
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2559 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที& 30 กนัยายน 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับ  
งวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2559 งบแสดงการเปลี&ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ    
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ& งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ
และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที& 34 เรื&อง งบการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี&ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก ผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป  

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

ศิราภรณ์ เอื�ออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 5 พฤศจิกายน 2559 



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที% 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 46,549                77,249                40,674                65,563                

เงินลงทุนชั/วคราว 3 67,715                516,846              20,719                430,343              

ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1 อื/น 4 649,583              667,022              611,533              622,353              

เงินให้กูย้มืระยะสั1นและดอกเบี1ยคา้งรับ

   จากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 5 61,536                15,065                -                          2,001                  

เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบี1ยคา้งรับ

   จากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัส่วนที/ถึงกาํหนด

      ชาํระคืนภายในหนึ/งปี 5 -                          -                          4,802                  8,646                  

สินคา้คงเหลือ 6 279,387              228,292              70,338                56,395                

สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น 24,898                21,648                8,163                  6,744                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,129,668           1,526,122           756,229              1,192,045           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากที/กนัไวเ้พื/อการชาํระหนี1 119                     119                     119                     119                     

เงินฝากธนาคารที/มีภาระคํ1าประกนั 7 -                          1,607                  -                          -                          

เงินลงทุนระยะยาว 8 160,537              60,000                160,537              60,000                

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนที/ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ/งปี 5 -                          -                          16,400                -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          355,854              305,854              

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 27,604                34,248                -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 69,015                67,463                55,876                55,876                

เงินลงทุนในบริษทัอื/น -                          -                          -                          -                          

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื/อขาย 12 247,134              -                          197,710              -                          

ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 714,641              719,543              2,301                  2,055                  

สินทรัพยที์/ไมไ่ดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 14 23,923                21,760                -                          -                          

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 40,777                43,007                40,777                43,007                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,092                22,909                10,092                13,122                

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื/น 5,477                  1,845                  578                     461                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,299,319           972,501              840,244              480,494              

รวมสินทรัพย์ 2,428,987           2,498,623           1,596,473           1,672,539           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี1

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที% 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1 อื/น 15 508,918              508,180              454,823              513,995              

หนี1 สินตามสญัญาเช่าซื1อที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 334                     352                     -                          -                          

หนี1 สินตามสญัญาเช่าการเงินที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี -                          3,915                  -                          -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,739                40,015                15,100                28,172                

หนี1 สินหมุนเวียนอื/น 18,463                13,301                13,922                7,101                  

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 545,454              565,763              483,845              549,268              

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี1 สินตามสญัญาเช่าซื1อ - สุทธิจากส่วนที/

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี -                          245                     -                          -                          

หนี1 สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที/

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี -                          15,320                -                          -                          

หนี1 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 71,638                66,592                -                          -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 93,312                86,027                41,903                38,940                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 164,950              168,184              41,903                38,940                

รวมหนี�สิน 710,404              733,947              525,748              588,208              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี1

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที% 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

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

กาํไรสะสม

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

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 872,959              942,117              393,471              423,906              

องคป์ระกอบอื/นของส่วนของผูถื้อหุ้น 185,199              162,134              16,829                -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,718,583           1,764,676           1,070,725           1,084,331           

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,428,987           2,498,623           1,596,473           1,672,539           

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี1

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที' 30 กนัยายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กาํไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,027,841           1,052,527           811,549              761,752              

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 1,212                   917                      -                           -                           

รายไดอื้-น 8,955                   1,550                   6,826                   6,205                   

รวมรายได้ 1,038,008           1,054,994           818,375              767,957              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 739,761              747,332              596,513              550,503              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 97,493                 100,906              93,197                 97,409                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 68,325                 67,059                 39,457                 36,308                 

ขาดทุนจากการเปลี-ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั-วคราวที-ยงัไม่เกิดขึ4นจริง 284                      15,503                 339                      12,452                 

รวมค่าใช้จ่าย 905,863              930,800              729,506              696,672              

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 132,145              124,194              88,869                 71,285                 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (2,174)                 (711)                    -                           -                           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (1,309)                 (27,224)               -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 128,662              96,259                 88,869                 71,285                 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,110)                 (1,086)                 (221)                    (184)                    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 127,552              95,173                 88,648                 71,101                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (25,915)               (15,016)               (17,188)               (13,546)               

กาํไรสําหรับงวด 101,637              80,157                 71,460                 57,555                 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื'น:

รายการที
จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื-อขาย 6,103                   -                           4,882                   -                           

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 17 (1,221)                 -                           (976)                    -                           

รายการที-จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,882                   -                           3,906                   -                           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื-นของบริษทัร่วม 11 471                      -                           -                           -                           

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับงวด 5,353                   -                           3,906                   -                           

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 106,990              80,157                 75,366                 57,555                 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 19

   กาํไรสาํหรับงวด 0.17                     0.13                     0.12                     0.10                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี4

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั4นพื4นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที' 30 กนัยายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กาํไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,024,649           3,129,863           2,355,475           2,337,070           

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 1,874                   3,930                   -                           -                           

เงินปันผลรับ 9 -                           -                           116,825              86,740                 

รายไดอื้-น 22,988                 14,300                 20,279                 23,324                 

รวมรายได้ 3,049,511           3,148,093           2,492,579           2,447,134           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 2,161,948           2,247,971           1,713,240           1,690,845           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 268,989              282,312              253,037              272,122              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 228,940              208,115              130,172              120,595              

ขาดทุนจากการเปลี-ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั-วคราวที-ยงัไม่เกิดขึ4นจริง 284                      16,475                 317                      13,278                 

รวมค่าใช้จ่าย 2,660,161           2,754,873           2,096,766           2,096,840           

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 389,350              393,220              395,813              350,294              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (6,643)                 (1,053)                 -                           -                           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (476)                    (28,752)               -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 382,231              363,415              395,813              350,294              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,895)                 (2,920)                 (556)                    (515)                    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 379,336              360,495              395,257              349,779              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (83,564)               (59,866)               (60,762)               (53,963)               

กาํไรสําหรับงวด 295,772              300,629              334,495              295,816              

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื'น:

รายการที
จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื-อขาย 12 20,464                 -                           16,371                 -                           

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 17 573                      -                           458                      -                           

รายการที-จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 21,037                 -                           16,829                 -                           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื-นของบริษทัร่วม 11 2,028                   -                           -                           -                           

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับงวด 23,065                 -                           16,829                 -                           

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 318,837              300,629              351,324              295,816              

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 19

   กาํไรสาํหรับงวด 0.49                     0.50                     0.56                     0.49                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี4

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั4นพื4นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

รายการอื�นของ

การเปลี�ยนแปลง

ผลแตกต่างจาก

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก การจดัโครงสร้าง รวม

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 598,245                      62,180                   905,119                 166,612                         -                                    (124,855)                      41,757                          1,607,301                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                             300,629                 -                                    -                                    -                                   -                                   300,629                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                 -                             (394,842)                -                                    -                                    -                                   -                                   (394,842)                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 598,245                      62,180                   810,906                 166,612                         -                                    (124,855)                      41,757                          1,513,088                

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                             295,772                 -                                    -                                    -                                   -                                   295,772                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                 -                             -                             -                                    23,065                          -                                   23,065                          23,065                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                             295,772                 -                                    23,065                          -                                   23,065                          318,837                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                 -                             (364,930)                -                                    -                                    -                                   -                                   (364,930)                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 598,245                      62,180                   872,959                 286,989                         23,065                          (124,855)                      185,199                        1,718,583                

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี>

ที�เกิดจากผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

กาํไรสะสม

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ$ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ$นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที' 30 กนัยายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 379,336              360,495              395,257              349,779              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6,643                   1,053                   -                           -                           

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 476                      28,752                 -                           -                           

   ค่าเสื-อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 27,720                 18,402                 570                      448                      

   ค่าเช่าล่วงหนา้ตดัจาํหน่าย 2,230                   2,230                   2,230                   2,230                   

   ค่าเผื-อหนี4สงสยัจะสูญเพิ-มขึ4น 437                      399                      437                      882                      

   การปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที-จะไดรั้บ 7,356                   500                      2,635                   338                      

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั-วคราว (3,170)                 (3,229)                 (2,692)                 (2,938)                 

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยที์-ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน (513)                    1,025                   (13)                      (6)                        

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,795                   7,493                   3,473                   3,304                   

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี-ยนที-ยงัไม่เกิดขึ4นจริง (349)                    5,262                   -                           -                           

   ขาดทุนจากการเปลี-ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั-วคราวที-ยงัไม่เกิดขึ4นจริง 284                      16,506                 317                      13,278                 

   เงินปันผลรับ -                           -                           (116,825)             (86,740)               

   ดอกเบี4ยรับ (5,584)                 (5,797)                 (3,713)                 (6,641)                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี4ย 36                        103                      -                           -                           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี-ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี4 สินดาํเนินงาน 422,697              433,194              281,676              273,934              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ-มขึ4น) ลดลง

   ลกูหนี4การคา้และลกูหนี4 อื-น 17,010                 (10,284)               10,384                 31,911                 

   สินคา้คงเหลือ (58,451)               (15,492)               (16,578)               (116)                    

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื-น (3,678)                 (7,648)                 (1,353)                 (4,246)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื-น (2,936)                 (1,217)                 (218)                    (296)                    

หนี4 สินดาํเนินงานเพิ-มขึ4น (ลดลง)

   เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4 อื-น 978                      20,083                 (59,273)               1,379                   

   หนี4 สินหมุนเวียนอื-น 5,607                   7,678                   6,821                   7,321                   

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (510)                    (5,640)                 (510)                    (2,944)                 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 380,717              420,674              220,949              306,943              

   จ่ายภาษีเงินได้ (88,277)               (82,006)               (70,346)               (75,653)               

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 292,440              338,668              150,603              231,290              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี4

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที' 30 กนัยายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินลงทุนชั-วคราวลดลง 225,346              140,403              230,660              145,150              

เงินให้กูย้มืระยะสั4นแก่กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนัลดลง (เพิ-มขึ4น) (46,534)               -                           2,000                   (10,120)               

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนัลดลง (เพิ-มขึ4น) -                           -                           (12,556)               31,500                 

เงินฝากธนาคารที-มีภาระคํ4าประกนัลดลง (เพิ-มขึ4น) 1,607                   (21)                      -                           -                           

เงินสดจ่ายเพื-อซื4อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (50,000)               (50,000)               

เงินสดจ่ายเพื-อซื4อเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                           (36,000)               -                           -                           

เงินสดจ่ายเพื-อซื4อเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           -                           -                           (19,110)               

เงินลงทุนระยะยาวเพิ-มขึ4น (100,555)             (10,000)               (100,555)             (10,000)               

ดอกเบี4ยรับ 5,598                   4,945                   3,665                   5,795                   

เงินปันผลรับ -                           -                           116,825              86,740                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยที์-ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 513                      8,661                   13                        6                          

ซื4ออุปกรณ์ (24,752)               (59,076)               (715)                    (618)                    

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทนุ 61,223                 48,912                 189,337              179,343              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ชาํระคืนหนี4 สินตามสญัญาเช่าซื4อ (281)                    (281)                    -                           -                           

ชาํระคืนหนี4 สินตามสญัญาเช่าการเงิน (19,235)               -                           -                           -                           

ดอกเบี4ยจ่าย (18)                      (71)                      -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (364,829)             (394,771)             (364,829)             (394,771)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (384,363)             (395,123)             (364,829)             (394,771)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ'มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (30,700)               (7,543)                 (24,889)               15,862                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 77,249                 63,119                 65,563                 25,473                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 46,549                 55,576                 40,674                 41,335                 

-                           -                           

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ'มเติม

รายการที-ไม่ใช่เงินสด

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

   โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยที์-ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 2,332                   -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี4

(หน่วย: พนับาท)



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2559 

1. ข้อมูลทั'วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ+ งจดัตั!งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั+น แคปปิตอล จํากัด ซึ+ งเป็นบริษัทที+จดทะเบียนจัดตั! งใน                   
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจาํหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ที+อยู ่                 
ตามที+จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที+  1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์                          
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ! นตามมาตรฐานการบญัชีฉบับที+ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื+ อง งบการเงิน           
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ              
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี!จดัทาํขึ!นเพื+อให้ขอ้มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจาํปีที+นาํเสนอครั! งล่าสุด ดงันั!น  
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี+ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื+อไม่ให้
ขอ้มูลที+นาํเสนอซํ! าซอ้นกบัขอ้มูลที+ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี!ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที+บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลนี! จดัทาํขึ!นโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ!นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ!นสุด
วนัที+ 31 ธนัวาคม 2558  
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ที+ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ+ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที+เริ+ม
ในหรือหลังวนัที+  1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ!นเพื+อใหมี้เนื!อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี! ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

1.5 นโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลนี!จดัทาํขึ!นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัที+ใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2558 และในระหวา่งงวดมีนโยบายการบญัชีเพิ+มดงัต่อไปนี!  

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื'อขาย 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี+ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
ดังกล่าวบันทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื+อได้จาํหน่าย
หลกัทรัพยน์ั!นออกไป  

 ในกรณีที+มีการโอนเปลี+ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ+งไปเป็นอีกประเภทหนึ+ง บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที+โอนเปลี+ยนประเภทเงินลงทุน  
ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที+โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอื+นของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที+มีการโอนเปลี+ยน 

2. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 331 307 150 150 
เงินฝากธนาคาร 46,218 76,942 40,524 65,413 

รวม 46,549 77,249 40,674 65,563 

 ณ วนัที+ 30 กันยายน 2559 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี! ยร้อยละ 0.37 ต่อปี (31 ธันวาคม 2558:                
ร้อยละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี) 
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3. เงินลงทุนชั'วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินฝากประจาํ 5 4 - - 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหนี!  
(มูลคา่ยติุธรรม) 67,710 290,171 20,719 249,004 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารทุน 
(มูลคา่ยติุธรรม) - 226,671 - 181,339 

รวม 67,715 516,846 20,719 430,343 

 ในระหว่างไตรมาสที+หนึ+ งของปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยได้พิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนโดย     
โอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารทุนจาํนวน 226 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 181 
ลา้นบาท) เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขายตามที+แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารหนี!วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมในระดบัชั!นที+ 2 ซึ+ งเป็น
การใช้ขอ้มูลอื+นที+สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี! สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวคาํนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย
ลงทุนที+ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

4. ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื'น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)

ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื'น - กจิการที'เกี'ยวข้องกนั     
ลกูหนี!การคา้ - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั     
อายหุนี!คงคา้งนบัจากวนัที+ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16 18 16 18 
คา้งชาํระ - ไม่เกิน 3 เดือน  6 7 6 - 

รวมลกูหนี�การค้า - กจิการที'เกี'ยวข้องกนั 22 25 22 18 
ลกูหนี! อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั - 894 12,068 19,483 

รวมลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื'น - กจิการที'เกี'ยวข้องกนั 22 919 12,090 19,501 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)

(หมายเหตุ 5) 

ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื'น - กจิการที'ไม่เกี'ยวข้องกนั     
ลกูหนี!การคา้ - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั     
อายหุนี!คงคา้งนบัจากวนัที+ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 567,253 620,368 524,535 559,621 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  30,291 26,399 25,225 25,184 
 3 - 6 เดือน 1,677 2,750 1,677 2,389 
 6 - 12 เดือน 854 1,156 854 1,156 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,953 1,190 1,953 1,190 

รวม 602,028 651,863 554,244 589,540 
หกั: ค่าเผื+อหนี!สงสยัจะสูญ (2,779) (2,356) (2,779) (2,356) 

รวมลกูหนี�การค้า – กจิการที'ไม่เกี'ยวข้องกัน, สุทธิ 599,249 649,507 551,465 587,184 

ลกูหนี! อื+น - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั 55,184 21,468 47,978 15,668 
หกั: ค่าเผื+อหนี!สงสยัจะสูญ (4,872) (4,872) - - 

ลกูหนี�อื'น - กจิการที'ไม่เกี'ยวข้องกนั, สุทธิ 50,312 16,596 47,978 15,668 

รวมลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื'น                                      

กจิการที'ไม่เกี'ยวข้องกัน, สุทธิ 649,561 666,103 599,443 602,852 

รวมลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื'น - สุทธิ 649,583 667,022 611,533 622,353 
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5. รายการธุรกจิกบักจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที+สําคญักบับุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื+อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที+ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเหล่านั!น ซึ+ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี!  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5 4 15 11 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ - - - 0.4 อตัรา MLR ตอ่ปี 
รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า      
ดอกเบี!ยรับ 0.5 - 1 - อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี  
รายการธุรกจิกบับริษัทที'เกี'ยวข้องกนั      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 3 14 23 33 ราคาตามสญัญา 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6 8 23 26 ราคาตามสญัญา 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1 1 5 4 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
ดอกเบี!ยรับ - 0.3 1 1 อตัราร้อยละ 3.0 ถึง 4.5 ตอ่ปี 
รายไดอื้+น 3 4 11 12 ราคาตามสญัญา 
ซื!อสินคา้ 298 289 894 864 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ+ง 
คา่ใชจ่้ายในการขาย - 1 1 1 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ - - - 0.4 อตัรา MLR ตอ่ปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทที'เกี'ยวข้องกนั      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 3 14 18 33 ราคาตามสญัญา 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 6 16 18 ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558          
มีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื'น - กจิการที'เกี'ยวข้องกนั 
(หมายเหต ุ4)     
บริษทัยอ่ย - - 12,068 18,947 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั                                                           
(มีกรรมการร่วมกนั/ บุคคลที+เกี+ยวขอ้งกนั) 22 919 22 554 

รวมลูกหนี!การคา้และลูกหนี! อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 22 919 12,090 19,501 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื'น - กจิการที'เกี'ยวข้องกนั 
(หมายเหต ุ15)      
บริษทัยอ่ย - - 192,408 244,690 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั                                                                
(มีกรรมการร่วมกนั/ บุคคลที+เกี+ยวขอ้งกนั) 845 5,688 - 5,564 

รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 845 5,688 192,408 250,254 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที+เกี+ยวข้องกัน ณ วนัที+  30 กันยายน 2559 และ                
31 ธนัวาคม 2558 และการเคลื+อนไหวของรายการดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที+  

31 ธนัวาคม 2558 

 

เพิ+มขึ!น 

ระหวา่งงวด 

 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที+  

30 กนัยายน 2559 

 (ตรวจสอบแลว้)    

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที'

เกี'ยวข้องกนั      

บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั (การร่วมคา้) 15,065 49,105 (2,634) 61,536 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 ธนัวาคม 2558 

 
เพิ+มขึ!น 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

30 กนัยายน 2559 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที'

เกี'ยวข้องกนั      

บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 2,001 14,432 (16,433) - 

     
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการ

ที'เกี'ยวข้องกนั      
บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 8,646 100 (8,746) - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั                 
(บริษทัยอ่ย) - 24,611 (3,409) 21,202 

รวม 8,646 24,711 (12,155) 21,202 
หกั: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+งปี  (8,646)   (4,802) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั - สุทธิ 
จากส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+งปี -   16,400 

 เงินให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที+         
30 กนัยายน 2559 เป็นเงินที+บริษทัฯให้กูย้ืมแก่บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จาํนวน       
24 ลา้นบาท ซึ+ งคิดดอกเบี!ยในอตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนั โดยมีกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้พร้อมดอกเบี!ยทุกเดือนตามจาํนวนที+กาํหนดไวใ้นสัญญา ทั!งนี!  บริษทัฯจะไดรั้บชาํระคืนเงินกูภ้ายใน 
5 ปีนบัจากวนัที+ 31 มีนาคม 2559 
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คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที+ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั!น 11,362 9,279 7,714 5,879 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 484 330 322 228 
รวม 11,846 9,609 8,036 6,107 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั!น 41,656 36,250 29,413 25,090 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,451 1,327 965 685 
รวม 43,107 37,577 30,378 25,775 

ภาระคํ!าประกนักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระคํ!าประกนัให้กบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 22.4 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

6. รายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิที'จะได้รับ 

รายการเปลี+ยนแปลงของรายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที+จะไดร้ับสําหรับงวด                      
เกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2559 สรุปไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2559 14,844 6,267 
บวก: รายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น  

มูลคา่สุทธิที+จะไดรั้บระหวา่งงวด 15,711 10,990 
หกั:  ตดัจาํหน่ายสินคา้ที+เสียหาย (13,470) (13,470) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 17,085 3,787 

7. เงินฝากธนาคารที'มีภาระคํ�าประกนั 

 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัสําหรับหนงัสือคํ!าประกนัที+ออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัย่อยและเป็นหลักทรัพย์ค ํ! าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัย่อย โดยในระหว่างงวด               
บริษทัยอ่ยไดไ้ถ่ถอนเงินฝากธนาคารที+มีภาระคํ!าประกนัดงักล่าวแลว้  

8. เงินลงทุนระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ตราสารหนี�ที'จะถือจนครบกําหนด   

ตราสารหนี!ภาคเอกชนในประเทศ 160,555 60,000 
หกั : คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (18) - 

 160,537 60,000 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดมี้การลงทุนเพิ+มในหุ้นกู ้มูลค่าตามหนา้ตัว̂ 100 ลา้นบาท ซึ+ งจะครบกาํหนดใน
เดือนมีนาคม 2566 โดยมีอตัราดอกเบี!ยร้อยละ 3.36 และ 3.40 ต่อปี  
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที+แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที+บริษทัฯ 
รับระหวา่งงวด                         

เกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

30 กนัยายน 
2558 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 230,000 230,000 100 100 311,699 311,699 - - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั 93,000 93,000 100 100 92,999 92,999 37,200 16,740 
บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 79,625 70,000 
บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั 100,000 50,000 100 100 100,000 50,000 - - 

รวม     687,198 637,198 116,825 86,740 

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

รวม     475,423 425,423   
หกั: คา่เผื+อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (119,569) (119,569)   

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     355,854 305,854   

 บริษัท พเีอม็ เอสอ ีจํากดั 

 เมื+อวนัที+ 16 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัยอ่ย (บริษทั พีเอ็ม เอสอี จาํกดั) ไดจ้ดทะเบียนเพิ+มทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์ป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 5,000,000 หุ้น มูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) ทาํให้บริษทัยอ่ยมี
ทุนจดทะเบียนทั!งสิ!น 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) บริษทัฯยงัคงมี
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 100 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

 ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

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

10. เงินลงทุนในการร่วมค้า  

10.1 เงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  

   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั!งขึ!น 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคา่ตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
   30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย               
กาแฟอินทรียแ์ละผลิตผล
ทางการเกษตรอินทรียอื์+นๆ ไทย 50 50 36,000 36,000 27,604 34,248 
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10.2 ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบง่ขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงันี!  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                                   

ในการร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+น                                    

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที+  
30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สิ!นสุดวนัที+  
30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที+  
30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
สิ!นสุดวนัที+  
30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั  (2,174) (711) (6,643) (1,053) - - - - 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

11.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 
(มหาชน) 

ลงทุนใน    
กิจการต่างๆ ไทย 20.08 20.08 45,066 45,066 69,015 67,463 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

คา่เผื+อการดอ้ยคา่ของ 
เงินลงทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

   30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน  
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์  ลงทุนใน          
จาํกดั (มหาชน) กิจการต่างๆ ไทย 20.08 20.08 55,876 55,876 - - 55,876 55,876 

 เมื+อวนัที+ 15 มิถุนายน 2558 บริษทัยอ่ย (บริษทั พี.เอม.ฟูด.จาํกดั) ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ
บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ให้แก่บริษทัฯโดยบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท 
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11.2 ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงันี!  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                                                       

ในบริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+น 

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 สาํหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที+  
30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สิ!นสุดวนัที+  
30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที+  
30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
สิ!นสุดวนัที+  
30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์
ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) (1,309) (27,224) (476) (28,752) 471 - 2,028 - 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
เงินปันผลที+บริษทัฯรับระหวา่ง 

งวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 

 30 กนัยายน 2559 30 กนัยายน 2558 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) - - 

11.3 มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมที+เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 140 148 
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12. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื'อขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - ตราสารทุน                 
(มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัโอนเปลี+ยนประเภทเงิน
ลงทุน) 226,670 - 181,339 - 

บวก: ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนใน 
   หลกัทรัพยเ์ผื+อขาย 20,464 - 16,371 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย - มูลคา่ยติุธรรม 247,134 - 197,710 - 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรมในระดบัชั!นที+ 2 ซึ+ งเป็น
การใช้ขอ้มูลอื+นที+สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี! สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคํานวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ               
หน่วยลงทุนที+ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

13. ที'ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2559 
สรุปไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 1 มกราคม 2559 719,543 2,055 
ซื!อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน 24,752 715 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี - - 
โอนไปสินทรัพยที์+ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี 
 

(2,332) 
 
- 

ค่าเสื+อมราคาสาํหรับงวด (27,322) (469) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 714,641 2,301 

 บริษทัย่อยสองแห่งได้จดจาํนองที+ดินพร้อมสิ+งปลูกสร้างทั!งหมดและเครื+องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ย  
แห่งหนึ+งซึ+ งมีมูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 จาํนวน 427 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 429 
ลา้นบาท) เพื+อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนงัสือคํ!าประกนัที+บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 
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14. สินทรัพย์ที'ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ+งไดจ้ดจาํนองที+ดินและเครื+องจกัรส่วนใหญ่ซึ+งเป็นสินทรัพยที์+ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยซึ+ งมีมูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 จาํนวน 20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 
20 ลา้นบาท) เพื+อเป็นหลักทรัพย์ค ํ! าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนังสือคํ! าประกนัที+บริษทัย่อยได้รับจาก
ธนาคารแห่งหนึ+ง 

15.  เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื'น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น                              
- กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 845 5,688 192,408 250,254 

เจา้หนี!การคา้ - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั 397,324 384,281 204,808 204,877 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 79,172 85,963 47,699 51,475 
เจา้หนี! อื+น 31,577 32,248 9,908 7,389 

รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น 508,918 508,180 454,823 513,995 

16. วงเงินสินเชื'อ 

 วงเงินสินเชื+อ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือคํ!าประกนัธนาคาร ทรัสตรี์ซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงิน
ซื!อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นตน้) ที+บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร มีการจดจาํนองที+ดินพร้อมสิ+ง
ปลูกสร้างทั!งหมดและเครื+องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัและคํ!าประกนัโดย
บริษทัฯตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13, 14 และ 22.4 

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

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

2. ห้ามทาํธุรกรรมให้กูย้ืมกบักลุ่มเจา้หนี! ซึ+ งเป็นบริษทัที+เกี+ยวขอ้ง เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั!งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 
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4. ห้ามทาํการกูย้ืม ก่อภาระผกูพนัหรือคํ!าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที+ลงนามในสัญญา
เงินกู ้เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ยหรือเวน้แต่บริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วน
หนี! สินต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกวา่ในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจาํปี 

หากบริษทัยอ่ยไมป่ฏิบติัตามขอ้ตกลงที+ใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือวา่เป็นการผดิสัญญาและ
ใหถื้อวา่หนี! สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื+อของสัญญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงกาํหนดชาํระโดยทนัที 

17. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณขึ!นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับ
งวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้างๆที+ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้
ในการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี+ยทั!งปีที+ประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปได้
ดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 21,025 18,523 17,248 16,430 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่ง

ชั+วคราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชั+วคราว 4,890 (3,507) (60) (2,884) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที'แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 25,915 15,016 17,188 13,546 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 65,127 61,953 57,274 56,474 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่ง

ชั+วคราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชั+วคราว 18,437 (2,087) 3,488 (2,511) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที'แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 83,564 59,866 60,762 53,963 
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 จาํนวนภาษีเงินได้ที+เกี+ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+นสําหรับงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี!   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที+เกี+ยวขอ้งกบักาํไรจาก

การวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย 1,221 - 976 - 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที+เกี+ยวขอ้งกบักาํไรจาก

การวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย (573) - (458) - 

18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 
30 กนัยายน 2559 สรุปไดด้งันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2559 86,027 38,940 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,423 2,525 
ตน้ทุนดอกเบี!ย 2,372 948 
ผลประโยชนที์+จ่ายในระหวา่งงวด (510) (510) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 93,312 41,903 

 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

18 

19. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น) ดว้ยจาํนวน    
ถวัเฉลี+ยถ่วงนํ!าหนกัของหุ้นสามญัที+ถือโดยบุคคลภายนอกที+ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 101,637 80,157 71,460 57,555 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ!าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.17 0.13 0.12 0.10 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 295,772 300,629 334,495 295,816 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ!าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.49 0.50 0.56 0.49 
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20. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการ
เปลี+ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที+รายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี!  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
จดัจาํหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็และ
บริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายได้            
รายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 809 759 10 8 1 1 820 768 - - 820 768 
   ต่างประเทศ 2 3 206 282 - - 208 285 - - 208 285 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก 811 762 216 290 1 1 1,028 1,053 - - 1,028 1,053 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 298 289 4 7 302 296 (302) (296) - - 
รวมรายได้ 811 762 514 579 5 8 1,330 1,349 (302) (296) 1,028 1,053 
              
ผลการดําเนินงาน   
กาํไรของส่วนงาน 108 101 70 89 1 3 179 193 1 - 180 193 
รายได้และค่าใช้จ่ายที'ไม่ได้ปันส่วน:             
รายไดอ้ื+น           9 1 
ค่าใชจ้่ายในการขาย           (2) (1) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (54) (54) 
ขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั+วคราวที+ยงัไม่เกิดขึ!นจริง         - (15) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม          (4) (28) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (1) (1) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           128 95 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (26) (15) 
กาํไรสําหรับงวด           102 80 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
จดัจาํหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็และ
บริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายได้            
รายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 2,337 2,334 31 27 2 4 2,370 2,365 - - 2,370 2,365 
   ต่างประเทศ 18 3 638 765 - - 656 768 - - 656 768 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก 2,355 2,337 669 792 2 4 3,026 3,133 - - 3,026 3,133 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 895 864 14 21 909 885 (909) (885) - - 
รวมรายได้ 2,355 2,337 1,564 1,656 16 25 3,935 4,018 (909) (885) 3,026 3,133 
              
ผลการดําเนินงาน   
กาํไรของส่วนงาน 348 336 209 224 3 9 560 569 (1) (1) 559 568 
รายได้และค่าใช้จ่ายที'ไม่ได้ปันส่วน:             
รายไดอ้ื+น           23 14 
ค่าใชจ้่ายในการขาย           (4) (3) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (188) (170) 
ขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั+วคราวที+ยงัไม่เกิดขึ!นจริง         - (16) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม          (7) (30) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (3) (3) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           380 360 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (84) (60) 
กาํไรสําหรับงวด           296 300 
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21. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2557 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื+อวนัที+ 
23 เมษายน 2558 227,333 0.38 

เงินปันผลระหวา่งกาล               
ประจาํปี 2558 

ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมื+อวนัที+ 6 สิงหาคม 2558 167,509 0.28 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2558  394,842 0.66 

    
เงินปันผลประจาํปี 2558 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื+อวนัที+ 

21 เมษายน 2559 179,475 0.30 
เงินปันผลระหวา่งกาล                
ประจาํปี 2559 

ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมื+อวนัที+ 9 สิงหาคม 2559 185,455 0.31 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2559  364,930 0.61 

22. ภาระผกูพนัและหนี�สินที'อาจเกดิขึ�น 

22.1 ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท เกี+ยวขอ้งกบัการซื!อเครื+องจกัร 
และพฒันาระบบสารสนเทศ 

22.2  ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่าที+เกี+ยวขอ้งกบัการเช่าพื!นที+ในอาคารสํานักงาน ยานพาหนะและ
อุปกรณ์กบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัและบริษทัอื+น อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั!งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สัญญาเช่าดาํเนินงานดงันี!  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 13 10 
     1 ถึง 5 ปี 14 9 
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22.3 ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

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

 ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สญัญาบริการระยะยาวดงันี!  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 38 27 
     1 ถึง 5 ปี 31 29 
     มากกวา่ 5 ปี 34 34 

22.4 การคํ�าประกนั 

ก) ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการที+บริษทัฯคํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อ หนงัสือ           
ค ํ!าประกนัเพื+อคํ!าประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่บริษทัยอ่ยแห่งหนึ+ง และภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 113 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ+งไดค้ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อของธนาคารให้แก่บริษทัยอ่ย
อีกแห่งหนึ+งในวงเงิน 102 ลา้นบาท  

ค) ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 บริษทัย่อยมีหนังสือคํ! าประกนัซึ+ งออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 11 ลา้นบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัยอ่ย ซึ+ งประกอบดว้ยหนงัสือคํ!าประกนัเพื+อคํ!าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน 7 ลา้นบาท 
และเพื+อคํ!าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 4 ลา้นบาท 

23. ความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน 

 บริษทัย่อยมีความเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยนที+สําคญัอนัเกี+ยวเนื+องจากการซื!อและขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาซื!อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ+ งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่
เกินหนึ+งปีเพื+อใชเ้ป็นเครื+องมือในการบริหารความเสี+ยง  
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 ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินที+เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงันี!  

   อตัราแลกเปลี+ยน 
สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี! สินทางการเงิน ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 2 34.5243 และ 34.8755 
เยน - 31 0.347041 

 ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี!  

สกลุเงิน จาํนวนที+ขาย อตัราแลกเปลี+ยนตามสญัญาของจาํนวนที+ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 34.5203 ถึง 35.3706 28 ธนัวาคม 2559 ถึง  

4 เมษายน 2560 

24.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี!ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื+อวนัที+ 5 พฤศจิกายน 2559 


