
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ   
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ
ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 2 พฤศจิกายน 2560 



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,423                49,755                32,349                31,574                

เงินลงทุนชัว่คราว 2 76,643                150,734               17,070                71,234                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 664,906               733,497               627,947               702,858               

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                          73,585                68,732                8,212                  

เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับจาก

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี 4 -                          -                          4,804                  4,807                  

สินคา้คงเหลือ 5 380,385               271,902               65,250                67,097                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 32,726                24,042                17,100                7,539                  

1,202,083            1,303,515            833,252               893,321               

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 6 663                     17,169                2,155                  55,852                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,202,746            1,320,684            835,407               949,173               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากท่ีกนัไวเ้พ่ือการชาํระหน้ี 119                     119                     119                     119                     

เงินลงทุนระยะยาว 7 160,461               160,518               160,461               160,518               

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี 4 -                          -                          11,600                15,200                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          355,854               355,854               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 -                          26,167                -                          -                          

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 10 164,460               252,355               110,907               201,886               

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน -                          -                          -                          -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 721,284               722,307               2,554                  2,285                  

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 12 23,669                23,859                -                          -                          

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 37,795                40,025                37,795                40,025                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,626                  8,175                  7,626                  8,175                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,555                  4,582                  529                     545                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,121,969            1,238,107            687,445               784,607               

รวมสินทรัพย์ 2,324,715            2,558,791            1,522,852            1,733,780            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 453,807               564,257               440,958               520,272               

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                          245                     -                          -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,631                  37,057                -                          28,415                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27,590                13,936                15,540                8,223                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 486,028               615,495               456,498               556,910               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 77,387                76,362                -                          -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 105,098               94,436                45,791                43,093                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 182,485               170,798               45,791                43,093                

รวมหนีสิ้น 668,513               786,293               502,289               600,003               

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 802,502               924,726               344,586               453,182               

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 185,196               187,347               15,552                20,170                

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,648,123            1,772,498            1,020,563            1,133,777            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8 8,079                  -                          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,656,202            1,772,498            1,020,563            1,133,777            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,324,715            2,558,791            1,522,852            1,733,780            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกินทุนจากการ รวม

ทุนที่ออกจาํหน่าย จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่าใน ส่วนของ

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 598,245                          62,180                            423,906                          -                                      1,084,331                       

กาํไรสาํหรับงวด -                                      -                                      334,495                          -                                      334,495                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      16,829                            16,829                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      334,495                          16,829                            351,324                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                      -                                      (364,930)                         -                                      (364,930)                         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 598,245                          62,180                            393,471                          16,829                            1,070,725                       

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                      -                                      453,755                          -                                      453,755                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      (4,618)                             (4,618)                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      453,755                          (4,618)                             449,137                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                      -                                      (562,351)                         -                                      (562,351)                         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 598,245                          62,180                            344,586                          15,552                            1,020,563                       

-                                      

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

รายการอื่นของ

การเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผูม้ี

ผลแตกต่างจาก ส่วนไดเ้สียที่

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก การจดัโครงสร้าง รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนที่ออกจาํหน่าย จดัสรรแลว้ - จากการตีราคา การวดัมูลค่า การดาํเนินธุรกิจ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่ดิน ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ของกลุ่มบริษทั ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                2,028                        -                                21,037                      -                                21,037                      23,065                      -                                23,065                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                297,800                    -                                21,037                      -                                21,037                      318,837                    -                                318,837                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                -                                (364,930)                  -                                -                                -                                -                                (364,930)                  -                                (364,930)                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2559 598,245                    62,180                      874,987                    286,989                    21,037                      (124,855)                  183,171                    1,718,583                 -                                1,718,583                 

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                440,127                    -                                -                                -                                -                                440,127                    (2,639)                      437,488                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                (2,151)                      -                                (2,151)                      (2,151)                      -                                (2,151)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                440,127                    -                                (2,151)                      -                                (2,151)                      437,976                    (2,639)                      435,337                    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิม่ขึ้น

   จากการเปลี่ยนสถานะและซื้อเงินลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8) -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                10,718                      10,718                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                -                                (562,351)                  -                                -                                -                                -                                (562,351)                  -                                (562,351)                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560 598,245                    62,180                      802,502                    286,989                    23,062                      (124,855)                  185,196                    1,648,123                 8,079                        1,656,202                 

-                                

ที่เกิดจากผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

งบการเงินรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 986,936               1,007,667             787,580               791,375               

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 658                      1,212                   -                           -                           

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 311                      -                           183                      -                           

รายไดอ่ื้น 20,605                 8,955                   19,709                 6,804                   

รวมรายได้ 1,008,510             1,017,834             807,472               798,179               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 728,621               739,761               593,797               596,513               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 80,873                 77,319                 75,775                 73,023                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 88,749                 68,609                 46,909                 39,774                 

รวมค่าใช้จ่าย 898,243               885,689               716,481               709,310               

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ

   บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 110,267               132,145               90,991                 88,869                 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 -                           (2,174)                  -                           -                           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           (1,309)                  -                           -                           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 110,267               128,662               90,991                 88,869                 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (986)                     (1,110)                  (259)                     (221)                     

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 109,281               127,552               90,732                 88,648                 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (6,484)                  (25,915)                275                      (17,188)                

กําไรสําหรับงวด 102,797               101,637               91,007                 71,460                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (7,137)                  6,103                   (8,882)                  4,882                   

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15 (372)                     (1,221)                  (23)                       (976)                     

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,509)                  4,882                   (8,905)                  3,906                   

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม -                           471                      -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (7,509)                  5,353                   (8,905)                  3,906                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 95,288                 106,990               82,102                 75,366                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 104,435               101,637               91,007                 71,460                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,638)                  -                           

102,797               101,637               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 96,926                 106,990               82,102                 75,366                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,638)                  -                           

95,288                 106,990               

กําไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 17

   กาํไรสาํหรับงวด 0.17                     0.17                     0.15                     0.12                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,084,342             2,988,909             2,362,038             2,319,735             

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 1,812                   1,874                   -                           -                           

เงินปันผลรับ 8 -                           -                           136,949               116,825               

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 106,950               -                           69,760                 -                           

รายไดอ่ื้น 41,190                 22,988                 34,141                 20,279                 

รวมรายได้ 3,234,294             3,013,771             2,602,888             2,456,839             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 2,241,261             2,161,948             1,767,586             1,713,240             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 230,239               233,249               217,457               217,297               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 287,698               229,224               164,000               130,489               

ขาดทุนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน 8 4,336                   -                           -                           -                           

ตดัจาํหน่ายค่าความนิยม 8 7,418                   -                           -                           -                           

รวมค่าใช้จ่าย 2,770,952             2,624,421             2,149,043             2,061,026             

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ

   บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 463,342               389,350               453,845               395,813               

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 (2,664)                  (6,643)                  -                           -                           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           (476)                     -                           -                           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 460,678               382,231               453,845               395,813               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,856)                  (2,895)                  (636)                     (556)                     

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 457,822               379,336               453,209               395,257               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (20,334)                (83,564)                546                      (60,762)                

กําไรสําหรับงวด 437,488               295,772               453,755               334,495               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (439)                     20,464                 (3,523)                  16,371                 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15 (1,712)                  573                      (1,095)                  458                      

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,151)                  21,037                 (4,618)                  16,829                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม -                           2,028                   - -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (2,151)                  23,065                 (4,618)                  16,829                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 435,337               318,837               449,137               351,324               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 440,127               295,772               453,755               334,495               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,639)                  -                           

437,488               295,772               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 437,976               318,837               449,137               351,324               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,639)                  -                           

435,337               318,837               

กําไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 17

   กาํไรสาํหรับงวด 0.73                     0.49                     0.76                     0.56                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 457,822               379,336               453,209               395,257               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,664                   6,643                   -                           -                           

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           476                      -                           -                           

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30,718                 27,720                 662                      570                      

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจาํหน่าย 2,230                   2,230                   2,230                   2,230                   

   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน 2,384                   437                      1,789                   437                      

   การปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 9,777                   7,356                   4,262                   2,635                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (1,385)                  (3,170)                  (861)                     (2,692)                  

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (12,544)                -                           (12,544)                -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (106,950)              -                           (69,760)                -                           

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,274                   7,795                   4,033                   3,473                   

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,339)                  (349)                     -                           -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน (269)                     (513)                     (2)                         (13)                       

   ตดัจาํหน่ายค่าความนิยม 7,418                   -                           -                           -                           

   ขาดทุนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน 4,336                   -                           -                           -                           

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 39                        284                      32                        317                      

   เงินปันผลรับ -                           -                           (136,949)              (116,825)              

   ดอกเบ้ียรับ (6,904)                  (5,584)                  (6,686)                  (3,713)                  

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 98                        36                        -                           -                           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 397,369               422,697               239,415               281,676               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 103,009               17,010                 73,122                 10,384                 

   สินคา้คงเหลือ (20,068)                (58,451)                (2,415)                  (16,578)                

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (519)                     (3,678)                  (1,946)                  (1,353)                  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,736)                  (2,936)                  (84)                       (218)                     

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (109,945)              978                      (79,525)                (59,273)                

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13,585                 5,607                   7,317                   6,821                   

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,335)                  (510)                     (1,335)                  (510)                     

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 380,360               380,717               234,549               220,949               

   เงินสดรับจากภาษีเงินไดร้อขอคืน 741                      -                           -                           -                           

   จ่ายภาษีเงินได้ (60,989)                (88,277)                (36,567)                (70,346)                

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 320,112               292,440               197,982               150,603               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 75,437                 225,346               54,993                 230,660               

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) (29,400)                (46,534)                (60,517)                2,000                   

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) -                           -                           3,600                   (12,556)                

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ํ้าประกนัลดลง -                           1,607                   -                           -                           

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (15,039)                -                           -                           (50,000)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 100,000               -                           100,000               -                           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 123,457               -                           123,457               -                           

เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มข้ึน -                           (100,555)              -                           (100,555)              

ดอกเบ้ียรับ 7,477                   5,598                   7,280                   3,665                   

เงินปันผลรับ -                           -                           136,949               116,825               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 525                      513                      3                          13                        

ซ้ืออุปกรณ์ (22,418)                (24,752)                (832)                     (715)                     

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 240,039               61,223                 364,933               189,337               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ (245)                     (281)                     -                           -                           

ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                           (19,235)                -                           -                           

ดอกเบ้ียจ่าย (98)                       (18)                       -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (562,140)              (364,829)              (562,140)              (364,829)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (562,483)              (384,363)              (562,140)              (364,829)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ (2,332)                  (30,700)                775                      (24,889)                

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 47,423                 46,549                 32,349                 40,674                 

-                           -                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   โอนเงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -                           226,671               -                           181,339               

   โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน -                           2,332                   -                           -                           

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุนในการร่วมคา้ 19,168                 -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด
วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวด มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัท 
ดงัต่อไปน้ี 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 8.1 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560 บริษทัย่อย 
(บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั) เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั เพิ่มเติมจาํนวน 158,666 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 22.04 ของจาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั จากกลุ่มผูถื้อหุ้น
เดิม เม่ือนับรวมกบัหุ้นของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั ท่ีบริษทัย่อยถืออยูเ่ดิมจาํนวน 360,000 หุ้น ทาํให้
บริษทัยอ่ยถือหุ้นในบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 518,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.04 
ของจาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั และทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนผนัแปรของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้บริษทัยอ่ยจึงถือว่ามีการควบคุม
บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั และนํางบการเงินของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั มารวมในการจดัทาํงบ
การเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 17 เมษายน 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัยอ่ยมีอาํนาจในการควบคุม 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการ
ให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั
น้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธีส่วนได้
เสียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสาํหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการ
เลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการ
ดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และมีนโยบายการบญัชีเพิ่มในระหวา่งงวดปัจจุบนัดงัต่อไปน้ี 

 ค่าความนิยม  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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2. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินฝากประจาํ 5 5 - - 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 

(มูลค่ายติุธรรม) 76,638 150,729 17,070 71,234 
รวม 76,643 150,734 17,070 71,234 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็น
การใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวคาํนวณโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย
ลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 41 32 25 32 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 17 7 - 7 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 58 39 25 39 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,097 8,562 19,601 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 4) 58 1,136 8,587 19,640 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 554,927 630,109 528,427 594,265 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  41,226 40,441 25,300 28,470 
 3 - 6 เดือน 1,783 3,139 1,732 3,139 
 6 - 12 เดือน 2,718 1,038 2,688 1,038 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,268 1,307 2,591 1,307 
รวม 603,922 676,034 560,738 628,219 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,332) (2,591) (4,311) (2,591) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 599,590 673,443 556,427 625,628 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 70,704 63,790 62,933 57,590 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,446) (4,872) - - 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 65,258 58,918 62,933 57,590 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ -                                     
กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 664,848 732,361 619,360 683,218 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 664,906 733,497 627,947 702,858 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14 5 23 15 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า      
ดอกเบ้ียรับ - 0.5 - 1 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 3 8 23 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10 6 29 23 ราคาตามสญัญา 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 1 7 5 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
ดอกเบ้ียรับ 1 - 2 1 อตัราร้อยละ 4.025 และ 4.50 ต่อปี 

(2559: อตัราร้อยละ 3.0 - 4.725 ต่อปี)
รายไดอ่ื้น 3 3 11 11 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้ 286 298 863 894 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหน่ึง 
รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 3 8 18 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 4 18 16 ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559          
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั                

(หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 8,562 18,815 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                          

(มีกรรมการร่วมกนั/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 58 1,136 25 825 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58 1,136 8,587 19,640 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั               

(หมายเหตุ 13)      
บริษทัยอ่ย - - 170,306 215,035 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                          

(มีกรรมการร่วมกนั/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 659 6,617 5 4,426 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 659 6,617 170,311 219,461 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ                     
31 ธนัวาคม 2559 และการเคล่ือนไหวของรายการดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 
2559 

 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน
2560 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจาก
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั (บริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี                    
17 เมษายน 2560 เดิมเป็นการร่วมคา้) 73,585 47,225 (8,521) 112,289 

ตดัรายการระหวา่งกนั ณ วนัเปล่ียนการจดัประเภทเงินลงทุน (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8) (102,985) 

ตดัรายการระหวา่งกนัภายหลงัวนัเปล่ียนการจดัประเภทเงินลงทุน (9,304) 

รวม    - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 
2559 

 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2560 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจาก
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 8,212 64,936 (4,416) 68,732 

รวม 8,212 64,936 (4,416) 68,732 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจาก
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จาํกดั                 
(บริษทัยอ่ย) 20,007 618 (4,221) 16,404 

รวม 20,007 618 (4,221) 16,404 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี  (4,807)   (4,804) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี 15,200   11,600 

 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี         
30 กนัยายน 2560 เป็นเงินท่ีบริษทัฯใหกู้ย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินแก่บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
จาํนวน 69 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 8 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.025 ต่อปี (2559: 
อตัราร้อยละ 3.0 - 4.725 ต่อปี) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวมเป็นเงินท่ีบริษทัยอ่ยใหกู้ย้มืแก่    
บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั (บริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 17 เมษายน 2560 เดิมเป็นการร่วมคา้) จาํนวน 112 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2559: 74 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.12 - 7.50 ต่อปี (2559: อตัราร้อยละ 7.12 - 7.50 
ต่อปี) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีสินคา้คงเหลือเป็นหลกัประกนั 
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 เงินให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี         
30 กนัยายน 2560 เป็นเงินท่ีบริษทัฯใหกู้ย้มืแก่บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จาํนวน 16 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 20 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี (2559: อตัราร้อยละ 
4.50 ต่อปี) และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกเดือนตามจาํนวน
ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา ทั้งน้ี บริษทัฯจะไดรั้บชาํระคืนเงินกูภ้ายใน 5 ปีนบัจากวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,884 11,362 6,868 7,714 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 482 484 309 322 
รวม 11,366 11,846 7,177 8,036 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 46,843 41,656 29,192 29,413 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,445 1,451 926 965 
รวม 48,288 43,107 30,118 30,378 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 20.4 
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5. รายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

รายการเปลี่ยนแปลงของรายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับสําหรับงวด                    
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด 18,585 12,539 
หกั:  ตดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีเสียหาย (12,384) (12,384) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 26,827 4,169 

6. สินทรัพย์ทีจั่ดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพือ่ขาย 

 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 5/2559 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจาํหน่าย
หุ้นสามญัทั้งหมดท่ีถือครองอยู่ แต่ไม่เกินกว่า 160,591,707 หุ้นในบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั 
(มหาชน) ให้แก่บริษทัพรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาซ้ือขายปกติ
ในช่วง 30 วนัทาํการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯท่ีไม่ตํ่ากว่า 40 สตางคต่์อหุ้น ดงันั้น 
เพื่อให้สอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก บริษทัฯจึงแสดงสินทรัพยด์งักล่าว เป็น
รายการแยกต่างหาก ภายใตห้วัขอ้ “สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งน้ี รายการดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีทาํกับ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯจึงตอ้งเสนอรายการดงักล่าวเพื่ออนุมติัการทาํรายการจากมติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้  

 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจาํหน่าย                     
หุ้นสามญัท่ีถือครองอยู่ แต่ไม่เกินกว่า 160,591,707 หุ้นในบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่บริษทัพรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯไดโ้อนขายหุ้นบางส่วนแลว้จาํนวน 153,860,426 หุ้น ให้แก่บริษทั
พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 123 ลา้นบาท บริษทัฯไดรั้บชาํระ                     
ค่าหุ้นดงักล่าวครบแลว้ทั้งจาํนวน และบริษทัฯรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 
107 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรขาดทุนรวม 
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 ในระหว่างไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯได้โอนขายหุ้นเพิ่มเติมจาํนวน 535,500 หุ้น ให้แก่บุคคลภายนอก               
ในราคาเฉล่ียหุ้นละ 0.68 บาท รวมเป็นเงิน 0.4 ล้านบาท บริษัทฯได้รับชําระค่าหุ้นดังกล่าวครบแล้ว                     
ทั้งจาํนวน และบริษทัฯรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ในส่วนของ
กาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 คงเหลือเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายจาํนวน 6,195,781 หุน้ เป็นจาํนวน 0.7 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

7. เงินลงทุนระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด   

ตราสารหน้ีภาคเอกชนในประเทศ 160,555 160,555 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (94) (37) 

 160,461 160,518 

บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 50 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 50 ลา้นบาท) ซ่ึง
จะครบกาํหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.70 ต่อปี (2559: ร้อยละ 4.70 ต่อปี) 
และมีเงินลงทุนในหุ้นกู ้มูลค่าตามหน้าตัว๋ 110 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 110 ลา้นบาท) ซ่ึงจะครบ
กาํหนดในเดือนมีนาคม 2563 จาํนวน 10 ลา้นบาท และครบกาํหนดในเดือนมีนาคม 2566 จาํนวน 100 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.36 - 4.10 ต่อปี (2559: ร้อยละ 3.36 - 4.10 ต่อปี) 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
รับระหวา่งงวด                

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

30 กนัยายน
2559 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 230,000 230,000 100 100 311,699 311,699 - - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จาํกดั 93,000 93,000 100 100 92,999 92,999 37,200 37,200 
บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 99,749 79,625 
บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 - - 

รวม     687,198 687,198 136,949 116,825 

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

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

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     355,854 355,854   

8.1 บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม - บริษัท กรีนเนท เอสอ ีจํากดั (ถือโดย บริษัท พเีอม็ เอสอ ีจํากดั)  

 ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั พีเอ็ม เอสอี จาํกัด (บริษัทย่อย) คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี                    
10 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั จาํนวน 158,666 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 15.87 ลา้นบาท จากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิม เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560 (“วนัท่ีซ้ือ”) 

จากการเขา้ซ้ือหุ้นเพิ่มเติม ทาํให้บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั เพิ่มข้ึนจาก
เดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 72.04 ของจาํนวนหุ้นท่ีชําระแล้วทั้ งหมดของบริษัท กรีนเนท เอสอี จาํกัด            
ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย พิจารณาว่าบริษัทย่อยมีอาํนาจในการควบคุมบริษัท กรีนเนท เอสอี จาํกัด 
เน่ืองจากบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมท่ีสาํคญัของบริษทั กรีนเนท 
เอสอี จาํกดัได ้อีกทั้งผูถื้อหุ้นรายอ่ืนเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อยจาํนวนหลายราย ดงันั้น บริษทั กรีนเนท เอสอี 
จาํกดั จึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัยอ่ย
มีอาํนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว ด้วยเหตุน้ี ในวนัท่ีซ้ือ บริษัทย่อยได้ทาํการเปล่ียนการจดัประเภท                     
เงินลงทุนน้ีจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยมีมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือของส่วน
ไดเ้สียในบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั ซ่ึงบริษทัยอ่ยถืออยูก่่อนวนัท่ีซ้ือ จาํนวน 19 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยได้
รับรู้ขาดทุนจากการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียดงักล่าวดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํนวน 4 ลา้นบาท โดยแสดงไวเ้ป็น
รายการ “ขาดทุนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน” ในส่วนของกาํไรขาดทุนรวม 
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มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้า หน้ีสินท่ีรับมา และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย                     
ของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั ณ วนัท่ีซ้ือ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 828 828 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 35,401 35,401 
สินคา้คงเหลือ 98,192 98,192 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,403 2,403 
อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 11) 7,187 7,187 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 552 552 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (520) (520) 
เงินกูย้มืระยะสั้น (หมายเหตุ 4) (102,985) (102,985) 

เงินเกษียณอายคุา้งจ่าย (หมายเหตุ 16) (2,723) (2,723) 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 38,335 38,335 

หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามวธีิสัดส่วนความเป็นเจา้ของของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถ้กูซ้ือ (10,718)  

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถ้กูซ้ือ 27,617  
 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม 

ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย * 35,035 

หกั: สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถ้กูซ้ือ (27,617) 

ค่าความนิยม 7,418 

* มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สียของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ 23,504 

 ขาดทุนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (4,336) 

 ส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ - มูลค่ายติุธรรม 19,168 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15,867 

 ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 35,035 

  
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 35,035 
หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ (19,168) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (828) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15,039 
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บริษทัย่อยดาํเนินการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้า หน้ีสินท่ีรับมา และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และการวดัมูลค่าดงักล่าวแลว้เสร็จ ในระหวา่งไตรมาส
สองของปีปัจจุบนั โดยไดบ้นัทึกค่าความนิยมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 7 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนรวม
ธุรกิจท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยม
ดังกล่าว ณ  วนัส้ินงวด และได้ตัดจาํหน่ายค่าความนิยมดังกล่าวทั้ งจาํนวน โดยแสดงไวเ้ป็นรายการ          
“ตดัจาํหน่ายค่าความนิยม” ในส่วนของกาํไรขาดทุนรวมเป็นจาํนวน 7 ลา้นบาท 

 รายไดแ้ละขาดทุนของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกัด ตั้งแต่วนัท่ี 17 เมษายน 2560 ซ่ึงรวมอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีรายไดจ้าํนวน 1 ลา้นบาท และขาดทุน
จาํนวน 4 ลา้นบาท และสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีรายไดจ้าํนวน 2 ลา้นบาท และ
ขาดทุนจาํนวน 6 ลา้นบาท  

8.2 ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2549 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติัให้
ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ให้แก่ 
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จาํกัด (บริษทัใหญ่) ในราคา 314 ลา้นบาท และพร้อมกนันั้นท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่งซ่ึงบริษทัฯเคยถือหุ้น
ทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั และบริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จาํกดั จาก
บริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จาํกัด ในราคา 193 ลา้นบาท และ 102 ลา้นบาท ตามลาํดับ ต่อมาเม่ือวนัท่ี          
22 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2550 ได้มีมติอนุมติัให้บริษัทฯซ้ือเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ใน
ราคา 60 ลา้นบาท เน่ืองจากการซ้ือขายเงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองคก์รภายในกลุ่มบริษทั ดงันั้น 
บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั้งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเน่ืองจากบริษทัยอ่ยทั้งสาม
ดงักล่าวท่ีซ้ือมาจากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั เคยเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมาโดยตลอด และ     
ผลของรายการซ้ือขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั” และแสดงไวใ้นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

9.1 เงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย          
กาแฟอินทรียแ์ละผลิตผล
ทางการเกษตรอินทรียอ่ื์นๆ ไทย - 50 - 36,000 - 26,167 

9.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี    

30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี     

30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 (*) 2559 
บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั  - (2,174) (2,664) (6,643) 

 (*) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 16 เมษายน 2560 

 บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560 (ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8) 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - ตราสารทุน                  139,215 226,671 93,883 181,339 
บวก: ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน 
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 25,245 25,684 17,024 20,547 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม 164,460 252,355 110,907 201,886 
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 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็น
การใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคาํนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ               
หน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 ในระหว่างไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมูลค่าตามบญัชี 99 ลา้นบาท และ
รับรู้กาํไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 10 ลา้นบาท ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าว
ไดร้วมกาํไรท่ีโอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายสุทธิจากภาษีใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งปีจาํนวน 9 ลา้นบาท 

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 722,307 2,285 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 22,418 832 
ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด (หมายเหตุ 8) 7,187 - 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (256) (1) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (30,372) (562) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 721,284 2,554 

 บริษทัย่อยสองแห่งไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัย่อย  
แห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จาํนวน 426 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 427 
ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและหนงัสือคํ้าประกนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

12. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดจาํนองท่ีดินและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จาํนวน 20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 
20 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือและหนังสือคํ้ าประกันท่ีบริษทัย่อยได้รับจาก
ธนาคารแห่งหน่ึง 
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13.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                        

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 659 6,617 170,311 219,461 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 331,670 409,880 206,649 212,384 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 91,223 103,366 50,740 65,855 
เจา้หน้ีอ่ืน 30,255 44,394 13,258 22,572 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 453,807 564,257 440,958 520,272 

14. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร ทรัสตรี์ซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงิน
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นตน้) ท่ีบริษทัย่อยไดรั้บจากธนาคาร มีการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคํ้าประกนัโดย
บริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11, 12 และ 20.4 

 นอกจากน้ี บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี จาํกัด) จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข                
บางประการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

1. หากบริษทัย่อยยงัมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจาํปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ทาํการจดัสรร                
อ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ/หรือบริษทัยอ่ย 

2. ห้ามทาํธุรกรรมให้กูย้ืมกบักลุ่มเจา้หน้ีซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั้งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามทาํการกูย้ืม ก่อภาระผูกพนัหรือคํ้าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญา
เงินกู ้เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัย่อยหรือเวน้แต่บริษทัย่อยตอ้งดาํรงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกวา่ในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจาํปี 

หากบริษทัยอ่ยไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือวา่เป็นการผดิสญัญาและ
ใหถื้อวา่หน้ีสินทุกประเภทตามวงเงินสินเช่ือของสญัญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงกาํหนดชาํระโดยทนัที 
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15. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับ
งวดหลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้างๆท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้
ในการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 6,567 21,025 - 17,248 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (83) 4,890 (275) (60) 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,484 25,915 (275) 17,188 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 20,464 65,127 - 57,274 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (130) 18,437 (546) 3,488 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 20,334 83,564 (546) 60,762 

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 
เน่ืองจากบริษทัฯมีรายการปรับปรุงทางภาษีจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 372 1,221 23 976 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (กาํไร)

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,712 (573) 1,095 (458) 

16. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 94,436 43,093 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,437 3,321 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,837 712 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (1,335) (1,335) 
ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด (หมายเหตุ 8) 2,723 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 105,098 45,791 
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17. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวน    
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 104,435 101,637 91,007 71,460 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.17 0.17 0.15 0.12 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 440,127 295,772 453,755 334,495 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.73 0.49 0.76 0.56 
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18. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที่รายงาน แต่ไดม้ีการเพิ่มหน่วยงานในส่วนงานผลิตอาหารตั้งแต่วนัที่ 17 เมษายน 2560 จากการซื้อบริษทัยอ่ยตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ
งบการเงินขอ้ 8 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
จดัจาํหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็และ
บริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายได้            
รายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 772 790 11 10 1 1 784 801 - - 784 801 
   ต่างประเทศ 17 2 187 206 - - 204 208 - - 204 208 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้ภายนอก 789 792 198 216 1 1 988 1,009 - - 988 1,009 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 287 298 2 4 289 302 (289) (302) - - 
รวมรายได้ 789 792 485 514 3 5 1,277 1,311 (289) (302) 988 1,009 
              
ผลการดาํเนินงาน   
กาํไรของส่วนงาน 102 108 63 70 - 1 165 179 - 1 165 180 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:             
รายไดอ้ื่น           20 9 
ค่าใชจ้่ายในการขาย           (3) (2) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (72) (54) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม          - (4) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (1) (1) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้           109 128 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (6) (26) 
กาํไรสําหรับงวด           103 102 
ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย          1 - 
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ           104 102 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
จดัจาํหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็และ
บริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายได้            
รายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 2,321 2,302 34 31 2 2 2,357 2,335 - - 2,357 2,335 
   ต่างประเทศ 42 18 687 638 - - 729 656 - - 729 656 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้ภายนอก 2,363 2,320 721 669 2 2 3,086 2,991 - - 3,086 2,991 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 864 895 9 14 873 909 (873) (909) - - 
รวมรายได้ 2,363 2,320 1,585 1,564 11 16 3,959 3,900 (873) (909) 3,086 2,991 
              
ผลการดาํเนินงาน   
กาํไรของส่วนงาน 326 348 242 209 2 3 570 560 (2) (1) 568 559 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:             
รายไดอ้ื่น           41 23 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม           107 - 
ค่าใชจ้่ายในการขาย           (6) (4) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (236) (188) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม          (2) (7) 
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน          (4) - 
ตดัจาํหน่ายค่าความนิยม          (7) - 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (3) (3) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้           458 380 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (20) (84) 
กาํไรสําหรับงวด           438 296 
ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย          2 - 
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ          440 296 
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19. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้      
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 179,475 0.30 

เงินปันผลระหวา่งกาล                 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
     ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 185,455 0.31 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2559  364,930 0.61 

    
เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้      

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 352,965 0.59 
เงินปันผลระหวา่งกาล                 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
     ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 209,386 0.35 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2560  562,351 0.94 

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

20.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัร 
และพฒันาระบบสารสนเทศ 

20.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารสํานักงาน ยานพาหนะและ
อุปกรณ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต ้                    
สญัญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   

     ภายใน 1 ปี 16 10 
     1 ถึง 5 ปี 9 3 
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20.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับบริการดา้นคอมพิวเตอร์ คาํปรึกษา ค่าโฆษณา 
และบริการอ่ืนๆ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้
สญัญาบริการระยะยาวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   

     ภายใน 1 ปี 49 33 
     1 ถึง 5 ปี 23 22 
     มากกวา่ 5 ปี 30 30 

20.4 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ หนังสือ           
คํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 113 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารให้แก่บริษทัยอ่ย
อีกแห่งหน่ึงในวงเงิน 102 ลา้นบาท  

ค) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อย
เหลืออยู่เป็นจาํนวน 14 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน 11 ลา้นบาท 
และเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 3 ลา้นบาท 

21. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่
เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

24 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

   อตัราแลกเปล่ียน 
สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 2 33.2043 และ 33.5324 
เยน - 19 0.3001 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 33.0200 ถึง 33.9990 12 ธนัวาคม 2560 ถึง        

26 มิถุนายน 2561 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 


