
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                                                             
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบยอ่ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง                   
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน่ 
การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองที่มีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลทีส่อบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอื่น 

เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษทัฯตอ้ง
เลื่อนการจดัประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้นออกไปจึงยงัไม่มีมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯเร่ืองการแต่งตั้ง    
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯส าหรับรอบบญัชีปี 2563 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯไดม้ีมติให้น าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯให้แต่งตั้งขา้พเจา้ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯส าหรับรอบบญัชีปี 2563 ขา้พเจา้              
จึงไดเ้ขา้ปฏิบตัิงานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้                  
ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัที่ ทจ.28/2563 ลงวนัที่ 27 มีนาคม 2563 

ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 5 พฤษภาคม 2563 



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 125,515                127,912                61,910                  82,702                  

เงินลงทนุชัว่คราว 2 -                            237,570                -                            182,215                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 651,544                687,195                598,218                622,686                

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 4 -                            -                            357,229                311,755                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 4 -                            -                            4,401                    4,803                    

สินคา้คงเหลือ 5 522,084                435,126                70,960                  61,629                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2, 6 348,720                -                            348,695                -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,614                  30,799                  15,152                  12,701                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,687,477             1,518,602             1,456,565             1,278,491             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากท่ีกนัไวเ้พ่ือการช าระหน้ี 118                       118                       118                       118                       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                            10,000                  -                            -                            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 -                            -                            -                            800                       

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 2, 7 70,265                  -                            56,852                  -                            

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                            -                            256,254                256,254                

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 3,203                    3,764                    -                            -                            

เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 2 -                            93,026                  -                            75,269                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 883,220                878,990                9,468                    9,779                    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2, 11 43,495                  -                            32,429                  -                            

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 12 22,932                  23,057                  -                            -                            

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 30,343                  31,079                  30,343                  31,079                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,138                  11,050                  15,138                  11,050                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,931                  16,591                  7,899                    8,266                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,084,645             1,067,675             408,501                392,615                

รวมสินทรัพย์ 2,772,122             2,586,277             1,865,066             1,671,106             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 9,652                    4,986                    -                            -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 578,890                555,673                443,531                337,424                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 13, 15 50,653                  40,225                  -                            -                            

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 16 20,556                  -                            16,773                  -                            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 52,887                  35,320                  30,588                  17,805                  

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 394                       -                            -                            -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,222                  12,454                  6,167                    8,885                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 728,254                648,658                497,059                364,114                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13, 15 58,212                  61,741                  -                            -                            

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 23,099                  -                            15,749                  -                            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 81,395                  82,189                  -                            -                            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 152,094                147,058                62,780                  60,840                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 314,800                290,988                78,529                  60,840                  

รวมหนีสิ้น 1,043,054             939,646                575,588                424,954                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 598,245,300 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 598,245                598,245                598,245                598,245                

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 598,245,300 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 598,245                598,245                598,245                598,245                

ส่วนต ่ากว่าทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (10,358)                 (10,358)                 -                            -                            

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 62,180                  62,180                  62,180                  62,180                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 884,131                784,456                629,053                572,610                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 202,448                218,761                -                            13,117                  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,736,646             1,653,284             1,289,478             1,246,152             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,578)                   (6,653)                   -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,729,068             1,646,631             1,289,478             1,246,152             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,772,122             2,586,277             1,865,066             1,671,106             

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,011,982           1,093,940           780,309              855,036              

รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 586                    394                    -                         -                         

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 1,073                 1,106                 982                    826                    

รายไดอ่ื้น 5,013                 6,463                 7,082 6,616

รวมรายได้ 1,018,654           1,101,903           788,373              862,478              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 695,749              788,439              571,984 629,490

คา่ใชจ่้ายในการขาย 97,610               85,593               90,848 79,191

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 102,961              91,373               52,416 44,567

รวมค่าใช้จ่าย 896,320              965,405              715,248              753,248              

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 122,334              136,498              73,125               109,230              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 (561)                   (579)                   -                         -                         

ตน้ทุนทางการเงิน (2,221)                (936)                   -416 -163

ขาดทุนจากการจดัประเภทใหม่ของสินทรัพยท์างการเงิน

   ท่ีเคยรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (22,761)              -                         (18,416)              -                         

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 96,791               134,983              54,293               109,067              

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (15,028)              (27,177)              (10,967)              (21,952)              

ก าไรส าหรับงวด 81,763               107,806              43,326               87,115               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 2 -                         6,234                 -                         5,022

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 17 -                         (1,247)                -                         -1,004

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         4,987                 -                         4,018                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         4,987                 -                         4,018                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 81,763               112,793              43,326               91,133               

การแบ่งปันก าไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 82,688               108,506              43,326 87,115

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (925)                   (700)                   

81,763               107,806              

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 82,688               113,493              43,326 91,133

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (925)                   (700)                   

81,763               112,793              

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19

   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.14 0.18 0.07 0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

รายการอ่ืนของ

การเปล่ียนแปลง

ส่วนต ่ากวา่ทุน ส่วนของผูมี้

จากการ ผลแตกต่างจาก ส่วนไดเ้สียท่ี

เปล่ียนสัดส่วน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก การจดัโครงสร้าง รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม

ทุนท่ีออกจ าหน่าย การถือหุ้น จดัสรรแลว้ - จากการตีราคา การวดัมูลคา่ การด าเนินธุรกิจ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ

และช าระเตม็มูลคา่แลว้ ในบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีดิน ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของกลุ่มบริษทั ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 598,245                       (10,358)                                  62,180                                   841,079                                 327,303                                 13,860                                   (124,855)                               216,308                                 1,707,454                              (693)                                       1,706,761                              

ก าไรส าหรับงวด -                                    -                                             -                                             108,506                                 -                                             -                                             -                                             -                                             108,506                                 (700)                                       107,806                                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                                             -                                             -                                             -                                             4,987                                     -                                             4,987                                     4,987                                     -                                             4,987                                     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                    -                                             -                                             108,506                                 -                                             4,987                                     -                                             4,987                                     113,493                                 (700)                                       112,793                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 598,245                       (10,358)                                  62,180                                   949,585                                 327,303                                 18,847                                   (124,855)                               221,295                                 1,820,947                              (1,393)                                    1,819,554                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 598,245                       (10,358)                                  62,180                                   784,456                                 327,303                                 16,313                                   (124,855)                               218,761                                 1,653,284                              (6,653)                                    1,646,631                              

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) -                                    -                                             -                                             16,987                                   -                                             (16,313)                                  -                                             (16,313)                                  674                                        -                                             674                                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 598,245                       (10,358)                                  62,180                                   801,443                                 327,303                                 -                                             (124,855)                               202,448                                 1,653,958                              (6,653)                                    1,647,305                              

ก าไรส าหรับงวด -                                    -                                             -                                             82,688                                   -                                             -                                             -                                             -                                             82,688                                   (925)                                       81,763                                   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                    -                                             -                                             82,688                                   -                                             -                                             -                                             -                                             82,688                                   (925)                                       81,763                                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 598,245                       (10,358)                                  62,180                                   884,131                                 327,303                                 -                                             (124,855)                               202,448                                 1,736,646                              (7,578)                                    1,729,068                              

-                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ท่ีเกิดจากผูถื้อหุ้น

ก าไรสะสม

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

 ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินทนุจากการ

ทนุท่ีออกจ าหน่าย จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่าใน รวม

 และช าระเตม็มูลค่าแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 598,245                     62,180                       399,569                     9,886                         1,069,880                  

ก าไรส าหรับงวด -                                -                                87,115                       -                                87,115                       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                4,018                         4,018                         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                87,115                       4,018                         91,133                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 598,245                     62,180                       486,684                     13,904                       1,161,013                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 598,245                     62,180                       572,610                     13,117                       1,246,152                  

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) -                                -                                13,117                       (13,117)                     -                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 598,245                     62,180                       585,727                     -                                1,246,152                  

ก าไรส าหรับงวด -                                -                                43,326                       -                                43,326                       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                43,326                       -                                43,326                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 598,245                     62,180                       629,053                     -                                1,289,478                  

-                                

ก าไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 96,791                   134,983                 54,293                   109,067                 

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 561                       579                       -                            -                            

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 23,092                   13,341                   6,320                    297                       

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 736                       736                       736                       736                       

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน 443                       186                       443 195

   การปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (493)                      1,700                    1,218 1,542

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหน่วยลงทนุ - กองทนุเปิด (1,073)                   (810)                      (982)                      -530

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาว -                            (296)                      -                            (296)                      

   (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และยานพาหนะ (75)                        (5)                          (70)                        20                         

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,066                    3,765                    1,940 1,644

   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 7                           (491)                      251                       -                            

   (ก าไร) ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทนุในหน่วยลงทนุ

       - กองทนุเปิดท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 22,754                   (284)                      18,407                   -225

   ดอกเบ้ียรับ (33)                        (224)                      -2,961 -2,332

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,412                    -                            225                       -                            

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 149,188                 153,180                 79,820                   110,118

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 36,060                   21,344                   24,025 31,545

   สินคา้คงเหลือ (86,465)                 (42,928)                 -10,549 -3,752

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (8,771)                   (2,109)                   -2,451 2,497

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (130)                      (1,867)                   -                            -340

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22,531                   2,928                    105,855 -31,001

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,611                    (672)                      -2,877 1,066

   หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 896                       -                            -                            -                            

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (30)                        (220)                      -                            -220

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 115,890                 129,656                 193,823                 109,913                 

   จ่ายภาษีเงินได้ (2,217)                   (3,104)                   (2,113)                   (2,971)                   

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 113,673                 126,552                 191,710                 106,942                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทนุในหน่วยลงทนุ - กองทนุเปิด (980,831)               (952,300)               -857,561 -587,400

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหน่วยลงทนุ - กองทนุเปิด 870,761                 802,970                 692,071 463,500

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 10,000                   -                            -                            -                            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                            -                            -45,500 -38,978

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                            -                            1,200 1,200

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาว -                            50,482                   -                            50,482

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และยานพาหนะ 75                         29                         70                         4                           

ซ้ืออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพ่ิมข้ึน (19,613)                 (35,062)                 -96 -3,103

ดอกเบ้ียรับ 21                         705                       2,991 2,835

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (119,587)               (133,176)               (206,825)               (111,460)               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 4,653                    -                            -                            -                            

เงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึน 6,911                    -                            -                            -                            

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (6,948)                   -                            (5,677)                   -                            

ดอกเบ้ียจ่าย (1,099)                   -                            -                            -                            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 3,517                    -                            (5,677)                   -                            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (2,397)                   (6,624)                   (20,792)                 (4,518)                   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 127,912                 41,396                   82,702                   24,037                   

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 125,515                 34,772                   61,910                   19,519                   

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

1 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล  าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัที่จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน
ของบริษัทฯอยู่ที่  1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน                 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ  ไดแ้สดงรายการใน              
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลที่น าเสนอซ ้าซ้อนกบัขอ้มูลที่ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดม้ีการเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผ่ือขายประเภทหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้ว่าจะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่วดั
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทดงักล่าว ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายที่ถูกจัดประเภทใหม่ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใต้ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นของกลุ่มบริษทัจะถูกจดัประเภทเป็นก าไรสะสม 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัที่เขา้ท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันที่                                 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันที่                           
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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1.6 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัที่ใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
และสัญญาเช่า 

1.6.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยูก่บัโมเดลธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือผล
ขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบี้ยที่แทจ้ริงที่แตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ที่ไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินที่มีนยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการ
พิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

1.6.2 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม 
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการ
วดัมูลค่าเร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้ น (ถ้ามี) จ านวนเงินที่จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัที่              
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าที่ไดรั้บ (ถา้มี) 
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หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริษทัเมื่อส้ินสุดอายสัุญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัที่
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบี้ยเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นโดยสะท้อน
ดอกเบี้ ยจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิในระหว่างงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ            
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัที่ 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 237,570 (237,570) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 238,244 -  238,244 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน - 93,026 - 93,026 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 93,026  (93,026) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 50,289 50,289 
     
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึง     
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - - 23,146 23,146 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน     
   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 27,143 27,143 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 784,456 16,987 - 801,443 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น  

   - ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าใน 

        หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 16,313  (16,313) - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ            
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัที่ 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 182,215 (182,215) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 182,215 - 182,215 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน - 75,269 - 75,269 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 75,269  (75,269) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 37,974 37,974  
     
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึง     
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - - 19,071 19,071 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 18,903 18,903 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 572,610 13,117 - 585,727 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น  

   - ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าใน 

        หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 

 
 

13,117 

 
 

(13,117) 

 
 

- 

 
 

- 
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2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือถือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายเป็นสินทรัพย ์
ทางการเงินที่วดัมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
16,313 

 
13,117 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร 
หรือขาดทุน 

 
674 

 
- 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถอืปฏิบตัิ 16,987 13,117 
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ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมูลค่าตามหลกัการ
บญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

 
มูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 127,912 - 127,912 127,912 
เงินลงทุนชัว่คราว 237,570 237,565 5 237,570 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 687,195 - 687,195 687,195 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 674 - 674 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกนั 10,000 - 10,000 10,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 93,026 93,026 - 93,026 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,155,703 331,265 825,112 1,156,377 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

 
มูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  82,702 - 82,702  82,702 
เงินลงทุนชัว่คราว 182,215 182,215 - 182,215 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 622,686 - 622,686 622,686 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 311,755 - 311,755 311,755 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย   75,269 75,269 - 75,269 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,274,627 257,484 1,017,143 1,274,627 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
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2.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าที่เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดดว้ยอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าที่เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16             
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 150,043 120,749 
หัก: สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าที่สินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า   (17,694) (10,290) 
บวก : สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า  19,859 14,889 
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ   (100,009) (86,186) 
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตดับญัชี  (1,910) (1,188) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
50,289 

 
37,974 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 50,289 37,974 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 23,146 19,071 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 27,143 18,903 

 50,289 37,974 
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รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิ
คร้ังแรก ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อาคาร 29,077 22,710 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 3,274 3,178 
ยานพาหนะ 17,938 12,085 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 50,289 37,974 

3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 25 76 20 30 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  17 2 2 - 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน                 42 78 22 30 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,298 322 16,951 352 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 4) 1,340 400 16,973 382 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 576,486 605,530 531,311 553,392 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  43,951 38,683 21,483 28,786 
 3 - 6 เดือน 2,517 1,150 2,502 1,141 
 6 - 12 เดือน 800 881 800 881 
 มากกว่า 12 เดอืน 2,160 2,290 1,640 1,760 

รวม 625,914 648,534 557,736 585,960 
หัก: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2,856) (2,424) (2,854) (2,422) 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 623,058 646,110 554,882 583,538 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32,590 46,129 26,363 38,766 
หัก: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (5,444) (5,444) - - 

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 27,146 40,685 26,363 38,766 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -                                     
กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 650,204 686,795 581,245 622,304 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 651,544 687,195 598,218 622,686 
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4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่      
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 18 14 7 4 ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 3 2 อตัราร้อยละ 3.40  ถึง 4.50 ต่อปี               
รายไดอ้ื่น - - 4 4 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ - - 349 344 ตน้ทุนบวกด้วยอตัราก าไรจ านวนหน่ึง 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ค่าใชจ้่ายในการขาย 2 2 2 2 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 6 11 4 7 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่  31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัย่อย - - 15,653 352 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,340 400 1,320 30 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,340 400 16,973 382 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)      
บริษทัย่อย - - 141,437 48,880 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 856 2,238 830 1,636 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 856 2,238 142,267 50,516 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 18,487 9,434 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,487 9,434 

   
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 18,569 9,481 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าสุทธิ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,569 9,481 

เงินให้กูยื้มแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 และ                                              
31 ธนัวาคม 2562 และการเคลื่อนไหวของรายการดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลอื            
ณ วนัท่ี                      

31 ธันวาคม 2562 

 
เพ่ิมขึ้น 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลอื               
ณ วนัท่ี                     

31 มีนาคม 2563 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันและ
ดอกเบีย้ค้างรับ      

บริษทั พีเอ็ม เอสอ ีจ ากดั (บริษทัย่อย) 306,753 53,376 (2,900) 357,229 

บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ากดั (บริษทัย่อย) 5,002 27 (5,029) - 

รวม 311,755 53,403 (7,929) 357,229 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกันและ
ดอกเบีย้ค้างรับ      

บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั (บริษทัย่อย) 5,603 58 (1,260) 4,401 

รวม 5,603 58 (1,260) 4,401 

หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี  (4,803)   (4,401) 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 800   - 
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 เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัและดอกเบี้ยคา้งรับ 

 ยอดคงเหลือของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่         
31 มีนาคม 2563 เป็นเงินที่บริษทัฯให้กูยื้มในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินแก่บริษทั พีเอ็ม เอสอี จ ากดั (บริษทัย่อย) 
และบริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (บริษทัย่อย) ซ่ึงคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 3.50 ต่อปี (2562: 
อตัราร้อยละ 3.50 ต่อปี) และ 3.40 ต่อปี (2562: อตัราร้อยละ 3.40 ต่อปี) ตามล าดบั โดยมีก าหนดช าระคืน
เมื่อทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ้าประกนั  

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดรั้บช าระคืนเงินตน้แลว้ทั้งจ านวนจากบริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โปรดกัส์ 
จ ากดั (บริษทัยอ่ย)  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวน 334 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2562: 289 ลา้นบาท) เป็นเงินที่บริษทัยอ่ยให้กูยื้มแก่บริษทั มีวนา จ ากดั ในรูปของตัว๋สัญญา                  
ใชเ้งิน ซ่ึงคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี (2562: อตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี) โดยมีก าหนดช าระคืน                   
เมื่อทวงถามและมีสินคา้คงเหลือเป็นหลกัประกนั 

 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัและดอกเบี้ยคา้งรับ 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่         
31 มีนาคม 2563 เป็นเงินที่บริษทัฯให้กู้ยืมแก่บริษัท พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี จ ากัด (บริษทัย่อย) ซ่ึงคิด
ดอกเบี้ ยในอตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี (2562: อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี) และไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกนั โดยมี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี้ ยทุกเดือนตามจ านวนที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี บริษทัฯจะได้รับ
ช าระคืนเงินกูภ้ายใน 5 ปีนบัจากวนัที่ 31 มีนาคม 2559 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 14,386 13,315 6,671 6,605 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 747 1,952 329 920 
รวม 15,133 15,267 7,000 7,525 
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ภาระค ้าประกนักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระค ้าประกนัให้กบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 21.4 

5. รายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

รายการเปลี่ยนแปลงของรายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับส าหรับงวด                      
สามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 40,056 1,567 
บวก: รายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น 

 มูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บระหว่างงวด (โอนกลบั) (493) 1,218 
หัก:  ตดัจ าหน่ายสินคา้ที่เสียหายและส่งคืนคู่คา้ (1,553) (1,553) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 38,010 1,232 

6.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินฝากประจ า 25 - 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 
   (มูลค่ายตุิธรรม) 348,695 348,695 
รวม 348,720 348,695 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชั้นที่ 2 ซ่ึงเป็น             
การใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางออ้ม 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวค านวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย
ลงทุนที่ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุนวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซ่ึงเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน               
ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวค านวณโดยใช้
ราคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที่แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที่บริษทัฯ 
รับระหว่างงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ  ากดั 230,000 230,000 100 100 311,699 311,699 - - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั 93,000 93,000 100 100 92,999 92,999 - - 
บริษทั พี.เอม.ฟูด จ  ากดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 - - 
บริษทั พีเอ็ม เอสอี จ  ากดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 - - 

รวม     687,198 687,198 - - 

หัก: ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (211,775) (211,775)   

รวม     475,423 475,423   
หัก: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (219,169) (219,169)   

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     256,254 256,254   

8.1 บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม - บริษัท มีวนา จ ากัด (ถือโดย บริษัท พีเอ็ม เอสอี จ ากัด) 

เมื่อวนัที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั พีเอ็ม เอสอี จ ากดั (บริษทัย่อย) คร้ังที่ 2/2561                                      
ได้มีมติอนุมติัให้ลงทุนเพ่ิมในบริษทั มีวนา จ ากัด เป็นจ านวน 12 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 121,334 หุ้น มูลค่า                              
ที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) 

ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 บริษัทย่อยได้เข้าซ้ือหุ้นรวมเป็นจ านวน 121,334 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน             
ร้อยละ 16.85 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั มีวนา จ ากดั จากผูถ้ือหุ้นเดิมในราคา 12 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษทัยอ่ยในบริษทั มีวนา จ ากดั เพ่ิมขึ้นจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 72.04  เป็นร้อยละ 88.89  

บริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวจ านวน                                       
10 ล้านบาท อยู่ภายใต้หัวข้อ “ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย”                                 
ในส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8.2  ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังที่ 3/2549 เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2549 ไดม้ีมติอนุมตัิให้
ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จ ากดั ให้แก่ 
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ ากัด (บริษทัใหญ่) ในราคา 314 ล้านบาท และพร้อมกันนั้นที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯไดม้ีมติอนุมตัิให้บริษทัฯซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่งซ่ึงบริษทัฯเคยถือหุ้น
ทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ากดั และบริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั จาก
บริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จ ากดั ในราคา 193 ลา้นบาท และ 102 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ต่อมาเมื่อวนัที่ 22 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังที่ 1/2550 ไดม้ีมติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือ
เงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ 
จ ากัด ในราคา 60 ล้านบาท เน่ืองจากการซ้ือขายเงินลงทุนข้างตน้เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่ม
บริษทั ดังนั้น บริษทัฯจึงได้แสดงราคาทุนดั้งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดังกล่าวเน่ืองจาก
บริษทัย่อยทั้งสามดงักล่าวที่ซ้ือมาจากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จ ากดั เคยเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมา
โดยตลอด และผลของรายการซ้ือขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั” และแสดงไวใ้นองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

9.1 เงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
 
 
บริษทั เดอะ กู๊ด ดริงค ์จ  ากดั 

พฒันาผลิตภณัฑ์และช่องทาง
การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

กาแฟพร้อมดื่ม ไทย 49.99 49.99 7,500 7,500 3,203 3,764 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ในระหว่างงวด บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมคา้ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

เงินปันผลท่ีบริษทัย่อยรับ
ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 2563 2562 
บริษทั เดอะ กู๊ด ดริงค ์จ ากดั 561 579 - - 

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 878,990 9,779 
ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 19,613 96 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (15,383) (407) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 883,220 9,468 

 บริษัทย่อยสองแห่งได้จดจ านองที่ ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้ งหมดซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่                      
31 มีนาคม 2563 จ านวน 475 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 472 ล้านบาท) เพ่ือเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือ เงินกูยื้มและหนงัสือค ้าประกนัที่บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

 นอกจากน้ี บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไดน้ าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2563 จ านวน 52 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: จ านวน 54 ล้านบาท) จดเป็นหลักประกัน              
ทางธุรกิจ เพ่ือค ้าประกนัเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 50,289 37,974 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,794) (5,545) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 43,495 32,429 

12. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้จดจ านองที่ดินซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานของบริษทัย่อยซ่ึงมี   
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 20 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 20 ลา้นบาท) เพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์ ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและหนงัสือค ้าประกนัที่บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารแห่งหน่ึง 

13. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร ทรัสตรี์ซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงิน
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นตน้) ที่บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร มีการค ้าประกนัเงินฝากธนาคาร
และจดจ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัย่อยวางเป็นหลกัทรัพย์                    
ค ้าประกนัและค ้าประกนัโดยบริษทัฯตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10, 12 และ 21.4 

 นอกจากน้ี บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี จ ากัด) จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข                
บางประการตามที่ระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

1. หากบริษทัย่อยยงัมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจ าปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ท าการจัดสรร                
อื่นใดให้แก่ผูถ้ือหุ้นและ/หรือบริษทัยอ่ย 

2. ห้ามท าธุรกรรมให้กูยื้มกบักลุ่มเจา้หน้ีซ่ึงเป็นบริษทัที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทัยอ่ย 

3. ห้ามท าการลงทุนใดๆ หรือจดัตั้งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือให้เงินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามท าการกูยื้ม ก่อภาระผูกพนัหรือค ้าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที่ลงนามในสัญญา
เงินกู ้เวน้แต่ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัย่อยหรือเวน้แต่บริษทัย่อยตอ้งด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนผูถ้ือหุ้นไวม้ิให้สูงกว่าในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจ าปี 

หากบริษทัยอ่ยไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงที่ให้ไวก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือว่าเป็นการผิดสัญญาและ
ให้ถือว่าหน้ีสินทุกประเภทตามวงเงินสินเช่ือของสัญญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงก าหนดช าระโดยทนัที 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น                              

- กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 856 2,238 142,267 50,516 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 359,265 340,364 179,147 159,027 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 167,589 140,694 98,200 93,941 
เจา้หน้ีอื่น 51,180 72,377 23,917 33,940 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 578,890 555,673 443,531 337,424 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 ยอดคงเหลือของเงินกูยื้มระยะยาว ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และการเคลื่อนไหวของ
รายการดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

อตัรา
ดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) 

ยอดคงเหลอื            
ณ วนัท่ี                      

31 ธันวาคม 2562 

 
เพ่ิมขึ้น 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลอื               
ณ วนัท่ี                     

31 มีนาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจ่าย      
บริษทั พี.เอ็ม.ฟูด. จ ากดั 4.50 101,941 - (10,050) 91,891 
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ากดั 4.30 - 5,355 - 5,355 

บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั 4.50 - 11,606 - 11,606 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว  101,941 16,961 (10,050) 108,852 

ดอกเบ้ียคา้งจา่ย  25 1,161 (1,173) 13 

รวมเงินกูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจา่ย  101,966 18,122 (11,223) 108,865 
หัก: ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งจา่ย 

 
(40,225)   (50,653) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
61,741   58,212 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 เมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2563 บริษทัย่อย (บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ ากัด) ได้วงเงินกู้ยืมเงินจาก
สถาบนัการเงินในประเทศจ านวน 23  ลา้นบาท วตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพ้ืนที่อาคารโรงงาน งานระบบ 
และซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีระยะเวลาเงินกู ้5 ปีนับตั้งแต่วนัเบิก
เงินกูง้วดแรก ทั้งน้ีก าหนดให้เบิกเงินกูไ้ม่เกินวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 
ต่อปี โดยมีระยะเวลาปลอดการผ่อนช าระเงินตน้ 6 เดือน นับแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก และจะเร่ิมช าระคืน
เงินตน้เป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป บริษทัย่อยไดจ้ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งหมดเพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ้าประกนัวงเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 10 

 เมื่อวนัที่ 25  พฤศจิกายน 2562 บริษทัยอ่ย  (บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั) ไดว้งเงินกูยื้มเงินจาก
สถาบนัการเงินในประเทศจ านวน 30 ลา้นบาท วตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่อาคารโรงงาน งานระบบ 
และซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีระยะเวลาเงินกู ้3 ปีนับตั้งแต่วนัเบิก
เงินกูง้วดแรก ทั้งน้ีก าหนดให้เบิกเงินกูไ้ม่เกินวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 
ต่อปี  โดยมีระยะเวลาปลอดการผ่อนช าระเงินตน้ 6 เดือน นับแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก และจะเร่ิมช าระคืน
เงินตน้เป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2563 เป็นตน้ไป บริษทัยอ่ยไดจ้ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งหมดเพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ้าประกนัวงเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 10 

 บริษทัย่อย (บริษทั พี.เอ็ม.ฟูด. จ ากดั) ไดน้ าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วนไปท าสัญญาหลกัประกนัทาง
ธุรกิจ เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ 10 

 ภายใตสั้ญญาเงินกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามที่ระบุในสัญญา โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

บริษทั พี.เอ็ม.ฟูด. จ ากดั 

1. ด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัส้ินรอบบญัชีประจ าปีในอตัราส่วนไม่เกิน 2 เท่า 

2. ด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี ณ วนัส้ินรอบบญัชีประจ าปีในอตัราส่วนไม่นอ้ยกว่า 1.25 เท่า  

บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ากดั  

1. ด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัส้ินรอบบญัชีประจ าปีในอตัราส่วนไม่เกิน 2 เท่า 

2. ด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี ณ วนัส้ินรอบบญัชีประจ าปีในอตัราส่วนไม่นอ้ยกว่า 1.25 เท่า  

3. บริษทัฯด ารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ ากัด และบริษทั พีเอ็ม เอสอี 
จ ากดั ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 99 ตลอดระยะเวลาเงินกู ้ 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั 

1. ด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัส้ินรอบบญัชีประจ าปีในอตัราส่วนไม่เกิน 2 เท่า 

2. ด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี ณ วนัส้ินรอบบญัชีประจ าปีในอตัราส่วนไม่นอ้ยกว่า 1.5 เท่า  

16. หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 45,253 33,484 
หัก : ดอกเบี้ยรอการตดัจ าหน่าย (1,598) (962) 
รวม 43,655 32,522 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (20,556) (16,773) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ                

ภายในหน่ึงปี 23,099 15,749 

17. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัฯและบริษทัย่อยค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับ
งวดหลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยค่าใช้จ่ายและรายไดต้่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้
ในการค านวณภาษี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 19,910 27,943 15,055 22,191 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                      

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ              
 ผลแตกต่างชัว่คราว (4,882) (766) (4,088) (239) 

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน                             15,028 27,177 10,967 21,952 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 จ านวนภาษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เก่ียวขอ้งกบั                                    

ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   
เผ่ือขาย - 1,247 - 1,004 

18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 
31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 147,058 60,840 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,201 1,612 
ตน้ทุนดอกเบี้ย 865 328 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด (30) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 152,094 62,780 

19. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจ าหน่ายอยู่
ในระหว่างงวด  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 82,688 108,506 43,326 87,115 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนกั (พนัหุ้น) 598,245 598,245 598,245 598,245 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.14 0.18 0.07 0.15 

20. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ใน
ระหว่างงวดปัจจุบัน บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานที่
รายงาน  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
จดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภค

และบริโภค ผลิตอาหาร 
คลงัสินคา้ห้องเยน็                            

และบริการ รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุงและ   
ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายและบริการให้ลกูคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 770 853 21 15 1 - 792 868 - - 792 868 
   ต่างประเทศ 11 3 209 223 - - 220 226 - - 220 226 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการให้ลกูคา้ภายนอก 781 856 230 238 1 - 1,012 1,094 - - 1,012 1,094 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1 1 349 344 1 1 351 346 (351) (346) - - 
รวมรายได้ 782 857 579 582 2 1 1,363 1,440 (351) (346) 1,012 1,094 
ผลการด าเนินงาน               
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 101 131 104 73 - (1) 205 203 (1) 2 204 205 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:             
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน           1 1 
รายไดอ้ื่น           5 7 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (87) (76) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทนุในการร่วมคา้           (1) (1) 
ตน้ทุนทางการเงนิ           (2) (1) 
ขาดทุนจากการจดัประเภทใหม่ของสินทรัพยท์าง
การเงินที่เคยรับรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น           (23) - 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           97 135 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (15) (27) 
ก าไรส าหรับงวด           82 108 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ย           1 1 

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ           83 109 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 

21.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 17 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ:              
0.7 ลา้นบาท) เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร และการพฒันาระบบสารสนเทศ   

21.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาที่เก่ียวขอ้งกับการรับบริการดา้นอาคารส านักงาน ดา้นคอมพิวเตอร์             
ค่าโฆษณา และบริการอื่นๆ กับกิจการที่เก่ียวข้องกันและบริษทัอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้ งแต่                    
1 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้                                     
สัญญาบริการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ   

     ภายใน 1 ปี 66 55 
     1 ถึง 5 ปี 24 23 
     มากกว่า 5 ปี 27 27 

21.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาบริการการจัดการกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงโดยมีค่าบริการที่
จะต้องช าระในอนาคตรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ  5 ล้านบาทต่อเดือน (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท             
ต่อเดือน) โดยสัญญาดังกล่าวจะครบก าหนดสัญญาในเดือนธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตามสัญญาน้ีจะมีผล                    
ใชบ้งัคบัต่อไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา 

21.4 การค า้ประกัน 

ก) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการที่บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ หนังสือ           
ค ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารเพ่ือค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง และภาระผูกพนั         
ทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 113 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดค้ ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารให้แก่บริษทัย่อยอีก
แห่งหน่ึงในวงเงิน 102 ลา้นบาท  

ค) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยเหลืออยู่
เป็นจ านวน 9 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั
ย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยหนังสือค ้าประกันเพ่ือค ้าประกนัภาษีอากรขาเขา้จ านวน 5 ล้านบาท และเพื่อ            
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 4 ลา้นบาท 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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22. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือและขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัยอ่ยไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสัุญญาไม่
เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน อตัราแลกเปลี่ยน        

สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 - 32.5125 32.8298 
เยน - 4 0.2975 0.3047 
หยวน - 1 4.5463 4.6589 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน อตัราแลกเปลี่ยน        

สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 1 29.9767 30.3313 
เยน - 15 0.2723 0.2796 

 บริษทัยอ่ยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

สกุลเงิน จ านวนเงินท่ีขาย อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 31.5010 ถึง 32.6750 16 มิถุนายน 2563 ถึง 2 ตลุาคม 2563 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

สกุลเงิน จ านวนเงินท่ีขาย อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 30.1215 ถึง 30.7655 6 มกราคม 2563 ถึง 7 พฤษภาคม 2563 
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23. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.53 บาท รวมเป็นเงิน 317 ลา้นบาท ซ่ึงเมื่อรวมกบั
เงินปันผลระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรกของปี 2562 ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562                       
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงิน 120 ล้านบาท แล้ว จะเป็นเงินปันผลระหว่างกาลรวมทั้ งส้ิน                 
ในอตัราหุ้นละ 0.73 บาท และรวมเป็นจ านวนเงิน 437 ลา้นบาท 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2563 


