
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                                     
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ
ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 7 สิงหาคม 2561 



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 43,085                  58,896                  24,743                  26,434                  

เงินลงทนุชัว่คราว 2 146,154                205,544                109,527                145,184                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 830,104                777,816                719,458                731,726                

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 4 -                           -                           177,900                89,176                  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระคืนภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 4 -                           -                           4,803                    4,807                    

สินคา้คงเหลือ 5 418,683                407,161                67,559                  71,069                  

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 40,496                  26,369                  15,253                  9,065                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,478,522             1,475,786             1,119,243             1,077,461             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากท่ีกนัไวเ้พ่ือการช าระหน้ี 119                       119                       119                       119                       

เงินลงทนุระยะยาว 6 50,210                  100,441                50,210                  100,441                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี 4 -                           -                           8,000                    10,400                  

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                           -                           355,854                355,854                

เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 8 92,162                  171,568                74,943                  117,409                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 729,811                732,230                2,634                    2,377                    

สินทรัพยท่ี์ไมไ่ดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 10 23,439                  23,565                  -                           -                           

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 35,564                  37,043                  35,564                  37,043                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,408                    6,239                    8,408                    6,238                    

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 8,577                    6,077                    1,533                    493                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 948,290                1,077,282             537,265                630,374                

รวมสินทรัพย์ 2,426,812             2,553,068             1,656,508             1,707,835             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 20,198                  -                           -                           -                           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 576,987                623,429                517,709                578,472                

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4 -                           -                           9,001                    -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 44,708                  12,184                  31,444                  1,424                    

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 17,878                  16,674                  5,362                    6,414                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 659,771                652,287                563,516                586,310                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 75,867                  77,465                  -                           -                           

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 14 110,391                104,407                45,165                  43,330                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 186,258                181,872                45,165                  43,330                  

รวมหนีสิ้น 846,029                834,159                608,681                629,640                

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบียน 

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

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

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

ส่วนต ่ากวา่ทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 7 (10,358)                -                           -                           -                           

ก าไรสะสม

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

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 753,231                862,047                376,196                396,940                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 176,861                192,153                11,206                  20,830                  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,580,159             1,714,625             1,047,827             1,078,195             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7 624                       4,284                    -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,580,783             1,718,909             1,047,827             1,078,195             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,426,812             2,553,068             1,656,508             1,707,835             

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,088,516             990,359                864,148                750,224                

รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 496                       459                       -                           -                           

เงินปันผลรับ -                           -                           120,117                136,949                

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 13,617                  107,334                6,795                    70,046                  

รายไดอ่ื้น 1,934                    8,630                    7,115                    7,632                    

รวมรายได้ 1,104,563             1,106,782             998,175                964,851                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 778,739                727,423                638,746                563,528                

คา่ใชจ่้ายในการขาย 114,413                75,986                  109,297                72,073                  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 129,367                115,763                72,910                  72,980                  

ขาดทนุจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทนุ -                           4,336                    -                       -                       

ตดัจ าหน่ายคา่ความนิยม -                           7,418                    -                       -                       

รวมค่าใช้จ่าย 1,022,519             930,926                820,953                708,581                

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 82,044                  175,856                177,222                256,270                

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                           (957)                     -                           -                           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 82,044                  174,899                177,222                256,270                

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (976)                     (963)                     -250 -215

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 81,068                  173,936                176,972                256,055                

ภาษีเงินได้ 13 (21,836)                16,163                  -15,772 21,587

ก าไรส าหรับงวด 59,232                  190,099                161,200                277,642                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (21,205)                (4,200)                  (13,725)                (3,360)                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 13 3,902                    840                       2,745                    672                       

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ (17,303)                (3,360)                  (10,980)                (2,688)                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด (17,303)                (3,360)                  (10,980)                (2,688)                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 41,929                  186,739                150,220                274,954                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันก าไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 59,749                  191,100 161,200                277,642

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -517 (1,001)                  

59,232                  190,099                

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 42,446                  187,740                150,220                274,954

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -517 (1,001)                  

41,929                  186,739                

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

   ก  าไรส าหรับงวด 15 0.10                      0.32                      0.27                      0.46                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,167,855             2,097,406             1,739,529             1,574,458             

รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 1,422                    1,154                    -                           -                           

เงินปันผลรับ 7 -                           -                           120,117                136,949                

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 14,242                  107,803                7,229                    70,276                  

รายไดอ่ื้น 4,811                    19,421                  13,411                  13,733                  

รวมรายได้ 2,188,330             2,225,784             1,880,286             1,795,416             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 1,563,807             1,512,640             1,285,587             1,173,789             

คา่ใชจ่้ายในการขาย 194,430                149,366                184,395                141,682                

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 219,134                198,949                123,741                117,091                

ขาดทนุจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทนุ -                           4,336                    -                       -                       

ตดัจ าหน่ายคา่ความนิยม -                           7,418                    -                       -                       

รวมค่าใช้จ่าย 1,977,371             1,872,709             1,593,723             1,432,562             

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 210,959                353,075                286,563                362,854                

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                           (2,664)                  -                           -                           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 210,959                350,411                286,563                362,854                

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (1,814)                  (1,870)                  -415 -377

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 209,145                348,541                286,148                362,477                

ภาษีเงินได้ 13 (50,634)                (13,850)                -37,682 271

ก าไรส าหรับงวด 158,511                334,691                248,466                362,748                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (18,691)                6,698                    (12,030)                5,359                    

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 13 3,399                    (1,340)                  2,406                    (1,072)                  

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ (15,292)                5,358                    (9,624)                  4,287                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด (15,292)                5,358                    (9,624)                  4,287                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 143,219                340,049                238,842                367,035                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันก าไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 160,395                335,692 248,466                362,748

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -1,884 (1,001)                  

158,511                334,691                

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 145,103                341,050                238,842                367,035

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,884)                  (1,001)                  

143,219                340,049                

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 15

   ก  าไรส าหรับงวด 0.27                      0.56                      0.42                      0.61                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

รายการอ่ืนของ

การเปล่ียนแปลง

ส่วนต ่ากว่าทุน ท่ีเกิดจากผูถื้อหุน้ ส่วนของผูมี้

จากการ ผลแตกต่างจาก ส่วนไดเ้สียท่ี

เปล่ียนสดัส่วน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก การจดัโครงสร้าง รวม รวม ไม่มีอ  านาจ

ทุนท่ีออกจ าหน่าย การถือหุน้ จดัสรรแลว้ - จากการตีราคา การวดัมูลค่า การด าเนินธุรกิจ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม รวม

และช าระเตม็มูลค่าแลว้ ในบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีดิน ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของกลุ่มบริษทั ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

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

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                                -                                -                           335,692                -                                   -                                   -                                  -                                  335,692                      (1,001)                         334,691                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                           -                           -                                   5,358                           -                                  5,358                          5,358                          -                                  5,358                     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                           335,692                -                                   5,358                           -                                  5,358                          341,050                      (1,001)                         340,049                 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน

   จากการเปล่ียนสถานะและซ้ือเงินลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย -                                -                                -                           -                           -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  10,718                        10,718                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                -                                -                           (352,965)              -                                   -                                   -                                  -                                  (352,965)                     -                                  (352,965)                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560 598,245                    -                                62,180                  907,453                286,989                       30,571                         (124,855)                     192,705                      1,760,583                   9,717                          1,770,300              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 598,245                    -                                62,180                  862,047                286,989                       30,019                         (124,855)                     192,153                      1,714,625                   4,284                          1,718,909              

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                                -                                -                           160,395                -                                   -                                   -                                  -                                  160,395                      (1,884)                         158,511                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                           -                           -                                   (15,292)                        -                                  (15,292)                       (15,292)                       -                                  (15,292)                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                           160,395                -                                   (15,292)                        -                                  (15,292)                       145,103                      (1,884)                         143,219                 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) -                                (10,358)                     -                           -                           -                                   -                                   -                                  -                                  (10,358)                       (1,776)                         (12,134)                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                -                                -                           (269,211)              -                                   -                                   -                                  -                                  (269,211)                     -                                  (269,211)                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 598,245                    (10,358)                     62,180                  753,231                286,989                       14,727                         (124,855)                     176,861                      1,580,159                   624                             1,580,783              

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทนุจากการ รวม

ทนุท่ีออกจ าหน่าย จดัสรรแลว้ - วดัมลูคา่ใน ส่วนของ

และช าระเตม็มลูคา่แลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 598,245                            62,180                              453,182                            20,170                              1,133,777                         

ก าไรส าหรับงวด -                                        -                                        362,748                            -                                        362,748                            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                        -                                        -                                        4,287                                4,287                                

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                        -                                        362,748                            4,287                                367,035                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                        -                                        (352,965)                           -                                        (352,965)                          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 598,245                            62,180                              462,965                            24,457                              1,147,847                         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 598,245                            62,180                              396,940                            20,830                              1,078,195                         

ก าไรส าหรับงวด -                                        -                                        248,466                            -                                        248,466                            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                        -                                        -                                        (9,624)                               (9,624)                              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                        -                                        248,466                            (9,624)                               238,842                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                        -                                        (269,210)                           -                                        (269,210)                          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 598,245                            62,180                              376,196                            11,206                              1,047,827                         

-                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรสะสม



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรก่อนภาษี 209,145                348,541                286,148                362,477                
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                           2,664                    -                           -                           
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 22,993                  19,388                  512                       430                       
   คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 1,479                    1,479                    1,479                    1,479                    
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน 606                       1,467                    653                       1,467                    
   การปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 3,393                    3,928                    2,291                    2,781                    
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว (1,043)                  (1,165)                  (728)                     (699)                     
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาว 70                         -                           70                         -                           
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                           (106,639)              -                           (69,577)                
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (13,425)                -                           (6,680)                  -                           
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไมไ่ดใ้ชด้  าเนินงาน -                           (222)                     -                           (2)                         
   ตดัจ  าหน่ายคา่ความนิยม -                           7,418                    -                           -                           
   ขาดทนุจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทนุ -                           4,336                    -                           -                           
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 7,509                    5,960                    3,360                    2,662                    
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 4,389                    (1,399)                  -                           -                           
   ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุชัว่คราวท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 156                       68                         109                       24                         
   เงินปันผลรับ -                           -                           (120,117)              (136,949)              
   ดอกเบ้ียรับ (1,725)                  (5,363)                  (4,350)                  (4,294)                  
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 192                       78                         21                         -                           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 233,739                280,539                162,768                159,799                
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (52,857)                103,592                11,615                  80,996                  
   สินคา้คงเหลือ (14,915)                (58,159)                1,219                    (3,163)                  
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (14,412)                787                       (6,280)                  (313)                     
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (2,590)                  (4,503)                  (1,130)                  (20)                       
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (50,942)                (85,141)                (60,828)                (104,608)              
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,206                    (3,161)                  (1,068)                  (1,910)                  
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,525)                  (1,335)                  (1,525)                  (1,335)                  
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 97,704                  232,619                104,771                129,446                
   เงินสดรับจากภาษีเงินไดร้อขอคืน -                           741                       -                           -                           
   จ่ายภาษีเงินได้ (18,532)                (42,744)                (7,410)                  (33,888)                
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนนิงาน 79,172                  190,616                97,361                  95,558                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว (1,321,031)           (1,207,280)           (771,230)              (636,310)              

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 1,381,307             1,281,005             807,506                680,444                

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           (29,400)                (88,730)                (51,967)                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                           -                           2,400                    2,400                    

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                           (15,039)                -                           -                           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาว 50,125                  -                           50,125                  -                           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                           123,088                -                           123,088                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 74,092                  -                           37,092                  -                           

ดอกเบ้ียรับ 2,148                    5,405                    4,512                    4,347                    

เงินปันผลรับ -                           -                           120,117                136,949                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไมไ่ดใ้ชด้  าเนินงาน -                           225                       -                           3                           

ซ้ืออุปกรณ์ (20,358)                (9,304)                  (679)                     (573)                     

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 166,283                148,700                161,113                258,381                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ -                           (183)                     -                           -                           

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 20,198                  7,642                      -                           -                           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                           9,001                    -                           

เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (12,134)                -                           -                           -                           

ดอกเบ้ียจ่าย (185)                     (78)                       (21)                       -                           

เงินปันผลจ่าย (269,145)              (352,815)              (269,145)              (352,815)              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (261,266)              (345,434)              (260,165)              (352,815)              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (15,811)                (6,118)                  (1,691)                  1,124                    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 58,896                  49,755                  26,434                  31,574                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 43,085                  43,637                  24,743                  32,698                  

-                           -                           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด

   เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                           19,168                  -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แสดงรายการใน              
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งงวด มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่    

ก) ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัย่อย (บริษทั พีเอ็ม เอสอี จ  ากัด) ได้เขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั มีวนา จ ากัด                                     
(เดิมช่ือ บริษัท กรีนเนท เอสอี จ ากัด) จากผูถื้อหุ้นเดิมท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยใน                                      
บริษัท มีวนา จ ากัด เพิ่มข้ึนจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 72.04 เป็นร้อยละ 88.89 ตามรายละเอียด                                  
ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 7 

ข) ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัยอ่ย (บริษทั พีเอ็ม เอสอี จ  ากดั) ไดล้งทุนหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษทั เดอะ กู๊ด ดริงค ์จ  ากดั ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทัดงักล่าวไดท้  าการ                                
จดทะเบียนเพิ่มทุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5 ลา้นบาท เป็นจ านวน 15 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามญั
เพิ่มทุนเพิ่มอีกเป็นจ านวน 250,002 หุน้ มูลค่าหุน้ละ10 บาท เป็นเงินจ านวน 2.5 ลา้นบาท  
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1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                                
1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
ฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนด 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดย
กิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีใหลู้กคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการปฏิบติัตามแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน   

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน   

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินฝากประจ า 5 5 - - 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด      
ตราสารหน้ี (มลูค่ายติุธรรม) 146,149 205,539 109,527 145,184 

รวม 146,154 205,544 109,527 145,184 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็น
การใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางออ้ม 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวค านวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย
ลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5 311 - 3 
คา้งช าระ  
     ไม่เกิน 3 เดือน  2 11 - 4 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 7 322 - 7 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 194 15,236 19,378 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 4) 7 516 15,236 19,385 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 649,663 667,795 596,845 629,589 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  36,123 34,264 26,279 23,703 
 3 - 6 เดือน 3,967 1,948 3,599 1,945 
 6 - 12 เดือน 2,107 1,505 2,092 1,379 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,501 3,276 2,838 2,617 
รวม 695,361 708,788 631,653 659,233 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,492) (3,898) (4,476) (3,835) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 690,869 704,890 627,177 655,398 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 144,672 77,854 77,045 56,943 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,444) (5,444) - - 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 139,228 72,410 77,045 56,943 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่                                     
- กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 830,097 777,300 704,222 712,341 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 830,104 777,816 719,458 731,726 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13 5 27 9 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2 2 5 5 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9 9 19 19 ราคาตามสัญญา 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 2 8 3 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
ดอกเบ้ียรับ 2 - 3 1 อตัราร้อยละ 1.29 ถึง 4.50 ต่อปี  
รายไดอ่ื้น 3 4 8 8 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ 337 272 663 577 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัราก าไรจ านวนหน่ึง 
รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2 2 5 5 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7 6 13 12 ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560         
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 15,236 19,238 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 7 516 - 147 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 516 15,236 19,385 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)      
บริษทัยอ่ย - - 220,783 241,821 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 210 923 5 228 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210 923 220,788 242,049 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
และ 31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของรายการดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 

 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2561 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัและ
ดอกเบีย้ค้างรับ     

บริษทั พีเอม็ เอสอี จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 89,176 82,097 (2,374) 168,899 

บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) - 9,019 (18) 9,001 

รวม 89,176 91,116 (2,392) 177,900 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนัและ
ดอกเบีย้ค้างรับ     

บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 15,207 317 (2,721) 12,803 

 15,207 317 (2,721) 12,803 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี  (4,807)   (4,803) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี 10,400   8,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 

 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2561 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัและ
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) - 9,018 (17) 9,001 

บริษทั พี.เอม.ฟดู จ ากดั (บริษทัยอ่ย) - 32,003 (32,003) - 

รวม - 41,021 (32,020) 9,001 

 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 

 ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี         
30 มิถุนายน 2561 เป็นเงินท่ีบริษทัฯให้กูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินแก่บริษทั พีเอ็ม เอสอี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 
จ านวน 169 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 89 ลา้นบาท) และ บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 
จ านวน 9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: ไม่มี) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.29 ถึง 4.50 ต่อปี (2560: อตัรา
ร้อยละ 4.03 ต่อปี) โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี         
30 มิถุนายน 2561 เป็นเงินท่ีบริษทัฯให้กูย้ืมแก่บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั (บริษทัย่อย) จ านวน  
13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 15 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี (2560: อตัราร้อยละ 
4.50 ต่อปี) และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกเดือนตามจ านวน
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี บริษทัฯจะไดรั้บช าระคืนเงินกูภ้ายใน 5 ปีนบัจากวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างจ่าย  

ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561  เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ  ากดั (บริษทัย่อย) ในรูปแบบของตัว๋
สัญญาใช้เงินจ านวน 9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: ไม่มี) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 และ 1.25 ต่อปี          
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,052 23,820 10,186 15,676 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 902 482 593 308 
รวม 21,954 24,302 10,779 15,984 

     
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,409 35,959 16,834 22,324 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,540 963 923 617 
รวม 33,949 36,922 17,757 22,941 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระค ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 18.4 
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5. รายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

รายการเปลี่ยนแปลงของรายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที ่จะไดร้ับส าหรับงวด                      
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 27,971 3,952 
บวก: รายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด 8,891 7,976 
หกั:  ตดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีเสียหาย (7,470) (7,589) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 29,392 4,339 

6. เงินลงทุนระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 

ตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด   
ตราสารหน้ีภาคเอกชนในประเทศ 50,289 100,554 
หกั :ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (79) (113) 

 50,210 100,441 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุ้นกู ้มูลค่าตามหน้าตัว๋ 50 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 
100 ลา้นบาท) ซ่ึงจะครบก าหนดในเดือนมีนาคม 2566 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.40 ต่อปี (2560: ร้อยละ 
3.36 - 3.40 ต่อปี) 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
รับระหว่างงวด 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

30 มิถุนายน 
2560 

   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 29,992 37,200 
บริษทั พี.เอม.ฟูด จ ากดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 90,125 99,749 
บริษทั พีเอม็ เอสอี จ ากดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 - - 

รวม     687,198 687,198 120,117 136,949 

หกั: ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (211,775) (211,775)   

รวม     475,423 475,423   
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (119,569) (119,569)   

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     355,854 355,854   

7.1 บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม - บริษัท มีวนา จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท กรีนเนท เอสอี จ ากัด) (ถือโดย 
บริษัท พเีอม็ เอสอ ีจ ากดั) 

 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั พีเอม็ เอสอี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) คร้ังท่ี 2/2561                             
ได้มีมติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่มในบริษทั มีวนา จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั กรีนเนท เอสอี จ ากดั) เป็นจ านวน 12                                    
ลา้นบาท (หุน้สามญั 121,334 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 

 ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 บริษัทย่อยได้เข้าซ้ือหุ้นรวมเป็นจ านวน 121,334 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน             
ร้อยละ 16.85 ของหุน้ทั้งหมดของบริษทั มีวนา จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั กรีนเนท เอสอี จ ากดั) จากผูถื้อหุน้เดิม
ในราคา 12 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัย่อยในบริษทั มีวนา จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั กรี
นเนท เอสอี จ ากดั) เพิ่มข้ึนจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 72.04  เป็นร้อยละ 88.89  

 บริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวจ านวน                                       
10 ล้านบาท อยู่ภายใต้หัวข้อ “ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย”                                 
ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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7.2 การจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ 

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 บริษทัฯได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแห่งหน่ึง คือ บริษทั เดอะ กู๊ด ดริงค์ จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจพฒันาผลิตภณัฑ์และช่องทางการจดัจ าหน่าย และให้สิทธิแก่บริษทัยอ่ยรายอ่ืนในการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์กาแฟพร้อมด่ืม โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 500,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

 บริษทัยอ่ย (บริษทั พีเอ็ม เอสอี จ  ากดั) ไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เดอะ กู๊ด ดริงค ์จ ากดั เป็นจ านวน 
499,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินจ านวน  5 ล้านบาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของ
บริษทั พีเอ็ม เอสอี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) คร้ังท่ี 4/2561 ท าใหบ้ริษทัยอ่ยมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษทั 
เดอะ กู๊ด ดริงค ์จ  ากดั ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน  

ต่อมาในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทั เดอะ กู๊ด ดริงด์ จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ านวน 10 
ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) ท าให้บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน
ทั้ งส้ิน 15 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ซ่ึงบริษัทดังกล่าวได ้                                
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 กรกฏาคม 2561 

จากการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษทัย่อย (บริษัท พีเอ็ม เอสอี จ  ากัด) ได้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มเป็นจ านวน 
250,002 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงิน 2.5 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวรวมเป็นจ านวน 7.5 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน ส่งผลให้บริษทัยอ่ย
สูญเสียอ านาจในการควบคุมบริษทั เดอะ กู๊ด ดริงค์ จ  ากดัให้แก่ผูร่้วมทุน โดย ณ วนัท่ี 24 กรกฏาคม 2561 
เป็นวนัท่ีเงินลงทุนในบริษทั เดอะ กู๊ด ดริงค ์จ  ากดั เปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุน
ในการร่วมคา้ 

7.3 ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2549 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติัให้
ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จ  ากดั ให้แก่ 
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ ากัด (บริษทัใหญ่) ในราคา 314 ล้านบาท และพร้อมกนันั้นท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่งซ่ึงบริษทัฯเคยถือหุ้น
ทางออ้ม ได้แก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ  ากดั และบริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั จาก
บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จ  ากัด ในราคา 193 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามล าดับ ต่อมาเม่ือวนัท่ี          
22 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯซ้ือเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จ  ากดั ใน
ราคา 60 ลา้นบาท เน่ืองจากการซ้ือขายเงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองคก์รภายในกลุ่มบริษทั ดงันั้น 
บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั้งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเน่ืองจากบริษทัยอ่ยทั้งสาม
ดงักล่าวท่ีซ้ือมาจากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จ  ากดั เคยเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมาโดยตลอด และ     
ผลของรายการซ้ือขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั” และแสดงไวใ้นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน 
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8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - ตราสารทุน                  79,162 139,877 65,601 96,037 
บวก: ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน   

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 13,000 31,691 9,342 21,372 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 92,162 171,568 74,943 117,409 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประกอบด้วยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารทุน                                       
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าว
ค านวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
และเงินลงทุนในตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือ
ขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสาร
ทุนดงักล่าวค านวณโดยใชร้าคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ก าไร
จากการขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 13 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท ตามล าดบั (2560: ไม่มี) 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 732,230 2,377 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 20,358 679 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (22,777) (422) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 729,811 2,634 
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 บริษทัย่อยสองแห่งไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัย่อย  
แห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 425 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 425 
ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและหนงัสือค ้าประกนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

10. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดจ านองท่ีดินและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 23 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 
23 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือและหนังสือค ้ าประกันท่ีบริษทัย่อยได้รับจาก
ธนาคารแห่งหน่ึง 

11.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                              

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 210 923 220,788 242,049 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 424,113 439,968 210,924 228,201 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 93,074 128,094 48,465 80,931 
เจา้หน้ีอ่ืน 59,590 54,444 37,532 27,291 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 576,987 623,429 517,709 578,472 

12. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร ทรัสตรี์ซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงิน
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นตน้) ท่ีบริษทัย่อยไดรั้บจากธนาคาร มีการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและค ้าประกนัโดย
บริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 9, 10 และ 18.4 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

 นอกจากน้ี บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี จ  ากัด) จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข                
บางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

1. หากบริษทัย่อยยงัมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจ าปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ท าการจดัสรร                
อ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ/หรือบริษทัยอ่ย 

2. ห้ามท าธุรกรรมให้กูย้ืมกบักลุ่มเจา้หน้ีซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มท าการลงทุนใดๆ หรือจดัตั้งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามท าการกูย้ืม ก่อภาระผกูพนัหรือค ้าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา
เงินกู ้เวน้แต่ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ยหรือเวน้แต่บริษทัย่อยตอ้งด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกวา่ในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจ าปี 

หากบริษทัยอ่ยไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือวา่เป็นการผดิสัญญาและ
ใหถื้อวา่หน้ีสินทุกประเภทตามวงเงินสินเช่ือของสัญญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงก าหนดช าระโดยทนัที 

13. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัฯและบริษทัย่อยค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับ
งวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้างๆท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้
ในการค านวณภาษี 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 21,687 (15,962) 15,504 (21,536) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 149 (201) 268 (51) 

ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 21,836 (16,163) 15,772 (21,587) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 51,004 13,897 37,446 - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (370) (47) 236 (271) 

ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 50,634 (13,850) 37,682 (271) 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (3,902) (840) (2,745) (672) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร 

(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (3,399) 1,340 (2,406) 1,072 
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14. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 104,407 43,330 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,889 2,684 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,620 676 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (1,525) (1,525) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 110,391 45,165 

15. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวน    
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 59,749 191,100 161,200 277,642 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.10 0.32 0.27 0.46 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 160,395 335,692 248,466 362,748 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.27 0.56 0.42 0.61 
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16. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน  

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
จดัจ าหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้ห้องเยน็               
และบริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายและบริการให้ลูกคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 856 735 13 10 1 - 870 745 - - 870 745 
   ต่างประเทศ 9 15 210 230 - - 219 245 - - 219 245 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการให้ลูกคา้ภายนอก 865 750 223 240 1 - 1,089 990 - - 1,089 990 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 338 272 4 3 342 275 (342) (275) - - 
รวมรายได้ 865 750 561 512 5 3 1,431 1,265 (342) (275) 1,089 990 
              
ผลการด าเนินงาน               
ก าไรของส่วนงาน 105 96 63 74 1 1 169 171 - (1) 169 170 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:   

 
 

 
   

 
   

รายไดอ่ื้น   
 

 
 

   
 

 2 9 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน           14 107 
ค่าใชจ่้ายในการขาย   

 
 

 
   

 
 - (2) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (103) (97) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้   

 
 

 
   

 
 - (1) 

ขาดทุนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน           - (4) 
ตดัจ าหน่ายค่าความนิยม           - (7) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   

 
 

 
   

 
 (1) (1) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้   
 

 
 

   
 

 81 174 
ภาษีเงินได ้   

 
 

 
   

 
 (22) 16 

ก าไรส าหรับงวด   
 

 
 

   
 

 59 190 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย          1 1 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ          60 191 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
จดัจ าหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็ 
และบริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 1,723 1,549 30 23 1 1 1,754 1,573 - - 1,754 1,573 
   ต่างประเทศ 18 25 397 500 - - 415 525 - - 415 525 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก 1,741 1,574 427 523 1 1 2,169 2,098  - 2,169 2,098 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 664 577 9 7 673 584 (673) (584) - - 
รวมรายได้ 1,741 1,574 1,091 1,100 10 8 2,842 2,682 (673) (584) 2,169 2,098 
              
ผลการด าเนินงาน               
ก าไรของส่วนงาน 241 224 109 179 2 2 352 405 (1) (2) 351 403 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:   

 
 

 
   

 
   

รายไดอ้ื่น   
 

 
 

   
 

 5 20 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน           14 107 
ค่าใชจ่้ายในการขาย   

 
 

 
   

 
 (1) (3) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (158) (164) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 
 

 
   

 
 - (2) 

ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน         - (4) 
ตดัจ าหน่ายค่าความนิยม         - (7) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   

 
 

 
   

 
 (2) (2) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้   
 

 
 

   
 

 209 348 
ภาษีเงินได ้   

 
 

 
   

 
 (51) (14) 

ก าไรส าหรับงวด 
 

 
 

 
 

   
 

 158 334 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย          2 1 

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ           160 335 
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17. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 21 เมษายน 2560 352,965 0.59 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  352,965 0.59 

    
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 26 เมษายน 2561 269,210 0.45 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  269,210 0.45 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยสองแห่งมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
เคร่ืองจกัร และพฒันาระบบสารสนเทศ 

18.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านักงาน ยานพาหนะและ
อุปกรณ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต ้                                    
สัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระภายใน   

     ภายใน 1 ปี 14 8 
     1 ถึง 5 ปี 9 5 
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18.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับบริการด้านคอมพิวเตอร์ ค าปรึกษา ค่าโฆษณา 
และบริการอ่ืนๆ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาบริการระยะยาวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระภายใน   

     ภายใน 1 ปี 74 34 
     1 ถึง 5 ปี 25 22 
     มากกวา่ 5 ปี 27 27 

18.4 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัฯค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ หนงัสือ           
ค  ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯเป็นจ านวนเงิน 113 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารให้แก่บริษทัยอ่ย
อีกแห่งหน่ึงในวงเงิน 102 ลา้นบาท  

ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 12 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยหนังสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัภาษีอากรขาเขา้จ านวน 9 ลา้นบาท 
และเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 3 ลา้นบาท 

19. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัยอ่ยไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่
เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

21 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

   อตัราแลกเปล่ียน 
สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 3 33.0065 และ 33.3278 
เยน - 20 0.3036 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยมีสัญญาซ้ือและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

 สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ 

สกลุเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.03 31.9300 2 กรกฎาคม 2561 

 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ 

สกลุเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 31.9675 ถึง 33.0800 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง                

2 มกราคม 2562 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 




