

   ค่าเผื.อหนี4สงสัยจะสูญเพิ.มขึ4น (โอนกลบั) 488                   (232)                 488                   (232)                 

   การปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที.จะไดรั้บ (โอนกลบั) (808)                 488                   1,523                (69)                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั.วคราว (469)                 (1,412)              (230)                 (1,174)              

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยที์.ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน (6)                     (227)                 -                       (6)                     

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,835                2,450                1,323                1,132                

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี.ยนที.ยงัไม่เกิดขึ4นจริง (1,623)              (673)                 -                       -                       

   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลี.ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั.วคราวที.ยงัไม่เกิดขึ4นจริง (297)                 210                   (226)                 210                   

   ดอกเบี4ยรับ (3,075)              (1,291)              (1,933)              (897)                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี4ย 7                       7                       -                       -                       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี.ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี4 สินดาํเนินงาน 183,563            162,138            108,315            108,287            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ.มขึ4น) ลดลง

   ลกูหนี4การคา้และลกูหนี4อื.น 7,403                26,616              19,990              36,922              

   สินคา้คงเหลือ (23,069)            (8,466)              (7,190)              (6,391)              

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื.น (480)                 (6,482)              493                   (819)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื.น (2,488)              (1,965)              -                       (218)                 

หนี4 สินดาํเนินงานเพิ.มขึ4น (ลดลง)

   เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื.น 21,338              24,268              24,084              (8,056)              

   หนี4 สินหมุนเวยีนอื.น (272)                 (2,023)              (824)                 (1,857)              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 185,995            194,086            144,868            127,868            

   จ่ายภาษีเงินได้ (2,953)              (2,696)              (2,760)              (2,475)              

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 183,042            191,390            142,108            125,393            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี4

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั.วคราวเพิ.มขึ4น (125,669)          (158,217)          (105,900)          (88,413)            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั4นแก่กิจการที.เกี.ยวขอ้งกนัลดลง (เพิ.มขึ4น) (28,400)            (28,017)            (30,250)            2,000                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที.เกี.ยวขอ้งกนัลดลง (เพิ.มขึ4น) -                       -                       1,200                (21,100)            

เงินฝากธนาคารที.มีภาระคํ4าประกนัเพิ.มขึ4น -                       (15)                   -                       -                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ.มขึ4น -                       -                       -                       (50,000)            

ดอกเบี4ยรับ 3,633                1,458                2,503                1,004                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยที์.ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 9                       227                   -                       6                       

ซื4ออุปกรณ์ (3,686)              (10,385)            (293)                 (394)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (154,113)          (194,949)          (132,740)          (156,897)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ชาํระคืนหนี4 สินตามสัญญาเช่าซื4อ (94)                   (93)                   -                       -                       

ชาํระคืนหนี4 สินตามสัญญาเช่าการเงิน -                       (19,235)            -                       -                       

ดอกเบี4ยจ่าย (4)                     -                       -                       -                       

เงินปันผลจ่าย (7)                     -                       (7)                     -                       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (105)                 (19,328)            (7)                     -                       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ'มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 28,824              (22,887)            9,361                (31,504)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 49,755              77,249              31,574              65,563              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 78,579              54,362              40,935              34,059              

-                       -                       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ'มเตมิ

รายการที.ไม่ใช่เงินสด

   โอนเงินลงทุนชั.วคราวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื.อขาย -                       226,671            -                       181,339            

   โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยที์.ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน -                       2,332                -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี4

(หน่วย: พนับาท)



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที& 31 มีนาคม 2560 

1. ข้อมูลทั&วไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 34 (ปรับปรุง 2559) เรื'อง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นเพื'อให้ขอ้มูลเพิ'มเติมจากงบการเงินประจาํปีที'นาํเสนอครั� งล่าสุด ดงันั�น
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี'ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื'อไม่ให้
ขอ้มูลที'นาํเสนอซํ� าซอ้นกบัขอ้มูลที'ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี�ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที'บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลนี� จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที' 31 ธนัวาคม 2559 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ' งมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินที'มีรอบระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื'อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั
นี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที'มีการเปลี'ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�  

 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที& 27 (ปรับปรุง 2559) เรื&อง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี� กาํหนดทางเลือกเพิ'มเติมสําหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธีส่วนได้
เสียได ้ตามที'อธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 28 (ปรับปรุง 2559) เรื'อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ ทั�งนี�  กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการ
เลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการ
ดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เนื'องจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

1.4 นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัที'ใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2559  

2. เงินลงทุนชั&วคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินฝากประจาํ 5 5 - - 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหนี�  
(มูลค่ายติุธรรม) 277,164 150,729 177,590 71,234 

รวม 277,169 150,734 177,590 71,234 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารหนี�วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมในระดบัชั�นที' 2 ซึ' งเป็น
การใช้ขอ้มูลอื'นที'สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวคาํนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย
ลงทุนที'ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
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3. ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื&น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)

ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื&น - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
ลกูหนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที'ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 26 32 12 32 
คา้งชาํระ - ไม่เกิน 3 เดือน  2 7 5 7 

รวมลกูหนี�การค้า - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั 28 39 17 39 
ลกูหนี� อื'น - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั - 1,097 20,267 19,601 

รวมลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื&น - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 4) 28 1,136 20,284 19,640 

ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื&น - กจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกนั     
ลกูหนี�การคา้ - กิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที'ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 630,952 630,109 577,879 594,265 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  28,039 40,441 20,566 28,470 
 3 - 6 เดือน 2,876 3,139 2,875 3,139 
 6 - 12 เดือน 2,004 1,038 2,004 1,038 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,443 1,307 1,444 1,307 

รวม 665,314 676,034 604,768 628,219 
หกั: ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ (3,079) (2,591) (3,079) (2,591) 

รวมลกูหนี�การค้า – กจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกัน, สุทธิ 662,235 673,443 601,689 625,628 

ลกูหนี� อื'น - กิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนั 67,721 63,790 60,407 57,590 
หกั: ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ (4,872) (4,872) - - 

ลกูหนี�อื&น - กจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกนั, สุทธิ 62,849 58,918 60,407 57,590 

รวมลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื&น                                      

กจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกัน, สุทธิ 725,084 732,361 662,096 683,218 

รวมลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื&น - สุทธิ 725,112 733,497 682,380 702,858 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที'สําคญักบับุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื'อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที'ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ' งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 สิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม สิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 4 1 1 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบี�ยรับ - - 1 - อตัราร้อยละ 4.025 ถึง 4.725 ตอ่ปี 
รายไดอื้'น - - 4 4 ราคาตามสญัญา 
ซื�อสินคา้ - - 305 318 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวน

หนึ'ง 
รายการธุรกจิกบับริษัทที&เกี&ยวข้องกนั      
ดอกเบี�ยรับ 2 1 - - อตัราร้อยละ 7.12 ถึง 7.50 ตอ่ปี 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 3 18 3 13 ราคาตามสญัญา 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 10 11 6 6 ราคาตามสญัญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559          
มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื&น - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

(หมายเหต ุ3)     
บริษทัยอ่ย - - 20,267 18,815 
บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั                                                           
(มีกรรมการร่วมกนั/ บุคคลที'เกี'ยวขอ้งกนั) 28 1,136 17 825 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื'น - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 28 1,136 20,284 19,640 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
     
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื&น - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

(หมายเหต ุ13)      
บริษทัยอ่ย - - 241,790 215,035 
บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั                                                                
(มีกรรมการร่วมกนั/ บุคคลที'เกี'ยวขอ้งกนั) 1,081 6,617 153 4,426 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื'น - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 1,081 6,617 241,943 219,461 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 และ                
31 ธนัวาคม 2559 และการเคลื'อนไหวของรายการดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที' 

31 ธนัวาคม 
2559 

 
เพิ'มขึ�น 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที' 

31 มีนาคม 
2560 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงนิให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก

กจิการที&เกี&ยวข้องกนั      
บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั (การร่วมคา้) 73,585 29,980 (1,579) 101,986 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที'  

31 ธนัวาคม 
2559 

 
เพิ'มขึ�น 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที'  

31 มีนาคม 
2560 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงนิให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก

กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     

บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 8,212 30,471 (228) 38,455 

รวม 8,212 30,471 (228) 38,455 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจาก

กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ'ง อินดสัตรี�  จาํกดั                 
(บริษทัยอ่ย) 20,007 217 (1,422) 18,802 

รวม 20,007 217 (1,422) 18,802 

หกั: ส่วนที'ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ'งปี  (4,807)   (4,802) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั - สุทธิ
จากส่วนที'ถึงกาํหนดชาํระคืนภายใน หนึ'งปี 15,200   14,000 

 เงินให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กูย้ืมระยะสั� นแก่กิจการที'เกี'ยวข้องกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที'         
31 มีนาคม 2560 เป็นเงินที'บริษทัฯให้กูย้ืมในรูปของตัZวสัญญาใชเ้งินแก่บริษทั พีเอ็ม เอสอี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
จาํนวน 38 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 8 ลา้นบาท) ซึ' งคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 4.025 - 4.725 ต่อปี 
(2559: อตัราร้อยละ 3.0 - 4.725 ต่อปี) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเมื'อทวงถามและไมมี่หลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัในงบการเงินรวมเป็นเงินที'บริษทัยอ่ยให้กูย้ืมแก่    
บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั (การร่วมคา้) จาํนวน 102 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 74 ลา้นบาท)  ซึ' งคิด
ดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.12 - 7.50 ต่อปี (2559: อตัราร้อยละ 7.12 - 7.50 ต่อปี) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเมื'อ
ทวงถามและมีสินคา้คงเหลือเป็นหลกัประกนั 
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 เงินให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที'         
31 มีนาคม 2560 เป็นเงินที'บริษทัฯให้กูย้ืมแก่บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ'ง อินดสัตรี�  จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จาํนวน       
19 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 20 ลา้นบาท) ซึ' งคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี (2559: อตัราร้อยละ 
4.50 ต่อปี) และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี�ยทุกเดือนตามจาํนวน
ที'กาํหนดไวใ้นสัญญา ทั�งนี�  บริษทัฯจะไดรั้บชาํระคืนเงินกูภ้ายใน 5 ปีนบัจากวนัที' 31 มีนาคม 2559 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานที'ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั�น 12,139 10,044 6,648 6,984 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 481 484 309 322 

รวม 12,620 10,528 6,957 7,306 

ภาระคํ�าประกนักบักิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระคํ�าประกนัให้กบักิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัตามที'กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 19.4 

5. รายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิที&จะได้รับ 

รายการเปลี'ยนแปลงของรายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที'จะไดร้ับสําหรับงวด                      
สามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2560 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที' 1 มกราคม 2560 20,626 4,014 
บวก: รายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น 

 มูลคา่สุทธิที'จะไดรั้บระหวา่งงวด 1,751 3,649 
หกั:  ตดัจาํหน่ายสินคา้ที'เสียหาย (4,557) (4,124) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 17,820 3,539 
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6. สินทรัพย์ที&จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที&ถือไว้เพื&อขาย 

 เมื'อวนัที' 23 ธนัวาคม 2559 ที'ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที' 5/2559 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯจาํหน่าย
หุ้นสามญัทั�งหมดที'ถือครองอยู่ แต่ไม่เกินกว่า 160,591,707 หุ้นในบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั 
(มหาชน) ให้แก่บริษทัพรีเมียร์ ฟิชชั'น แคปปิตอล จาํกดั ในราคา 0.8 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาซื�อขายปกติ
ในช่วง 30 วนัทาํการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯที'ไม่ต ํ'ากวา่ 40 สตางคต่์อหุ้น ดงันั�น 
เพื'อให้สอดคล้องกบัขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 5 (ปรับปรุง 2559) เรื' อง 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที'ถือไวเ้พื'อขายและการดาํเนินงานที'ยกเลิก บริษทัฯจึงแสดงสินทรัพยด์งักล่าว เป็น
รายการแยกต่างหาก ภายใตห้วัขอ้ “สินทรัพยที์'จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์'ถือไวเ้พื'อขาย” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ทั�งนี�  รายการดงักล่าวถือเป็นรายการที'ทาํกบับุคคล
ที'เกี'ยวโยงกนัตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย บริษทัฯจึงตอ้งเสนอรายการดงักล่าวเพื'ออนุมติัการทาํรายการจากมติที'ประชุมผูถื้อหุน้  

 เมื'อวนัที'  21 เมษายน 2560 ที'ประชุมผูถื้อหุ้นบริษัทฯ ครั� งที'  1/2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจาํหน่าย                                                         
หุ้นสามญัที'ถือครองอยู ่แต่ไม่เกินกวา่ 160,591,707 หุ้นในบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่บริษทัพรีเมียร์ ฟิชชั'น แคปปิตอล จาํกดั 

 ต่อมา บริษทัฯไดโ้อนขายหุน้ดงักล่าวแลว้จาํนวน 153,860,426 หุ้น ให้แก่บริษทัพรีเมียร์ ฟิชชั'น แคปปิตอล 
จาํกดั ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 123 ลา้นบาท และ บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุ้นดงักล่าวครบแลว้
ทั�งจาํนวน เมื'อวนัที' 3 พฤษภาคม 2560 

7. เงินลงทุนระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ตราสารหนี�ที&จะถือจนครบกําหนด   

ตราสารหนี�ภาคเอกชนในประเทศ 160,555 160,555 
หกั: คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (56) (37) 

 160,499 160,518 

บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุน้กูด้อ้ยสิทธิ มูลค่าตามหนา้ตัZว 50 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 50 ลา้นบาท) ซึ' ง
จะครบกาํหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 และมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.70 ต่อปี (2559: ร้อยละ 4.70 ต่อปี) 
และมีเงินลงทุนในหุ้นกู ้มูลค่าตามหนา้ตัZว 110 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 110 ลา้นบาท) ซึ' งจะครบ
กาํหนดในเดือนมีนาคม 2563 จาํนวน 10 ลา้นบาท และครบกาํหนดในเดือนมีนาคม 2566 จาํนวน 100 ลา้น
บาท โดยมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.36 - 4.10 ต่อปี (2559: ร้อยละ 3.36 - 4.10 ต่อปี) 
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8.    เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที'แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที'บริษทัฯ 
รับระหวา่งงวด                         

สามเดือนสิ�นสุดวนัที' 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2559 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 230,000 230,000 100 100 311,699 311,699 - - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ'ง อินดสัตรี�  จาํกดั 93,000 93,000 100 100 92,999 92,999 - - 
บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 - - 
บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 - - 

รวม     678,198 687,198 - - 

หกั: ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (211,775) (211,775)   

รวม     475,423 475,423   
หกั: คา่เผื'อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (119,569) (119,569)   

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     355,854 355,854   

 ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯครั� งที' 3/2549 เมื'อวนัที' 15 ธนัวาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติัให้
ขายเงินลงทุนทั�งหมดในบริษทัยอ่ยที'บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั ให้แก่ 
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั'น แคปปิตอล จาํกดั (บริษทัใหญ่) ในราคา 314 ล้านบาท และพร้อมกนันั�นที'ประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่งซึ' งบริษทัฯเคยถือหุ้น
ทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั และบริษทั พรีเมียร์ แคนนิ'ง อินดสัตรี�  จาํกดั จาก
บริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จาํกดั ในราคา 193 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามลาํดบั ต่อมาเมื'อวนัที'          
22 สิงหาคม 2550 ที'ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที' 1/2550 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯซื� อเงินลงทุน
ทั�งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ซึ' งบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ใน
ราคา 60 ลา้นบาท เนื'องจากการซื�อขายเงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองคก์รภายในกลุ่มบริษทั ดงันั�น 
บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั�งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเนื'องจากบริษทัยอ่ยทั�งสาม
ดงักล่าวที'ซื�อมาจากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั เคยเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมาโดยตลอด และ     
ผลของรายการซื�อขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั” และแสดงไวใ้นองคป์ระกอบอื'นของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน 
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9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

9.1 เงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั�งขึ�น 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย               

กาแฟอินทรียแ์ละผลิตผล

ทางการเกษตรอินทรียอื์'นๆ ไทย 50 50 36,000 36,000 24,460 26,167 

9.2 ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้และเงินปันผลรับในงบการเงินรวม 
ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมคา้สาํหรับงวดสาม
เดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 

เงินปันผลที'บริษทัยอ่ยรับ
ระหวา่งงวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที' 31 มีนาคม 
 2560 2559 2560 2559 

บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั (1,707) (1,842) - - 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื&อขาย 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - ตราสารทุน                  226,671 226,671 181,339 181,339 
บวก: ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนใน 
   หลกัทรัพยเ์ผื'อขาย 36,581 25,684 29,266 20,547 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย - มูลคา่ยติุธรรม 263,252 252,355 210,605 201,886 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรมในระดบัชั�นที' 2 ซึ' งเป็น
การใช้ขอ้มูลอื'นที'สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคํานวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ               
หน่วยลงทุนที'ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
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11. ที&ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีที'ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2560 
สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที' 1 มกราคม 2560 722,307 2,285 
ซื�อเพิ'มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,686 293 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี (3) - 
ค่าเสื'อมราคาสาํหรับงวด (9,327) (180) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 716,663 2,398 

 บริษทัย่อยสองแห่งได้จดจาํนองที'ดินพร้อมสิ'งปลูกสร้างทั�งหมดและเครื'องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ย  
แห่งหนึ'งซึ' งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 จาํนวน 427 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 427 
ลา้นบาท) เพื'อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัวงเงินสินเชื'อและหนงัสือคํ�าประกนัที'บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

12. สินทรัพย์ที&ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ'งไดจ้ดจาํนองที'ดินและเครื'องจกัรส่วนใหญ่ซึ'งเป็นสินทรัพยที์'ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยซึ' งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 จาํนวน 20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 
20 ลา้นบาท) เพื'อเป็นหลักทรัพย์ค ํ� าประกนัวงเงินสินเชื'อและหนังสือคํ� าประกนัที'บริษทัย่อยได้รับจาก
ธนาคารแห่งหนึ'ง 

13.  เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื&น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื'น                              
- กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 1,081 6,617 241,943 219,461 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนั 417,664 409,880 214,826 212,384 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 121,987 103,366 68,770 65,855 
เจา้หนี� อื'น 42,739 44,394 18,810 22,572 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื'น 583,471 564,257 544,349 520,272 
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14. วงเงินสินเชื&อ 

 วงเงินสินเชื'อ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือคํ�าประกนัธนาคาร ทรัสตรี์ซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงิน
ซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นตน้) ที'บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร มีการจดจาํนองที'ดินพร้อมสิ'ง
ปลูกสร้างทั�งหมดและเครื'องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและคํ�าประกนัโดย
บริษทัฯตามที'กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11, 12 และ 19.4 

 นอกจากนี�  บริษทัย่อยแห่งหนึ' ง (บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ'ง อินดัสตรี�  จาํกดั) จะต้องปฏิบติัตามเงื'อนไข                
บางประการตามที'ระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเชื'อกบัสถาบนัการเงิน โดยมีเงื'อนไขดงันี�  

1. หากบริษทัยอ่ยยงัมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจาํปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ทาํการจดัสรร                
อื'นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ/หรือบริษทัยอ่ย 

2. ห้ามทาํธุรกรรมให้กูย้ืมกบักลุ่มเจา้หนี� ซึ' งเป็นบริษทัที'เกี'ยวขอ้ง เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั�งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามทาํการกูย้ืม ก่อภาระผกูพนัหรือคํ�าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที'ลงนามในสัญญา
เงินกู ้เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ยหรือเวน้แต่บริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วน
หนี� สินต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกวา่ในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจาํปี 

หากบริษทัยอ่ยไมป่ฏิบติัตามขอ้ตกลงที'ใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือวา่เป็นการผดิสัญญาและ
ใหถื้อวา่หนี� สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื'อของสัญญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงกาํหนดชาํระโดยทนัที 

15. ภาษีเงินได้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 29,859 26,162 21,536 21,571 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                      

ผลแตกต่างชั'วคราวและการกลบัรายการ              
 ผลแตกต่างชั'วคราว 154 8,606 (220) 3,788 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที&แสดงอยู่ใน                            

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 30,013 34,768 21,316 25,359 
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 จาํนวนภาษีเงินไดที้'เกี'ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับงวดสามเดือน
สิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที'เกี'ยวขอ้งกบั                                 

กาํไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผื'อขาย 2,180 (2,311) 1,744 (1,849) 

16. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 
31 มีนาคม 2560 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที' 1 มกราคม 2560 94,436 43,093 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,232 1,086 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 602 237 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 97,270 44,416 

17. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น) ดว้ยจาํนวน    
ถวัเฉลี'ยถ่วงนํ�าหนกัของหุ้นสามญัที'ถือโดยบุคคลภายนอกที'ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน               
สิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน                  
สิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 

 2560 2559 2560 2559 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 144,592 118,834 85,106 83,051 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี'ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.24 0.20 0.14 0.14 
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18. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการ
เปลี'ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที'รายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี�  
       (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
จดัจาํหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้ห้องเยน็
และบริการ อื'นๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ   
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที& 31 มนีาคม 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายได้               
รายไดจ้ากการขายและบริการให้ลูกคา้ภายนอก               
   ในประเทศ 814 795 12 12 1 - - - 827 807 - - 827 807 
   ต่างประเทศ 10 11 270 236 - - - - 280 247 - - 280 247 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการให้ลูกคา้ภายนอก 824 806 282 248 1 - - - 1,107 1,054 - - 1,107 1,054 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 305 318 4 5 - - 309 323 (309) (323) - - 
รวมรายได้ 824 806 587 566 5 5 - - 1,416 1,377 (309) (323) 1,107 1,054 
                
ผลการดําเนินงาน                 
กาํไรของส่วนงาน 128 126 105 70 1 1 - - 234 197 - (1) 234 196 
รายได้และค่าใช้จ่ายที&ไม่ได้ปันส่วน:               
รายไดอ้ื'น             11 9 
คา่ใชจ้่ายในการขาย             (1) (1) 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร             (66) (50) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้และ
บริษทัร่วม             (2) 1 

คา่ใชจ้่ายทางการเงิน             (1) (1) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้             175 154 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (30) (35) 

กาํไรสําหรับงวด             145 119 
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19. ภาระผกูพนัและหนี�สินที&อาจเกดิขึ�น 

19.1 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท เกี'ยวขอ้งกบัการซื�อเครื'องจกัร 
และพฒันาระบบสารสนเทศ 

19.2  ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่าที'เกี'ยวขอ้งกบัการเช่าพื�นที'ในอาคารสํานักงาน ยานพาหนะและ
อุปกรณ์กบักิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัและบริษทัอื'น อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั�นตํ'าที'ต้องจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใต ้                                
สัญญาเช่าดาํเนินงานดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 11 9 
     1 ถึง 5 ปี 11 6 

19.3 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาที'เกี'ยวขอ้งกบัการรับบริการด้านคอมพิวเตอร์ คาํปรึกษา ค่าโฆษณา 
และบริการอื'น ๆ กบักิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัและบริษทัอื'น อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั�นตํ'าที'ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญา
บริการระยะยาวดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 71 43 
     1 ถึง 5 ปี 27 25 
     มากกวา่ 5 ปี 32 32 

 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

19.4 การคํ�าประกนั 

ก) ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการที'บริษทัฯคํ� าประกนัวงเงินสินเชื'อ หนังสือ           
ค ํ�าประกนัเพื'อคํ�าประกนัการใช้ไฟฟ้าแก่บริษทัยอ่ยแห่งหนึ'ง และภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 113 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ'งไดค้ ํ�าประกนัวงเงินสินเชื'อของธนาคารให้แก่บริษทัยอ่ย
อีกแห่งหนึ'งในวงเงิน 102 ลา้นบาท  

ค) ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ' งออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยเหลืออยู่
เป็นจาํนวน 12 ลา้นบาท ซึ' งเกี'ยวเนื'องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั
ยอ่ย ซึ' งประกอบดว้ยหนงัสือคํ�าประกนัเพื'อคํ�าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน 11 ลา้นบาท และเพื'อ                                             
ค ํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 1 ลา้นบาท 

20. ความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยน 

 บริษทัย่อยมีความเสี' ยงจากอตัราแลกเปลี'ยนที'สําคญัอนัเกี'ยวเนื'องจากการซื�อและขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ' งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่
เกินหนึ'งปีเพื'อใชเ้ป็นเครื'องมือในการบริหารความเสี'ยง  

 ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที'เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงันี�  

   อตัราแลกเปลี'ยน 
สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 2 34.2857 และ 34.6144 
เยน - 31 0.311274 

 ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี�  

สกลุเงิน จาํนวนที'ขาย อตัราแลกเปลี'ยนตามสญัญาของจาํนวนที'ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 34.4385 ถึง 35.3963 18 กรกฎาคม 2560 ถึง 

4 ตุลาคม 2560 

 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื'อวนัที' 21 เมษายน 2560 ที'ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั� งที' 1/2560 ของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผลจาก  ผลการดาํเนินงานปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.59 บาท เป็นจาํนวน
เงิน 353 ลา้นบาท ซึ' งเพิ'มเติมจากเงินปันผลระหวา่งกาลที'จ่ายไปแลว้หุ้นละ 0.31 บาทในเดือนกนัยายน 
2559 ดงันั�น บริษทัฯจ่ายเงินปันผลรวมทั�งปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท  

 บริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลในวนัที' 8 พฤษภาคม 2560 และจะบนัทึกบญัชีในไตรมาสที'สองของปีปัจจุบนั 

22.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื'อวนัที' 9 พฤษภาคม 2560 


