
 

 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2560  



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม    
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                    
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ                              
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                               
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  



2 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วม
วิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้เป็นรายการบญัชีท่ีสาํคญัรายการหน่ึงของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากจาํนวนท่ีบนัทึกในบญัชี
ส่งผลโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั ประกอบกบับริษทัฯมีรายการส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบ
ในช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั รวมถึงการใหส่้วนลดต่างๆ เพื่อกระตุน้ยอดขาย ทาํใหร้ายการขายของบริษทัฯมี
เง่ือนไขในการรับรู้รายไดท่ี้ซบัซอ้น ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร
รายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ
ควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ี
อาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป  

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 12 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจร
อายขุองสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่า
ของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ   
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผือ่การ
ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการ
ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหาร
ใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงัน้ี   

• ทาํความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
สมํ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่ม
สินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวยีนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบราคาขายสุทธิสาํหรับรายการขายภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้
คงเหลือ 

• พิจารณาขอ้มูลในอดีตยอ้นหลงั 3 ปีสาํหรับผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายและการตดัจาํหน่ายสินคา้
คงเหลือออกจากบญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีเปรียบเทียบกบัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ี
บนัทึกไว ้ณ ส้ินปีก่อน 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง                    
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
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ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ                                 
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน  
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 13 กมุภาพนัธ์ 2561 



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 58,896,313        49,754,538        26,433,970        31,573,787        

เงินลงทุนชัว่คราว 7 205,543,541       150,733,578       145,183,812       71,234,358        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 777,815,854       733,497,480       731,726,087       702,858,405       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9, 10 -                         73,585,000        89,175,918        8,211,936          

เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนท่ีถึงกาํหนด

      ชาํระคืนภายในหน่ึงปี 9, 11 -                         -                         4,807,496          4,807,377          

สินคา้คงเหลือ 12 407,160,965       271,902,089       71,068,604        67,097,204        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,369,722        24,042,097        9,064,617          7,538,017          

1,475,786,395    1,303,514,782    1,077,460,504    893,321,084       

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 21 -                         17,169,265        -                         55,852,019        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,475,786,395    1,320,684,047    1,077,460,504    949,173,103       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากท่ีกนัไวเ้พ่ือการชาํระหน้ี 118,561             118,561             118,561             118,561             

เงินลงทุนระยะยาว 13 100,441,265       160,517,964       100,441,265       160,517,964       

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี 9, 11 -                         -                         10,400,000        15,200,000        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                         -                         355,854,170       355,854,170       

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 - 26,167,472        -                         -                         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 16 171,568,408       252,354,613       117,409,161       201,886,114       

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 17 -                         -                         -                         -                         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 732,229,966       722,307,075       2,376,640          2,284,516          

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 19 23,565,260        23,859,077        -                         -                         

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 20 37,042,908        40,024,969        37,042,908        40,024,969        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 6,238,110          8,175,387          6,238,110          8,175,387          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,077,193          4,581,999          493,261             544,552             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,077,281,671    1,238,107,117    630,374,076       784,606,233       

รวมสินทรัพย์ 2,553,068,066    2,558,791,164    1,707,834,580    1,733,779,336    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22 623,429,090       564,256,758       578,472,028       520,272,055       

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                         244,597             -                         -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,183,831        37,057,047        1,423,965          28,414,514        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,673,545        13,935,819        6,413,397          8,223,400          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 652,286,466       615,494,221       586,309,390       556,909,969       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 77,465,498        76,362,489        -                         -                         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 104,407,324       94,435,642        43,330,400        43,092,548        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 181,872,822       170,798,131       43,330,400        43,092,548        

รวมหนีสิ้น 834,159,288       786,292,352       629,639,790       600,002,517       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 62,180,270        62,180,270        62,180,270        62,180,270        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 862,046,884       924,726,428       396,939,612       453,181,239       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 192,152,812       187,346,814       20,829,608        20,170,010        

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,714,625,266    1,772,498,812    1,078,194,790    1,133,776,819    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14 4,283,512          -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,718,908,778    1,772,498,812    1,078,194,790    1,133,776,819    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,553,068,066    2,558,791,164    1,707,834,580    1,733,779,336    

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,183,742,003      4,050,244,449      3,249,188,405    3,147,814,410      

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 2,460,864             2,498,121             -                          -                            

เงินปันผลรับ 14 -                            -                            136,949,076 116,824,214         

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21 106,950,478         32,354                  69,759,977         32,354                  

รายไดอ่ื้น 46,742,493           29,325,839           40,145,512 27,872,055           

รวมรายได้ 4,339,895,838      4,082,100,763      3,496,042,970 3,292,543,033      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 3,055,721,869      2,932,574,604      2,429,087,297 2,337,735,203      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 351,205,264         329,406,076         333,388,994 310,100,895         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 370,972,795         298,935,140         208,060,082 172,063,333         

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                            252,512                -                          286,721                

ขาดทุนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน 14 4,336,321             -                            -                          -                            

ตดัจาํหน่ายค่าความนิยม 14 7,417,555             -                            -                          -                            

รวมค่าใช้จ่าย 3,789,653,804      3,561,168,332      2,970,536,373 2,820,186,152      

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าและบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 550,242,034         520,932,431         525,506,597 472,356,881         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 (2,663,625)            (8,080,296)            -                          -                            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            (52,700,326)          -                          -                            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 547,578,409         460,151,809         525,506,597 472,356,881         

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,579,689)            (3,836,555)            -793,750 (710,990)               

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 543,998,720         456,315,254         524,712,847 471,645,891         

ภาษีเงินได้ 27 (42,428,396)          (111,206,272)        -14,811,885 (77,440,528)          

กาํไรสําหรับปี 501,570,324         345,108,982         509,900,962 394,205,363         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 16 6,007,497             25,683,733           824,497 20,547,233           

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 (1,201,499)            (470,923)               -164,899 (377,223)               

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,805,998             25,212,810           659,598 20,170,010           

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 24 (10,105,402)          -                            (4,740,009)          -                            

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 1,772,069             -                            948,002              -                            

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8,333,333)            -                            (3,792,007)          -                            

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม -                            2,430,555             -                          -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี (3,527,335)            27,643,365           -3,132,409 20,170,010           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 498,042,989         372,752,347         506,768,553       414,375,373         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 507,833,489         345,108,982         509,900,962 394,205,363         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,263,165)            -                            

501,570,324         345,108,982         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 504,477,958         372,752,347         506,768,553 414,375,373         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,434,969)            -                            

498,042,989         372,752,347         

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 29

   กาํไรสาํหรับปี 0.84                      0.58                      0.85 0.66                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



รายการอื่นของ

การเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผูม้ี

ผลแตกต่างจาก ส่วนไดเ้สียที่

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน การจดัโครงสร้าง รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนที่ออกจาํหน่าย จดัสรรแลว้ - จากการตีราคา การวดัมูลค่า เบด็เสร็จอื่นจาก การดาํเนินธุรกิจ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่ดิน ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย บริษทัร่วม ของกลุ่มบริษทั ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 598,245,300             62,180,270               942,117,310             286,989,182             -                                -                                (124,855,178)            162,134,004             1,764,676,884          -                                1,764,676,884          

กาํไรสาํหรับปี -                                -                                345,108,982             -                                -                                -                                -                                -                                345,108,982             -                                345,108,982             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                -                                25,212,810               2,430,555                 -                                27,643,365               27,643,365               -                                27,643,365               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                345,108,982             -                                25,212,810               2,430,555                 -                                27,643,365               372,752,347             -                                372,752,347             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                                -                                (364,930,419)            -                                -                                -                                -                                -                                (364,930,419)            -                                (364,930,419)            

โอนไปกาํไรสะสม -                                -                                2,430,555                 -                                -                                (2,430,555)                -                                (2,430,555)                -                                -                                -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 598,245,300             62,180,270               924,726,428             286,989,182             25,212,810               -                                (124,855,178)            187,346,814             1,772,498,812          -                                1,772,498,812          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 598,245,300             62,180,270               924,726,428             286,989,182             25,212,810               -                                (124,855,178)            187,346,814             1,772,498,812          -                                1,772,498,812          

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                                -                                507,833,489             -                                -                                -                                -                                -                                507,833,489             (6,263,165)                501,570,324             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                (8,161,529)                -                                4,805,998                 -                                -                                4,805,998                 (3,355,531)                (171,804)                   (3,527,335)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                499,671,960             -                                4,805,998                 -                                -                                4,805,998                 504,477,958             (6,434,969)                498,042,989             

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิม่ขึ้น

   จากการเปลี่ยนสถานะและซื้อเงินลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 14) -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                10,718,481               10,718,481               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                                -                                (562,351,504)            -                                -                                -                                -                                (562,351,504)            -                                (562,351,504)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 598,245,300             62,180,270               862,046,884             286,989,182             30,018,808               -                                (124,855,178)            192,152,812             1,714,625,266          4,283,512                 1,718,908,778          

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ที่เกิดจากผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 543,998,720         456,315,254         524,712,847 471,645,891         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,663,625             8,080,296             -                          -                            

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 52,700,326           -                          -                            

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 41,867,543           38,200,294           900,389 776,150                

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                            185,745                -                          -                            

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจาํหน่าย 2,982,061             2,982,061             2,982,061           2,982,061             

   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน 2,629,085             1,155,973             1,993,626 1,155,973             

   การปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 12,943,488           12,368,076           5,538,475 4,332,295             

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (1,617,647)            (3,522,693)            -963,829 (2,877,109)            

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (12,543,890)          -                            -12,543,890 -                            

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (106,950,478)        (32,354)                 -69,759,977 (32,354)                 

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน (341,181)               (652,228)               -2,458 (13,106)                 

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,960,727           10,579,032           4,759,322 4,662,685             

   ตน้ทุนบริการในอดีตลดลง (5,698,060)            -                            -3,880,979 -                            

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,005,373)            980,688                -                          -                            

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว

      ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (118,324)               252,512                -99,851 286,721                

   ขาดทุนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน 4,336,321             -                            -                          -                            

   ตดัจาํหน่ายความนิยม 7,417,555             -                            -                          -                            

   เงินปันผลรับ -                            -                            -136,949,076 (116,824,214)        

   ดอกเบ้ียรับ (8,249,036)            (8,466,718)            -8,911,652 (5,586,332)            

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 98,787                  40,269                  -                          -                            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 493,373,923         571,166,533         307,775,008 360,508,661         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (11,569,085)          (50,289,217)          -30,861,308 (64,370,444)          

   สินคา้คงเหลือ (50,009,661)          (55,978,211)          -9,509,875 (15,034,808)          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (979,666)               (2,176,242)            -1,996,408 (189,635)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,219,700)            (2,116,333)            -84,539 (217,600)               

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 59,481,822           37,686,542           58,001,512 (11,081,493)          

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,728,968             635,471                -1,810,003 1,122,147             

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,120,050)            (2,170,820)            -5,380,500 (510,000)               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 482,686,551         496,757,723         316,133,887 270,226,828         

   เงินสดรับจากภาษีเงินไดร้อขอคืน 1,665,868             -                            -                          -                            

   จ่ายภาษีเงินได้ (63,648,997)          (90,669,957)          -39,082,055 (72,629,046)          

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 420,703,422         406,087,766         277,051,832 197,597,782         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (2,275,000,000)     (2,963,969,203)     -1,297,330,000 (2,055,370,000)     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 2,221,926,008      3,106,681,069      1,224,444,226 2,235,729,832      

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (29,400,000)          (58,585,000)          -80,936,600 (6,200,000)            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                            -                            4,800,000 (11,354,856)          

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง -                            1,607,139             -                          -                            

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (15,038,514)          -                            -                          (50,000,000)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 100,000,000         -                            100,000,000 -                            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 123,457,336         56,700                  123,457,336 56,700                  

ซ้ือเงินลงทุนระยะยาว -                            (100,554,563)        -                          (100,554,563)        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 60,000,000           -                            60,000,000 -                            

ดอกเบ้ียรับ 8,765,941             7,964,264             9,430,658 5,002,080             

เงินปันผลรับ -                            -                            136,949,076 116,824,214         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 650,332                623,740                2,729 13,190                  

ซ้ืออุปกรณ์ (44,426,324)          (42,916,772)          -856,954 (871,046)               

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 150,934,779         (49,092,626)          279,960,471 133,275,551         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ (249,320)               (373,980)               -                          -                            

ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                            (19,235,048)          -                          -                            

ดอกเบ้ียจ่าย (94,064)                 (17,904)                 -                          -                            

เงินปันผลจ่าย (562,153,042)        (364,863,229)        -562,152,120 (364,862,443)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (562,496,426)        (384,490,161)        -562,152,120 (364,862,443)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 9,141,775             (27,495,021)          -5,139,817 (33,989,110)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 49,754,538           77,249,559           31,573,787 65,562,897           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 58,896,313           49,754,538           26,433,970 31,573,787           

-                            -                            -                      -                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

กิจกรรมลงทุน

   โอนเงินลงทุนชัว่ความเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -                            226,670,880 -                          181,338,881

   โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชง้าน -                            2,332,043 -                          -                            

   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นสินทรัพย์

       ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                            17,169,265           -                          55,852,019           

   โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย

      เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 662,407                -                            2,154,660 -                            

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุนในการร่วมคา้ 19,167,526           -                            -                          -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น

 ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนที่ออกจาํหน่าย จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่าใน รวม

 และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 598,245,300                  62,180,270                    423,905,509                  -                                     1,084,331,079               

กาํไรสาํหรับปี -                                     -                                     394,205,363                  -                                     394,205,363                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     20,170,010                    20,170,010                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     394,205,363                  20,170,010                    414,375,373                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                                     -                                     (364,929,633)                 -                                     (364,929,633)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 598,245,300                  62,180,270                    453,181,239                  20,170,010                    1,133,776,819               

-                                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 598,245,300                  62,180,270                    453,181,239                  20,170,010                    1,133,776,819               

กาํไรสาํหรับปี -                                     -                                     509,900,962                  -                                     509,900,962                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                     -                                     (3,792,007)                     659,598                         (3,132,409)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     506,108,955                  659,598                         506,768,553                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                                     -                                     (562,350,582)                 -                                     (562,350,582)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 598,245,300                  62,180,270                    396,939,612                  20,829,608                    1,078,194,790               

-                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษัท  พรีเมียร์ ฟิชชั่น  แคปปิตอล  จํากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งใน                 
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ท่ีอยูต่ามท่ี          
จดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี      
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี          
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกัด (มหาชน)           
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละ 
ของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ    

1. บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ 
จาํกดั 

คลังสินค้าห้องเย็น ผลิตและจาํหน่ายอาหาร   
แช่แขง็และใหเ้ช่าพื้นท่ี  

ไทย 100 100 

2. บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี 
จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและ
ถุงอะลูมิเนียมฟอยล ์

ไทย 100 100 

3. บริษทั พี.เอม.ฟดู. จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายอาหารวา่งสาํเร็จรูป ไทย 100 100 
4. บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมและดาํเนินธุรกิจดา้น

การผลิต การตลาด การพฒันาผลิตภณัฑ ์และ
การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจการเพื่อ
สงัคม 

ไทย 100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ   
ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก   
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ย (บริษทั พีเอ็ม 
เอสอี จาํกดั) เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั เพิ่มเติมจาํนวน 158,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
22.04 ของจาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั จากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิม เม่ือนบัรวม
กบัหุ้นของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั ท่ีบริษทัยอ่ยถืออยูเ่ดิมจาํนวน 360,000 หุ้น ทาํให้บริษทัยอ่ยถือหุ้น
ในบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 518,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.04 ของจาํนวนหุ้นท่ี
ชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั และทาํให้บริษทัย่อยมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนผนัแปรของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้บริษทัยอ่ยจึงถือว่ามีการควบคุมบริษทั กรีนเนท 
เอสอี จาํกดั และนาํงบการเงินของบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ี 17 เมษายน 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัยอ่ยมีอาํนาจในการควบคุม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมตาม                     
วิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพิ่มเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสาํหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เน่ืองจากฝ่ายบริหาร
ได้พิจารณาแลว้ว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามเดิม 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

  ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กับผูซ้ื้อแลว้ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกับสินคา้                 
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าเช่า 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้เป็นรายไดทุ้กเดือนตามอตัราท่ีระบุในสญัญาเช่า 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 
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  ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี           
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า  

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย        
จะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตาม           
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงใน           
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 



5 

จ) เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุน 

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน           
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.6 สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพือ่ขาย 

 บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยเ์ป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหากมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มา
จากการขาย มิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป และจะตอ้งมีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนัและการ
ขายตอ้งมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากการขายดงักล่าวตอ้งคาดว่าจะเขา้เง่ือนไขในการรับรู้
รายการเป็นการขายท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์

 บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกท่ีดินดงักล่าวใน
ราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินดงักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิใหร้าคา
ตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินดงัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในส่วนของผูถื้อหุ้น 
อยา่งไรก็ตาม หากท่ีดินนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ี
เคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากท่ีดินนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาท่ีดิน” อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  5 - 40 ปี 
 เคร่ืองจกัร        5 - 23 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า          8, 20 ปี 
 เคร่ืองมือและอุปกรณ์     5, 10 ปี 
 เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  3, 5 - 10 ปี 
 ยานพาหนะ               5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อย                     
ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าตัดจําหน่าย 

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ ค่าเช่าพื้นท่ีอาคารเพื่อประโยชน์ในการทาํสํานักงานซ่ึงเช่ามาจากบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนั แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้คาํนวณโดย
วิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 20 ปี  

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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4.9 ค่าความนิยม  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ                     
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ                     
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญา
เช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้
งานของสินทรัพยท่ี์เช่า 

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน 
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ  วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อย
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ี
ท่ีดินซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย                     
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพของ         
แต่ละบริษัทข้ึน ซ่ึงกองทุนจะประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษัทย่อย          
จ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและ
บริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช ้          
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร           
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้ น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า             
ภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.16 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษี                 
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ง          
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ           
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี                     
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญั
มีดงัน้ี 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ         
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุอง
หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดย
ใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัการ
ประมาณการบางประการ  

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคต             
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 330 353 150 150 
เงินฝากธนาคาร 58,566 49,401 26,284 31,424 
รวม 58,896 49,754 26,434 31,574 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.37 
ถึง 0.50 ต่อปี) 
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7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินฝากประจาํ 5 5 - - 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด    
ตราสารหน้ี (มูลค่ายติุธรรม) 205,539 150,729 145,184 71,234 

รวม 205,544 150,734 145,184 71,234 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นการ
ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม มูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวคาํนวณโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ี
ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 311 32 3 32 
คา้งชาํระ  
     ไม่เกิน 3 เดือน  11 7 4 7 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                 322 39 7 39 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 194 1,097 19,378 19,601 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 9) 516 1,136 19,385 19,640 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 667,795 630,109 629,589 594,265 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  34,264 40,441 23,703 28,470 
 3 - 6 เดือน 1,948 3,139 1,945 3,139 
 6 - 12 เดือน 1,505 1,038 1,379 1,038 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,276 1,307 2,617 1,307 

รวม 708,788 676,034 659,233 628,219 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,898) (2,591) (3,835) (2,591) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 704,890 673,443 655,398 625,628 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 77,854 63,790 56,943 57,590 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,444) (4,872) - - 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 72,410 58,918 56,943 57,590 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่                                     
- กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 777,300 732,361 712,341 683,218 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 777,816 733,497 731,726 702,858 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 36 19 11 6 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า      
ดอกเบ้ียรับ 2 4 - - อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 3 1 อตัราร้อยละ 4.025 และ 4.50 ต่อปี 

(2559: อตัราร้อยละ 3.0 - 4.725 ต่อปี) 
รายไดอ่ื้น - - 15 17 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้ - - 1,201 1,208 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหน่ึง 
ค่าใชจ่้ายในการขาย - - - 2 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 10 29 10 24 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38 34 24 24 ราคาตามสญัญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8) 
บริษทัยอ่ย - - 19,238 18,815 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 516 1,136 147 825 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 516 1,136 19,385 19,640 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 22)      
บริษทัยอ่ย - - 241,821 215,035 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 923 6,617 228 4,426 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 923 6,617 242,049 219,461 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 

 
เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจาก
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)     

บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั  (บริษทัยอ่ยตั้งแต่
วนัท่ี 17 เมษายน 2560 เดิมเป็นการร่วมคา้) 73,585 72,888 (16,986) 129,487 

ตดัรายการระหวา่งกนั ณ วนัเปล่ียนการจดัประเภทเงินลงทุน (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14) (102,985) 
ตดัรายการระหวา่งกนัภายหลงัวนัเปล่ียนการจดัประเภทเงินลงทุน (26,502) 

รวม - 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 

 
เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจาก
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)     

บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 8,212 92,414 (11,450) 89,176 

รวม 8,212 92,414 (11,450) 89,176 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจาก
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)     

บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จาํกดั                 
(บริษทัยอ่ย) 20,007 800 (5,600) 15,207 

รวม 20,007 800 (5,600) 15,207 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระคืนภายใน    
หน่ึงปี 15,200   10,400 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 63,335 54,162 37,753 39,178 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,926 1,935 1,235 1,287 
รวม 65,261 56,097 38,988 40,465 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินขอ้ 33.3 

10. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2560 เป็นเงินท่ีบริษทัฯให้กูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินแก่บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
จาํนวน 89 ลา้นบาท (2559: 8 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.025 ต่อปี (2559: อตัราร้อยละ 3.0 - 
4.725) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวน 129 ลา้น
บาท (2559 : 74 ลา้นบาท) เป็นเงินท่ีบริษทัยอ่ยใหกู้ย้มืแก่ บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั (บริษทัยอ่ยตั้งแต่
วนัท่ี 17 เมษายน 2560 เดิมเป็นการร่วมคา้) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.12 - 7.50 ต่อปี โดยมีกาํหนด
ชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีสินคา้คงเหลือเป็นหลกัประกนั  

11. เงินให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2560 เป็นเงินท่ีบริษทัฯใหกู้ย้มืแก่บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จาํนวน       
15 ลา้นบาท (2559: 20 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกเดือนตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี บริษทัฯจะ
ไดรั้บชาํระคืนเงินกูภ้ายใน 5 ปีนบัจากวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
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12.  สินค้าคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน 
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคา้สาํเร็จรูป 101,938 92,262 (6,020) (8,527) 95,918 83,735 
งานระหวา่งทาํ 43,628 25,232 (575) (537) 43,053 24,695 
วตัถุดิบ 228,180 115,544 (7,858) (5,274) 220,322 110,270 
วสัดุหีบห่อ 50,615 47,583 (11,521) (4,390) 39,094 43,193 
วสัดุอ่ืน 4,892 4,470 (1,997) (1,898) 2,895 2,572 
สินคา้ระหวา่งทาง 5,879 7,437 - - 5,879 7,437 

รวม 435,132 292,528 (27,971) (20,626) 407,161 271,902 

     
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน 
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคา้สาํเร็จรูป 75,021 71,111 (3,952) (4,014) 71,069 67,097 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 13 ลา้นบาท (2559: 12 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯจาํนวน 6 ลา้นบาท 
(2559: 4 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย  
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13. เงินลงทุนระยะยาว  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด   

ตราสารหน้ีภาคเอกชนในประเทศ 100,554 160,555 
หกั :ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (113) (37) 

 100,441 160,518 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุ้นกู ้มูลค่าตามหน้าตัว๋ 100 ลา้นบาท (2559: 110 ลา้น
บาท) ซ่ึงจะครบกาํหนดในเดือนมีนาคม 2566 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.36 - 3.40 ต่อปี (2559: ร้อยละ 
3.36 - 3.40 ต่อปี) 

 ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิและเงินลงทุนในหุ้นกู ้มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 
50 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ 
สัดส่วนเงิน
ลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
รับระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ     

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.ฟูด จาํกดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 99,749 79,624 
บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 - - 

รวม     687,198 687,198 136,949 116,824 

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

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

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     355,854 355,854   
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14.1 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 

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 18) 7,187 7,187 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 552 552 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (520) (520) 
เงินกูย้มืระยะสั้น (หมายเหตุ 9) (102,985) (102,985) 

เงินเกษียณอายคุา้งจ่าย (หมายเหตุ 24) (2,723) (2,723) 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 38,335 38,335 

หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามวธีิสัดส่วนความเป็นเจา้ของของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถ้กูซ้ือ (10,718)  

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถ้กูซ้ือ 27,617  
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(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 

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
ขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีรายไดจ้าํนวน 12 ลา้นบาท และขาดทุนจาํนวน 17 
ลา้นบาท  
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14.2 ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2549 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติัให้
ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ให้แก่ 
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จาํกดั (บริษทัใหญ่) ในราคา 314 ลา้นบาท และพร้อมกนันั้นท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่งซ่ึงบริษทัฯเคยถือหุ้น
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯซ้ือเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ใน
ราคา 60 ลา้นบาท เน่ืองจากการซ้ือขายเงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองคก์รภายในกลุ่มบริษทั ดงันั้น 
บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั้งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเน่ืองจากบริษทัยอ่ยทั้งสาม
ดงักล่าวท่ีซ้ือมาจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั เคยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมาโดยตลอด และผล
ของรายการซ้ือขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั” และแสดงไวใ้นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

15.1 เงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั - 50 - 36,000 - 26,167 

15.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
การร่วมคา้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 (*) 2559 
บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั  2,664 8,080 

 (*) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 16 เมษายน 2560 

 บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560 (ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14) 
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16. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - ตราสารทุน                 139,877 226,671 96,037 181,339 
บวก: ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน   
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 31,691 25,684 21,372 20,547 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม 171,568 252,355 117,409 201,886 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - สุทธิ 252,355 201,886 
โอนเปล่ียนประเภทจากสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือ
ไวเ้พ่ือขาย - มูลค่ายติุธรรม ณ วนัโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 
(หมายเหตุ 21) 

 
662 

 
2,155 

ขายระหวา่งปี (87,456) (87,456) 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุน 6,007 824 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - สุทธิ 171,568 117,409 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อขายประกอบด้วยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารทุน                     
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าว
คาํนวณโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
และเงินลงทุนในตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือ
ขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสาร
ทุนดงักล่าวคาํนวณโดยใชร้าคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายมูลค่าตามบญัชี 87 ลา้นบาท และรับรู้กาํไร
จากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 10  ลา้นบาท ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าวไดร้วม
กาํไรท่ีโอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายสุทธิจากภาษีในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งปีจาํนวน 9 ลา้นบาท 



23 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนโดยโอนสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์
ถือไวเ้พื่อขายจาํนวน 0.7 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ลา้นบาท) เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                    
เผือ่ขาย  

17. เงินลงทุนในบริษัทอืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ              

รับระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั กลุ่มสุวทิยด์าํริห์ จาํกดั 1,000 1,000 10 10 100 100 - - 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (100) (100)   
เงนิลงทุนในบริษทัอืน่ - สุทธิ     - -   
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18. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ์ึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

 

อาคารและ         
สิ่งปลกูสร้างและ
ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง เครื่องมือ 

เครื่องตกแต่งติดตั้ง 
และเครื่องใช ้  

งานระหวา่งก่อสร้าง
และเครื่องจกัร  

 ที่ดิน อาคาร เครื่องจกัร อาคารเช่า และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตใีหม่          
1 มกราคม 2559 435,092 317,662 462,119 7,675 55,991 34,360 7,989 4,141 1,325,029 
ซื้อเพิ่ม - 1,620 23,569 - 12,443 2,864 - 2,420 42,916 
จาํหน่าย - (200) (5,693) - (2,154) (1,185) - (186) (9,418) 
โอนเขา้   - 791 2,960 - 918 - - - 4,669 
โอนออก - - (1,319) - - - - (4,114) (5,433) 

31 ธนัวาคม 2559 435,092 319,873 481,636 7,675 67,198 36,039 7,989 2,261 1,357,763 
ซื้อเพิ่ม - 8,426 17,854 - 12,415 4,560 - 1,155 44,410 
ซื้อบริษทัยอ่ยระหวา่งปี (หมายเหตุ 14) - 4,091 490 - 2,017 446 143 - 7,187 
จาํหน่าย - - (2,668) - (194) (65) - - (2,927) 
โอนเขา้   - 2,121 - - - - - - 2,121 
โอนออก - - - - - - - (2,121) (2,121) 

31 ธนัวาคม 2560 435,092 334,511 497,312 7,675 81,436 40,980 8,132 1,295 1,406,433 
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18. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ์ึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

 

อาคารและ         
สิ่งปลกูสร้างและ
ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง เครื่องมือ 

เครื่องตกแต่งติดตั้ง 
และเครื่องใช ้  

งานระหวา่งก่อสร้าง
และเครื่องจกัร  

 ที่ดิน อาคาร เครื่องจกัร อาคารเช่า และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2559 - 231,777 297,153 7,673 35,140 26,049 7,694 - 605,486 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 5,316 23,350 1 6,507 2,489 - - 37,663 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - (200) (4,709) - (1,600) (1,184) - - (7,693) 

31 ธนัวาคม 2559  - 236,893 315,794 7,674 40,047 27,354 7,694 - 635,456 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 5,736 23,858 - 8,540 3,144 143 - 41,421 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - (2,415) - (194) (65) - - (2,674) 

31 ธนัวาคม 2560 - 242,629 337,237 7,674 48,393 30,433 7,837 - 674,203 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2559 435,092 82,980 165,842 1 27,151 8,685 295 2,261 722,307 

31 ธนัวาคม 2560 435,092 91,882 160,075 1 33,043 10,547 295 1,295 732,230 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี           
2559 (จาํนวน 30 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 37,663 

2560 (จาํนวน 32 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 41,421 
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18. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง   
 ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้   
 อาคารเช่า สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2559 7,675 10,906 7,989 26,570 
ซ้ือเพ่ิม - 871 - 871 
จาํหน่าย - (584) - (584) 

31 ธนัวาคม 2559 7,675 11,193 7,989 26,857 
ซ้ือเพ่ิม - 856 - 856 
จาํหน่าย - (61) - (61) 

31 ธนัวาคม 2560 7,675 11,988 7,989 27,652 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2559 7,673 9,148 7,694 24,515 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1 641 - 642 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (585) - (585) 

31 ธนัวาคม 2559 7,674 9,204 7,694 24,572 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1 764 - 765 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (61) - (61) 

31 ธนัวาคม 2560 7,675 9,907 7,694 25,276 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2559 1 1,989 295 2,285 

31 ธนัวาคม 2560 - 2,081 295 2,376 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     
2559 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)    642 

2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)    765 

 บริษัทย่อยได้จดัให้มีการประเมินราคายุติธรรมของท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2558 ซ่ึงใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าท่ีดินดงักล่าวเป็นขอ้มูลในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใช้
ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
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 หากบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 จะเป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
ท่ีดิน 76,356 76,356 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 420 ล้านบาท (2559: 427 ล้านบาท)             
เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและหนงัสือคํ้าประกนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ  430 ล้านบาท (2559: 401 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯเป็นจาํนวนเงินประมาณ                   
23 ลา้นบาท (2559: 23 ลา้นบาท) 

19. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
ท่ีดิน 20,460 20,460 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 47,858 47,898 
รวม 68,318 68,358 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (44,753) (44,499) 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ 23,565 23,859 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 254 233 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยท่ี์ไม่ได้ใช้ดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560                 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 23,859 
จาํหน่าย  (40) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (254) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 23,565 
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 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ก่ ท่ีดิน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์และโรงงานแห่งหน่ึงท่ี
หยุดการผลิตและโครงการท่ียงัไม่ได้ดาํเนินการของบริษัทย่อย ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทย่อยได้
พิจารณามูลค่าของท่ีดินโดยใชร้าคาประเมินจากกรมท่ีดิน ซ่ึงไม่พบวา่มีการลดลงของมูลค่าท่ีดิน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดจาํนองท่ีดินและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 20 ลา้นบาท (2559: 20 ลา้นบาท) 
เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและหนงัสือคํ้าประกนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารแห่งหน่ึง 

20. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 59,641 59,641 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (22,598) (19,616) 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ 37,043 40,025 

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 2,982 2,982 

21. สินทรัพย์ทีจั่ดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพือ่ขาย 

 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 5/2559 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจาํหน่าย
หุ้นสามญัทั้ งหมดท่ีถือครองอยู่ แต่ไม่เกินกว่า 160,591,707 หุ้นในบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด 
(มหาชน) ให้แก่บริษทัพรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาซ้ือขายปกติ
ในช่วง 30 วนัทาํการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯท่ีไม่ตํ่ากว่า 40 สตางคต่์อหุ้น ดงันั้น 
เพื่อให้สอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก บริษทัฯจึงแสดงสินทรัพยด์งักล่าว เป็น
รายการแยกต่างหาก ภายใตห้วัขอ้ “สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ทั้งน้ี รายการดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีทาํกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทัฯจึงตอ้งเสนอรายการดงักล่าวเพื่ออนุมติัการทาํรายการจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 เม่ือวันท่ี  21 เมษายน  2560 ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นบริษัทฯ คร้ังท่ี  1/2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจําหน่าย                     
หุ้นสามญัท่ีถือครองอยู่ แต่ไม่เกินกว่า 160,591,707 หุ้นในบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่บริษทัพรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 
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 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯได้โอนขายหุ้นบางส่วนแลว้จาํนวน 153,860,426 หุ้น ให้แก่บริษทั
พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 123 ลา้นบาท บริษทัฯไดรั้บชาํระ                     
ค่าหุ้นดงักล่าวครบแลว้ทั้งจาํนวน และบริษทัฯรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 
107 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรขาดทุนรวม 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดโ้อนขายหุ้นเพิ่มเติมจาํนวน 535,500 หุ้น ให้แก่บุคคลภายนอก ในราคา
เฉล่ียหุ้นละ 0.68 บาท รวมเป็นเงิน 0.4 ลา้นบาท บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุน้ดงักล่าวครบแลว้ทั้งจาํนวน และ
บริษทัฯรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรขาดทุน
รวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) 
คงเหลือจาํนวน 6,195,781 ลา้นหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว 
เพื่อให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์การจาํหน่ายหุ้นดังกล่าวและการถือครองในปัจจุบัน บริษัทฯจึงได้
พิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายทั้งจาํนวน ตามท่ีแสดง
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

22.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                              

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 923 6,617 242,049 219,461 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 439,968 409,880 228,201 212,384 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 128,094 103,366 80,931 65,855 
เจา้หน้ีอ่ืน 54,444 44,394 27,291 22,572 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 623,429 564,257 578,472 520,272 

23. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร ทรัสตรี์ซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงิน
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นตน้) ท่ีบริษทัย่อยได้รับจากธนาคาร มีการจดจาํนองท่ีดินพร้อม                     
ส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัย่อยวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และคํ้าประกนั
โดยบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  18, 19 และ 33.3 
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 นอกจากน้ี บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี จาํกัด) จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข          
บางประการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

1. หากบริษทัยอ่ยยงัมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจาํปี) หา้มจ่ายเงินปันผล/ทาํการจดัสรรอ่ืน
ใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ/หรือบริษทัยอ่ย 

2. ห้ามทาํธุรกรรมให้กูย้ืมกบักลุ่มเจา้หน้ีซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั้งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามทาํการกูย้ืม ก่อภาระผูกพนัหรือคํ้าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญา
เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ยหรือเวน้แต่บริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกวา่ในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจาํปี 

 หากบริษทัยอ่ยไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือวา่เป็นการผดิสญัญาและ
ใหถื้อวา่หน้ีสินทุกประเภทตามวงเงินสินเช่ือของสญัญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงกาํหนดชาํระโดยทนัที 

24. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 94,436 86,028 43,093 38,940 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  8,501 7,415 3,810 3,398 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,460 3,164 949 1,265 
ตน้ทุนบริการในอดีต (5,698) - (3,881) - 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 1,112 - 446 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (112) - (36) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 9,105 - 4,330 - 

ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวา่งปี (หมายเหตุ 14) 2,723 - - - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (8,120) (2,171) (5,381) (510) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 104,407 94,436 43,330 43,093 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนขาย 4,318 3,669 - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 6,643 6,910 4,759 4,663 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 10,961 10,579 4,759 4,663 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จาํนวนประมาณ 18 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 9 ลา้นบาท) (2559: 4 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จาํนวน 1 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 21 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 21 ปี) (2559: 17 ปี (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 17 ปี))  

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
อตัราคิดลด 3.12 3.10 3.12 3.10 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.60 5.60 5.60 5.60 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0 - 25 0 - 25 0 - 20 0 - 25 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
อตัราคิดลด (7.4) 8.4 (2.9) 3.3 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  8.6 (7.8) 3.4 (3.1) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ (4.5) 5.0 (1.7) 1.8 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
อตัราคิดลด (5.4) 6.1 (1.8) 2.0 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  6.3 (5.7) 2.1 (1.9) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ (5.7) 5.1 (1.9) 1.7 

25. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้จดัสรร
สาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 482,680 428,669 224,716 202,815 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 42,028 38,386 900 776 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจาํหน่าย 2,982 2,982 2,982 2,982 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 39,056 34,746 29,884 28,663 
ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 2,435,418 2,347,058 2,432,997 2,346,184 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,363,287 1,369,220 - - 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (24,438) (22,669) (3,909) (8,449) 
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27.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 38,809 87,173 12,092 72,871 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,619 24,033 2,720 4,570 

ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 42,428 111,206 14,812 77,441 

 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,772) - (948) - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจาก             

การวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,201 471 165 377 

 (571) 471 (783) 377 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 543,999 456,315 524,713 471,646 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ  

อตัราภาษี 108,800 91,263 104,943 94,329 
ผลประโยชน์ทางภาษีในปีก่อนท่ีถกูรับรู้เป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - 7,802 - 5,457 
ขาดทุนทางภาษีท่ีถกูใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนั   

แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี (66,740) (974) (66,740) - 

ผลประโยชน์ทางภาษีจากการใชสิ้ทธิตาม                
บตัรส่งเสริมการลงทุน  (5,296) (2,387) - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ (31) (1,081) (27,390) (23,365) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,442 5,922 4,222 1,395 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,723) (1,495) (223) (375) 

อ่ืนๆ 3,976 12,156 - - 

รวม 5,664 15,502 (23,391) (22,345) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 42,428 111,206 14,812 77,441 

 



35 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,865 15,756 8,666 8,618 

รวม 16,865 15,756 8,666 8,618 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า              
เงินลงทุนชัว่คราว 30 10 27 7 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 3,473 472 2,342 377 

ผลกระทบจากการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชี                  
และทางภาษี 11,960 11,193 59 59 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 71,747 71,747 - - 
อ่ืนๆ 882 522 - - 

รวม 88,092 83,944 2,428 443 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี – สุทธิ (71,227) (68,188) 6,238 8,175 

     
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,238 8,175 6,238 8,175 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (77,465) (76,363) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจาํนวน 152 ลา้นบาท 
(2559: 456 ลา้นบาท) ท่ีบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทฯ                      
และบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจมีความไม่แน่นอนในกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวขา้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้
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28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จาํกดั) ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนสาํหรับผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก ประเภทกิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือส่ิงปรุงแต่ง
อาหาร โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (ยกเวน้การผลิตนํ้ าด่ืมและไอศกรีม) ตามบตัรการส่งเสริมการลงทุน
เลขท่ี 2558 (5)/2555 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2555 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าว
รวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น   

 รายไดข้องบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ภายใตกิ้จการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนมี
จาํนวนเงิน 590 ลา้นบาท (2559: 532 ลา้นบาท) 

29. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวน       
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 501,570 345,109 509,901 394,205 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.84 0.58 0.85 0.66 

30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯคือคณะกรรมการของบริษทัฯ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ี
รายงาน แต่ไดมี้การเพิ่มหน่วยงานในส่วนงานผลิตอาหารตั้งแต่วนัท่ี 17 เมษายน 2560 จากการซ้ือบริษทั
ยอ่ยตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุงบการเงินขอ้14 
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 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน  บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ                     
ตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

- ส่วนงานจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 

- ส่วนงานการผลิตอาหาร 

- ส่วนงานคลงัสินคา้หอ้งเยน็และบริการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานอ่ืนเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  บริษัทฯประเมินผล                     
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมใน                     
งบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานส่วนกลาง บริหารงานด้านการจัดหาเงิน 
(ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายไดท้างการเงิน) และภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่ม ดงันั้น รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

 การบนัทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบนัทึกบัญชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายได ้กาํไรและสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี้  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

จดัจาํหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็  และ
บริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 3,202 3,127 54 43 2 3 3,258 3,173 - - 3,258 3,173 
   ต่างประเทศ 50 21 878 859 - - 928 880 - - 928 880 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้ภายนอก 3,252 3,148 932 902 2 3 4,186 4,053 - - 4,186 4,053 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1,202 1,209 13 16 1,215 1,225 (1,215) (1,225) - - 
รวมรายได้ 3,252 3,148 2,134 2,111 15 19 5,401 5,278 (1,215) (1,225) 4,186 4,053 
              
ผลการดาํเนินงาน:             
กาํไรของส่วนงาน 420 443 298 287 2 6 720 736 (1) - 719 736 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:             
รายไดอ้ื่น           47 30 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม           107 - 
ค่าใชจ้่ายในการขาย           (9) (2) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (302) (243) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม           (3) (61) 
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน           (4) - 
ตดัจาํหน่ายค่าความนิยม           (7) - 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (4) (4) 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้           544 456 
ภาษีเงินได ้           (42) (111) 
กาํไรสําหรับปี           502 345 
ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย           6 - 
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ           508 345 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,893 1,834 1,238 1,053 335 334 3,466 3,221 (912) (662) 2,554 2,559 
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ประเทศไทย 3,258 3,173 
ประเทศญ่ีปุ่น 510 562 
ประเทศอ่ืนๆ 418 318 
รวม 4,186 4,053 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี) ท่ีแสดงอยู่ใน  
งบการเงิน ตั้ งอยู่ในประเทศท่ีกิจการดาํเนินการอยู่คือในประเทศไทย จึงถือเป็นการรายงานตามเขต
ภูมิศาสตร์แลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนห้ารายเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 
2,331 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค และการผลิตอาหาร (2559: 2,306 
ลา้นบาท) 

31. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพของ    
แต่ละบริษทัข้ึนตามพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยและ
พนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 8 ของเงินเดือน  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
น้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของแต่ละบริษทั ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท (2559:14 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวน
เงิน 7 ลา้นบาท (2559: 7 ลา้นบาท) 
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32. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

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 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

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 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารสํานักงาน ยานพาหนะและ
อุปกรณ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 14 12 8 10 
1 ถึง 5 ปี 7 12 2 7 
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33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับบริการดา้นคอมพิวเตอร์ คาํปรึกษา ค่าโฆษณา 
และบริการอ่ืนๆกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการระยะยาวดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 124 79 63 42 
1 ถึง 5 ปี 26 28 24 27 
มากกวา่ 5 ปี 29 33 29 33 

33.3 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการท่ีบริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคาร
ใหแ้ก่ บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 113 ลา้นบาท (2559: 113 ลา้นบาท)  

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง
ในวงเงิน 102 ลา้นบาท (2559: 102 ลา้นบาท) 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อย
เหลืออยู่เป็นจาํนวน 12 ลา้นบาท (2559: 13 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยหนังสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัภาษีอากร    
ขาเขา้จาํนวน 9 ล้านบาท (2559: 10 ลา้นบาท) และเพื่อคํ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าจาํนวน 3 ล้านบาท    
(2559: 3 ลา้นบาท) 
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34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน และเจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจาก
การใหสิ้นเช่ือ นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบนัการเงิน      
เงินให้กูย้ืม และเงินลงทุนท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน
ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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 สินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่มีอตัราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวนัที่
ครบกาํหนดหรือวนัที่มีการกาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ (หากวนัที่มีการกาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี้ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับขึ้นลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงนิรวม               
สินทรัพย์ทางการเงนิ               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 59 50 - - 59 50 0.23 - 0.50 0.37 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - - - - - 205 151 205 151 - - 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - - - - - - - - 778 733 778 733 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบี้ยคา้งรับจาก

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - 74 - - - - - - - - - 74 - 7.12 - 7.50 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกนั - - - - - - - - - - - - - - 
เงินลงทุนระยะยาว - - - 10 100 151 - - - - 100 161 3.36 - 3.40 3.36 - 4.70 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - - - - - - 172 252 172 252 - - 
สินทรัพยท์ี่จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พือ่ขาย - - - - - - - - - 17 - 17 - - 
 - 74 - 10 100 151 59 50 1,155 1,153 1,314 1,438   
หนีส้ินทางการเงนิ               
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - - - 623 564 623 564 - - 
 - - - - - - - - 623 564 623 564   
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 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับขึ้นลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ               

สินทรัพย์ทางการเงนิ               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 26 32 - - 26 32 0.37 0.37 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - - - - - 145 71 145 71 - - 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - - - - - - - - 732 703 732 703 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 89 8 - - - - - - - - 89 8 4.025 3.00 - 4.73 
เงินลงทุนระยะยาว - - - 10 100 151 - - - - 100 161 3.36 - 3.40 3.36 - 4.70 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - - - - - - 117 202 117 202 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 5 5 10 15 - - - - - - 15 20 4.50 4.50 
สินทรัพยท์ี่จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พือ่ขาย - - - - - - - - - 56 - 56 - - 
 94 13 10 25 100 151 26 32 994 1,032 1,224 1,253   
หนีส้ินทางการเงนิ               
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - - - 578 520 578 520 - - 
 - - - - - - - - 578 520 578 520 - - 
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 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือและขายสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัย่อยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

บริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย 
อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

ของจาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 32.5726 ถึง 33.460 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึง 27 มิถุนายน 2561 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 35.6519 ถึง 35.9900 15 มิถุนายน 2560 ถึง 5 กรกฎาคม 2560 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียน  
สกลุเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 1 2 2 32.5146 และ 32.8472 35.6588 และ 36.0025 
เยน - - 22 19 0.29363 0.311335 
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35. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ  วนัท่ี                     
31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.5:1 (2559: 0.4:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.6:1 (2559: 0.5:1) 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้นาํเสนอท่ีประชุมสามญัประจาํปี                     
ผูถื้อหุ้น เพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 478 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 209 ลา้นบาท คงเหลือ
เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 269 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชี
ภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

37. การอนุมัติงบการเงิน  

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 


