
 

 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2561  



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                    
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ                                                  
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้                                    
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วม
วธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้เป็นรายการบญัชีท่ีส าคญัรายการหน่ึงของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากจ านวนท่ีบนัทึกในบญัชี
ส่งผลโดยตรงต่อผลก าไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั ประกอบกบับริษทัฯมีรายการส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบ
ในช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั รวมถึงการใหส่้วนลดต่างๆ เพื่อกระตุน้ยอดขาย ท าให้รายการขายของบริษทัฯมี
เง่ือนไขในการรับรู้รายไดท่ี้ซบัซอ้น ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร
รายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ
ควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ี
อาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 13 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจร
อายุของสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบั
มูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ   
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการ
ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหาร
ใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงัน้ี   

• ท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
สม ่าเสมอของการใชเ้กณฑ์ดงักล่าว 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่ม
สินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวยีนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบราคาขายสุทธิส าหรับรายการขายภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้
คงเหลือ 

• พิจารณาขอ้มูลในอดีตยอ้นหลงั 3 ปีส าหรับผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายและการตดัจ าหน่ายสินคา้
คงเหลือออกจากบญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีเปรียบเทียบกบัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ี
บนัทึกไว ้ณ ส้ินปีก่อน 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                    
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                                                        
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน  
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพนัธ์ 2562 



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 41,395,964        58,896,313        24,036,641        26,433,970        

เงินลงทุนชัว่คราว 7 224,101,371      205,543,541      139,234,769      145,183,812      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 762,487,251      777,815,854      718,296,976      731,726,087      

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 9, 10 -                          -                          209,947,097      89,175,918        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระคืนภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 9, 11 -                          -                          4,805,129          4,807,496          

สินคา้คงเหลือ 13 458,665,048      407,160,965      60,010,518        71,068,604        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 36,215,031        26,369,722        16,650,792        9,064,617          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,522,864,665   1,475,786,395   1,172,981,922   1,077,460,504   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากท่ีกนัไวเ้พ่ือการช าระหน้ี 118,561              118,561              118,561              118,561              

เงินลงทุนระยะยาว 14 50,189,346        100,441,265      50,189,346        100,441,265      

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี 9, 11 -                          -                          5,600,000          10,400,000        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                          -                          356,254,170      355,854,170      

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 16 6,036,566          - -                          -                          

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 17 90,227,905        171,568,408      73,223,465        117,409,161      

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 18 -                          -                          -                          -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 816,555,013      732,229,966      2,515,953          2,376,640          

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 20 23,311,400        23,565,260        -                          -                          

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 21 34,060,849        37,042,908        34,060,849        37,042,908        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 9,394,851          6,238,110          9,394,851          6,238,110          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,433,834        6,077,193          5,817,686          493,261              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,042,328,325   1,077,281,671   537,174,881      630,374,076      

รวมสินทรัพย์ 2,565,192,990   2,553,068,066   1,710,156,803   1,707,834,580   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22 599,467,715      623,429,090      557,407,153      578,472,028      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 12 -                          -                          -                          -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 37,349,085        12,183,831        27,307,692        1,423,965          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,800,331        16,673,545        7,036,620          6,413,397          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 656,617,131      652,286,466      591,751,465      586,309,390      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 86,020,264        77,465,498        -                          -                          

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 115,793,746      104,407,324      48,525,082        43,330,400        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 201,814,010      181,872,822      48,525,082        43,330,400        

รวมหนีสิ้น 858,431,141      834,159,288      640,276,547      629,639,790      

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

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

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 15 (10,358,192)       -                          -                          -                          

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 62,180,270        62,180,270        62,180,270        62,180,270        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 841,079,058      862,046,884      399,568,927      396,939,612      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 15 216,308,223      192,152,812      9,885,759          20,829,608        

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,707,454,659   1,714,625,266   1,069,880,256   1,078,194,790   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (692,810)            4,283,512          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,706,761,849   1,718,908,778   1,069,880,256   1,078,194,790   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,565,192,990   2,553,068,066   1,710,156,803   1,707,834,580   

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,469,811,936   4,183,742,003   3,557,954,370   3,249,188,405   

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 2,197,380          2,460,864          -                         -                         

เงินปันผลรับ 15 -                         -                         120,116,689 136,949,076

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 15,309,274        121,296,411      7,931,697          83,433,719        

รายไดอ่ื้น 12,371,341        32,396,560        25,561,874 26,471,770

รวมรายได้ 4,499,689,931   4,339,895,838   3,711,564,630   3,496,042,970

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 3,223,711,869   3,055,721,869   2,643,120,251 2,429,087,297

ค่าใชจ่้ายในการขาย 396,859,605      351,205,264      376,948,272 333,388,994

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 413,378,977      370,972,795      227,649,463 208,060,082

ขาดทุนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน -                         4,336,321          -                         -                         

ตดัจ าหน่ายค่าความนิยม -                         7,417,555          -                         -                         

รวมค่าใช้จ่าย 4,033,950,451   3,789,653,804   3,247,717,986   2,970,536,373

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 465,739,480      550,242,034      463,846,644 525,506,597

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 16 (1,463,424)         (2,663,625)         -                         -                         

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 464,276,056      547,578,409      463,846,644      525,506,597      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,714,292)         (3,579,689)         -949,329 -793,750

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 460,561,764      543,998,720      462,897,315      524,712,847

ภาษีเงินได้ 27 (95,870,968)       (42,428,396)       (71,408,975)       -14,811,885

ก าไรส าหรับปี 364,690,796      501,570,324      391,488,340      509,900,962

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 17 (20,555,331)       6,007,497          -13,679,811 824,497

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 4,396,943          (1,201,499)         2,735,962 -164,899

(16,158,388)       4,805,998          (10,943,849)       659,598             

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าท่ีดิน 19 50,392,250        -                         -                         -                         

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 (10,078,451)       -                         -                         -                         

40,313,799        -                         -                         -                         

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 24,155,411        4,805,998          (10,943,849)       659,598             

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

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

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

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 24,155,411        (3,527,335)         (10,943,849)       (3,132,409)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 388,846,207      498,042,989      380,544,491      506,768,553      

การแบ่งปันก าไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 367,892,010      507,833,489      391,488,340 509,900,962

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,201,214)         (6,263,165)         

364,690,796      501,570,324      

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 392,047,421      504,477,958      380,544,491 506,768,553

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,201,214)         (6,434,969)         

388,846,207      498,042,989      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 29

   ก  าไรส าหรับปี 0.61                   0.84                   0.65 0.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



รายการอ่ืนของ

การเปล่ียนแปลง

ส่วนต ่ากว่าทุน ส่วนของผูมี้

จากการ ผลแตกต่างจาก ส่วนไดเ้สียท่ี

เปล่ียนสดัส่วน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก การจดัโครงสร้าง รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่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         

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                               -                             -                             507,833,489        -                           -                               -                               -                               507,833,489            (6,263,165)               501,570,324            

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

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน

   จากการเปล่ียนสถานะและซ้ือเงินลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย -                               -                             -                             -                           -                           -                               -                               -                               -                               10,718,481              10,718,481              

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่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         

-                               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 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         

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                               -                             -                             367,892,010        -                           -                               -                               -                               367,892,010            (3,201,214)               364,690,796            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                             -                             -                           40,313,799           (16,158,388)             -                               24,155,411              24,155,411              -                               24,155,411              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                             -                             367,892,010        40,313,799           (16,158,388)             -                               24,155,411              392,047,421            (3,201,214)               388,846,207            

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 15) -                               (10,358,192)           -                             -                           -                           -                               -                               -                               (10,358,192)             (1,775,108)               (12,133,300)             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                               -                             -                             (388,859,836)       -                           -                               -                               -                               (388,859,836)           -                               (388,859,836)           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 598,245,300            (10,358,192)           62,180,270            841,079,058        327,302,981         13,860,420              (124,855,178)           216,308,223            1,707,454,659         (692,810)                  1,706,761,849         

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ท่ีเกิดจากผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน



(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

 ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทนุจากการ

ทนุท่ีออกจ าหน่าย จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่าใน รวม


และช าระเต็มมูลค่าแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ก าไรส าหรับปี -                                    -                                    509,900,962                  -                                    509,900,962                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                    -                                    (3,792,007)                    659,598                        (3,132,409)                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                    -                                    506,108,955                  659,598                        506,768,553                  

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

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

-                                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 598,245,300                  62,180,270                    396,939,612                  20,829,608                    1,078,194,790               

ก าไรส าหรับปี -                                    -                                    391,488,340                  -                                    391,488,340                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                    -                                    -                                    (10,943,849)                  (10,943,849)                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                    -                                    391,488,340                  (10,943,849)                  380,544,491                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                                    -                                    (388,859,025)                -                                    (388,859,025)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 598,245,300                  62,180,270                    399,568,927                  9,885,759                     1,069,880,256               

-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนภำษี 460,561,764           543,998,720           462,897,315           524,712,847           

รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) 

   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

   ส่วนแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ 1,463,424              2,663,625              -                             -                             

   คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 48,276,539             41,867,543             1,124,858              900,389

   คำ่เช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ตดัจ ำหน่ำย 2,982,059              2,982,061              2,982,059              2,982,061              

   คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน (2,555,848)             2,629,085              -1,523,832 1,993,626

   กำรปรับลดรำคำสินคำ้คงเหลือเป็นมลูคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 5,459,303              12,943,488             4,257,575 5,538,475

   ก  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุชัว่ครำว (1,976,375)             (1,617,647)             -1,358,926 -963,829

   ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุระยะยำว 69,457                   -                             69,457                   -                             

   ก  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                             (106,950,478)         -                             -69,759,977

   ก  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย (13,419,355)           (12,543,890)           -6,674,208 -12,543,890

   ก  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไมไ่ดใ้ชด้  ำเนินงำน (26,444)                  (341,181)                -                             -2,458

   ขำดทนุจำกกำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทนุ -                             4,336,321              -                             -                             

   ตดัจ  ำหน่ำยคำ่ควำมนิยม -                             7,417,555              -                             -                             

   คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 15,145,870             10,960,727             6,720,180 4,759,322

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

   ก  ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (104,184)                (1,005,373)             -                             -                             

   (ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่เงินลงทนุชัว่ครำว

      ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 16,999                   (118,324)                31,980 -99,851

   โอนกลบัคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุ -                             -                             -400,000 -                             

   เงินปันผลรับ -                             -                             -120,116,689 -136,949,076

   ดอกเบ้ียรับ (2,762,014)             (8,249,036)             -8,826,649 -8,911,652

   คำ่ใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 253,091                 98,787                   43,978                   -                             

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด ำเนินงำน 513,384,286           493,373,923           339,227,098           307,775,008

สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 17,607,923             (11,569,085)           14,952,943 -30,861,308

   สินคำ้คงเหลือ (56,963,386)           (50,009,661)           6,800,511 -9,509,875

   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (9,174,598)             (979,666)                -7,676,808 -1,996,408

   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (7,193,169)             (2,219,700)             -5,570,480 -84,539

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (23,576,699)           59,481,822             -21,060,911 58,001,512

   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,094,373              2,728,968              607,891 -1,810,003

   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (3,759,448)             (8,120,050)             -1,525,498 -5,380,500

เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 433,419,282           482,686,551           325,754,746           316,133,887

   เงินสดรับจำกภำษีเงินไดร้อขอคืน 581,723                 1,665,868              -                             -                             

   จ่ำยภำษีเงินได้ (71,643,891)           (63,648,997)           (45,930,693)           -39,082,055

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 362,357,114           420,703,422           279,824,053           277,051,832

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(หน่วย: บำท)



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทนุชัว่ครำว (2,996,890,511)      (2,275,000,000)      -1,759,229,999 -1,297,330,000

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทนุชัว่ครำว 2,980,292,057        2,221,926,008        1,766,505,988 1,224,444,226

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                             (29,400,000)           -120,730,000 -80,936,600

เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                             -                             4,800,000 4,800,000

เงินสดจ่ำยสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                             (15,038,514)           -                             -                             

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ (7,499,990)             -                             -                             -                             

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุระยะยำว 50,125,000             60,000,000             50,125,000 60,000,000

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                             123,457,336           -                             123,457,336

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย 74,155,656             100,000,000           37,155,656 100,000,000

ดอกเบ้ียรับ 2,884,744              8,765,941              8,960,368 9,430,658

เงินปันผลรับ -                             -                             120,116,689 136,949,076

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไมไ่ดใ้ชด้  ำเนินงำน 290,074                 650,332                 -                             2,729

ซ้ืออุปกรณ์ (81,964,302)           (44,426,324)           -1,018,117 -856,954

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 21,392,728             150,934,779           106,685,585           279,960,471

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ช ำระคืนหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ -                             (249,320)                -                             -                             

เงินสดจ่ำยจำกกำรซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (12,133,300)           -                             -                             -                             

ดอกเบ้ียจ่ำย (253,091)                (94,064)                  (43,978)                  -                             

เงินปันผลจ่ำย (388,863,800)         (562,153,042)         (388,862,989)         -562,152,120

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (401,250,191)         (562,496,426)         (388,906,967)         -562,152,120

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (17,500,349)           9,141,775              (2,397,329)             -5,139,817

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

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 41,395,964             58,896,313             24,036,641             26,433,970

-                             -                             -                         -                             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รำยกำรท่ีไมใ่ช่เงินสด

กิจกรรมลงทนุ

   โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำย

      เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย -                             662,407                 -                             2,154,660

   เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจำกกำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ -                             19,167,526             -                             -                             

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(หน่วย: บำท)
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งใน                 
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ท่ีอยูต่ามท่ี          
จดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี      
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี          
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากัด (มหาชน)           
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ    

1. บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ 
จ  ากดั 

คลังสินค้าห้องเย็น ผลิตและจ าหน่ายอาหาร            
แช่แขง็และให้เช่าพ้ืนท่ี  

ไทย 100 100 

2. บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี 
จ  ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและ
ถุงอะลูมิเนียมฟอยล ์

ไทย 100 100 

3. บริษทั พี.เอม.ฟดู. จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายอาหารวา่งส าเร็จรูป ไทย 100 100 
4. บริษทั พีเอม็ เอสอี จ  ากดั ลงทุนในกิจการเพ่ือสังคมและด าเนินธุรกิจดา้น

การผลิต การตลาด การพฒันาผลิตภณัฑ ์และ
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจการเพ่ือ
สงัคม 

ไทย 100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ   
ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก   
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทย่อย (บริษัท พี เอ็ม เอสอี จ  ากัด) ได้เข้าซ้ือหุ้นของบริษัท มีวนา จ ากัด                                
(เดิมช่ือ บริษัท กรีนเนท เอสอี จ ากัด) จากผู ้ถือหุ้นเดิมท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยใน                                      
บริษัท  มีวนา จ ากัด เพิ่ ม ข้ึนจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 72.04 เป็นร้อยละ 88.89 ตามรายละเอียด                                  
ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทย่อย (บริษัท  พี เอ็ม  เอสอี จ  ากัด) ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท                                           
เดอะ กู๊ด ดริงค์ จ  ากัด จ านวน 5 ล้านบาท (500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) ต่อมาในเดือน
กรกฎาคม บริษทัย่อยได้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพิ่มอีกเป็นจ านวน 250,002 หุ้น มูลค่าหุ้นละ10 บาท 
จ านวน 2.5 ลา้นบาท ท าให้บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในบริษทัเดอะ กู๊ด ดริงค ์จ  ากดั จ านวนทั้งส้ิน 7.5 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

2.3 บริษัทฯจัดท างบการเงิน เฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าตาม                            
วธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมี                         
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าว
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่ง
มอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลให้เกิดรายการปรับปรุง
จากรายการดงัต่อไปน้ี 

- ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายให้กบัลูกคา้ - บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายไปแต่ไม่ไดม้า
ซ่ึงสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ และจ านวนท่ีจ่ายไปมีจ านวนเงินท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินคา้
หรือบริการท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากลูกค้า บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องน าส่วนเกิน
ดงักล่าวหกัจากราคาของรายการ 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบญัชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ                   
ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน                                              
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้                         
จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน                                  
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

  ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินค้าให้กบัผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้า                 
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าเช่า 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้เป็นรายไดทุ้กเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

  ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี           
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า  

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย        
จะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายุหน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
เม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตาม           
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงใน           
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่ง
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน           
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัยอ่ยจดัให้มี
การประเมินราคาท่ีดินดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกท่ีดินดังกล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้ งน้ี
บริษัทย่อยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินดังกล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 
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 บริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินดงัต่อไปน้ี  

- บริษทัย่อยบนัทึกราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
และรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในส่วนของผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ตาม 
หากท่ีดินนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
แล้ว ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัย่อยรับรู้ราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม หากท่ีดินนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาท่ีดิน” อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  5 - 25 ปี 
 เคร่ืองจกัร     5 - 25 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  2, 20 ปี 
 เคร่ืองมือและอุปกรณ์     5, 10 ปี 
 เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  3, 5 - 10 ปี 
 ยานพาหนะ               5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อย                        
ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าตัดจ าหน่าย 

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ ค่าเช่าพื้นท่ีอาคารเพื่อประโยชน์ในการท าส านักงานซ่ึงเช่ามาจากบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนั แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าค านวณโดย
วธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 20 ปี  

 ค่าตดัจ าหน่ายรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.8 ค่าความนิยม  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาสูงกว่าตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือ                                    
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ                              
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญา
เช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้
งานของสินทรัพยท่ี์เช่า 

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน 
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ ว ันท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  



9 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อย
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ี
ท่ีดินซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย                        
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ         
แต่ละบริษทัข้ึน ซ่ึงกองทุนจะประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อย          
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและ
บริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช ้          
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร           
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้ น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า             
ภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษี                 
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ง          
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ           
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี                               
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั
มีดงัน้ี 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ         
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดย
ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส าหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัการ
ประมาณการบางประการ  

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคต             
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 362 330 150 150 
เงินฝากธนาคาร 41,034 58,566 23,887 26,284 
รวม 41,396 58,896 24,037 26,434 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.25 
ถึง 0.50 ต่อปี) 
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7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินฝากประจ า 4 5 - - 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด      
ตราสารหน้ี (มูลค่ายติุธรรม) 224,097 205,539 139,235 145,184 

รวม 224,101 205,544 139,235 145,184 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นการ
ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม มูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวค านวณโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ี
ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 540 311 7 3 
คา้งช าระ  
     ไม่เกิน 3 เดือน  61 11 - 4 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                 601 322 7 7 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 989 194 19,514 19,378 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 9) 1,590 516 19,521 19,385 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 677,025 667,795 635,167 629,589 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  33,246 34,264 24,072 23,703 
 3 - 6 เดือน 1,314 1,948 1,287 1,945 
 6 - 12 เดือน 696 1,505 336 1,379 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,501 3,276 921 2,617 

รวม 713,782 708,788 661,783 659,233 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,343) (3,898) (1,328) (3,835) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกัน, สุทธิ 712,439 704,890 660,455 655,398 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 53,902 77,854 38,321 56,943 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,444) (5,444) - - 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 48,458 72,410 38,321 56,943 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่                                     
- กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 760,897 777,300 698,776 712,341 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 762,487 777,816 718,297 731,726 

 



15 

9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 54 36 16 11 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า      
ดอกเบ้ียรับ - 2 - - อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 6 3 อตัราร้อยละ 1.29 ถึง 4.50 ต่อปี              

(2560: อตัราร้อยละ 4.03 และ 4.50 ต่อปี) 
รายไดอ่ื้น - - 15 15 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ - - 1,405 1,201 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัราก าไรจ านวนหน่ึง 
รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกัน      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 10 10 10 10 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39 38 24 24 ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 18,992 19,238 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,590 516 529 147 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,590 516 19,521 19,385 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 22)      
บริษทัยอ่ย - - 251,939 241,821 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 478 923 215 228 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 478 923 252,154 242,049 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 และการเคล่ือนไหวของรายการดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2560 

 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั              
และดอกเบีย้ค้างรับ (หมายเหตุ 10)     

บริษทั พีเอม็ เอสอี จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 89,176 133,555 (12,784) 209,947 

บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) - 9,042 (9,042) - 

รวม 89,176 142,597 (21,826) 209,947 

     
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนัและ
ดอกเบีย้ค้างรับ (หมายเหตุ 11)     

บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 15,207 584 (5,386) 10,405 

รวม 15,207 584 (5,386) 10,405 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี  (4,807)   (4,805) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายใน    หน่ึงปี 10,400   5,600 

     
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัและ
ดอกเบีย้ค้างจ่าย  (หมายเหตุ 12)     

บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) - 9,042 (9,042) - 
บริษทั พี.เอม.ฟดู จ ากดั (บริษทัยอ่ย) - 32,003 (32,003) - 

รวม - 41,045 (41,045) - 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 61,800 63,335 31,011 37,753 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,050 1,926 1,845 1,235 
รวม 64,850 65,261 32,856 38,988 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระค ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินขอ้ 33.4 

10. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบีย้ค้างรับ 

 ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2561 เป็นเงินท่ีบริษทัฯให้กูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินแก่บริษทั พีเอ็ม เอสอี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 
จ านวน 210 ล้านบาท (2560: 89 ล้านบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ต่อปี (2560: อตัราร้อยละ 
4.03 ต่อปี) โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวน 216 ลา้นบาท 
(2560: 129 ลา้นบาท) เป็นเงินท่ีบริษทัยอ่ยใหกู้ย้มืแก่ บริษทั มีวนา จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั กรีนเนท เอสอี 
จ ากดั) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมีสินคา้คงเหลือเป็น
หลกัประกนั  

11. เงินให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2561 เป็นเงินท่ีบริษทัฯใหกู้ย้มืแก่บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) จ  านวน       
10 ลา้นบาท (2560: 15 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี (2560: อตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี)
และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกเดือนตามจ านวนท่ีก าหนดไว้
ในสัญญา ทั้งน้ี บริษทัฯจะไดรั้บช าระคืนเงินกูภ้ายใน 5 ปีนบัจากวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
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12. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างจ่าย  

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้ นในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงินมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 และ 1.25 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั 

13.  สินค้าคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน 
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 84,261 95,659 (2,125) (6,019) 82,136 89,640 
งานระหวา่งท า 21,360 27,435 (425) (575) 20,935 26,860 
วตัถุดิบ 308,836 250,651 (5,649) (7,859) 303,187 242,792 
วสัดุหีบห่อ 47,931 50,615 (13,293) (11,521) 34,638 39,094 
วสัดุอ่ืน 5,182 4,892 (2,046) (1,997) 3,136 2,895 
สินคา้ระหวา่งทาง 14,633 5,880 - - 14,633 5,880 
รวม 482,203 435,132 (23,538) (27,971) 458,665 407,161  

     
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน 
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 61,757 75,021 (1,747) (3,952) 60,010 71,069 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่า
สุทธิท่ีจะได้รับเป็นจ านวน 5 ล้านบาท (2560: 13 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษทัฯจ านวน 4 ล้านบาท 
(2560: 6 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย  
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14. เงินลงทุนระยะยาว  

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

ตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด   
ตราสารหน้ีภาคเอกชนในประเทศ 50,290 100,554 
หกั :ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (101) (113) 

 50,189 100,441 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุน้กู ้มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 50 ลา้นบาท (2560: 100 ลา้นบาท) 
ซ่ึงจะครบก าหนดในเดือนมีนาคม 2566 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.40 ต่อปี (2560: ร้อยละ 3.40 ต่อปี) 

 ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิและเงินลงทุนในหุ้นกู ้มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 
50 ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีเงินลงทุนระยะยาวประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนดท่ีมีมูลค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 เป็นจ านวนเงิน 51 ลา้นบาท และ 102 ลา้นบาท ตามล าดบั 

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ 
สัดส่วนเงิน
ลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
รับระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ากดั 230,000 230,000 100 100 311,699 311,699 - - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั 93,000 93,000 100 100 92,999 92,999 29,992 37,200 
บริษทั พ.ีเอม.ฟดู จ ากดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 90,125 99,749 
บริษทั พีเอม็ เอสอี จ ากดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 - - 

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

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

รวม     475,423 475,423   
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (119,169) (119,569)   

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     356,254 355,854   
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15.1 บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม - บริษัท มีวนา จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท กรีนเนท เอสอี จ ากัด) (ถือโดย 
บริษัท พเีอม็ เอสอ ีจ ากดั) 

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

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

 บริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวจ านวน                                       
10 ล้านบาท อยู่ภายใต้หัวข้อ “ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย”                                 
ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

15.2 ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2549 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติั
ให้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จ  ากดั 
ให้แก่ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ ากดั (บริษทัใหญ่) ในราคา 314 ลา้นบาท และพร้อมกนันั้นท่ี
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่งซ่ึงบริษทัฯ
เคยถือหุ้นทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ  ากดั และบริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี 
จ  ากดั จากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จ  ากดั ในราคา 193 ลา้นบาท และ 102 ลา้นบาท ตามล าดบั ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2550 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือเงิน
ลงทุนทั้งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ 
จ  ากดั ในราคา 60 ลา้นบาท เน่ืองจากการซ้ือขายเงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่ม
บริษทั ดงันั้น บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั้งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเน่ืองจาก
บริษทัยอ่ยทั้งสามดงักล่าวท่ีซ้ือมาจากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จ  ากดั เคยเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ
มาโดยตลอด และผลของรายการซ้ือขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” และแสดงไวใ้นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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16. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

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

ประกอบธุรกิจพฒันาผลิตภณัฑ์และช่องทางการจดัจ าหน่าย และให้สิทธิแก่บริษทัยอ่ยรายอ่ืนในการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์กาแฟพร้อมด่ืม โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 500,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ต่อมาในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทั เดอะ กู๊ด ดริงค์ จ  ากดั ได ้                                                
จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ านวน 10 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) ท าให้
บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 กรกฏาคม 2561 

16.1 เงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เดอะ กู๊ด ดริงค ์จ ากดั พฒันาผลิตภณัฑแ์ละช่องทาง

การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
กาแฟพร้อมด่ืม ไทย 49.99 - 7,500 - 6,037 - 

16.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
การร่วมคา้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
บริษทั เดอะ กู๊ด ดริงค ์จ ากดั 1,463 (*) - 
บริษทั มีวนา จ ากดั   
(เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย   
เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560) - 2,664(**) 

 1,463 (*) 2,664(**) 

       (*) ตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 (**) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 16 เมษายน 2560 
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17. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เงินลงทุน - ตราสารทุน  79,140 139,877 65,531 96,037 
บวก: ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน    หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 11,088 31,691 7,692 21,372 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 90,228 171,568 73,223 117,409 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - สุทธิ 171,568 117,409 
ขายระหวา่งปี (60,785) (30,506) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (20,555) (13,680) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - สุทธิ 90,228 73,223 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประกอบดว้ยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารทุนและ
เงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็น
ขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวค านวณโดยใชร้าคามูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน และเงินลงทุนในตราสารทุน
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวค านวณโดยใช้
ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมูลค่าตามบญัชี 61 ลา้นบาท 
(2560: 87 ลา้นบาท) และรับรู้ก าไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของก าไรหรือขาดทุนจ านวน 11 ลา้น
บาท (2560: 10 ลา้นบาท)  



23 

18. เงินลงทุนในบริษัทอืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                              

รับระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั กลุ่มสุวทิยด์ าริห์ จ ากดั 1,000 1,000 10 10 100 100 - - 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (100) (100)   
เงนิลงทุนในบริษัทอืน่ - สุทธิ     - -   
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19. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ่ึ์ง
แสดงมลูค่าตาม
ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมลูค่าตามราคาทุน  

 

 

อาคารและ             
ส่ิงปลูกสร้างและ
ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองมือ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช ้  

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร  

 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร อาคารเช่า และอุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่          
1 มกราคม 2560 435,092 319,873 481,636 7,675 67,198 36,039 7,990 2,260 1,357,763 
ซ้ือเพ่ิม - 8,426 17,854 - 12,415 4,560 - 1,155 44,410 
ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวา่งปี  - 4,091 490 - 2,017 446 143 - 7,187 
จ าหน่าย - - (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 8,133 1,294 1,406,433 
ซ้ือเพ่ิม - 10,099 20,920 - 12,392 6,316 - 32,006 81,733 
ตีราคาท่ีดินเพ่ิม 50,392 - - - - - - - 50,392 
จ าหน่าย - - (1,568) - (685) (72) - - (2,325) 
โอนเขา้   - 1,560 5,122 - 5,196 - - - 11,878 
โอนออก - - - - - - - (11,878) (11,878) 
ตดัจ าหน่าย - - - - - - - (22) (22) 

31 ธนัวาคม 2561 485,484 346,170 521,786 7,675 98,339 47,224 8,133 21,400 1,536,211 
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19. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ่ึ์ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

 

อาคารและ             
ส่ิงปลูกสร้างและ
ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองมือ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 
และเคร่ืองใช ้  

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร  

 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร อาคารเช่า และอุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2560 - 236,893 315,794 7,674 40,047 27,354 7,694 - 635,456 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  - 5,736 23,858 - 8,540 3,144 143 - 41,421 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - (2,415) - (194) (65) - - (2,674) 

31 ธนัวาคม 2560  - 242,629 337,237 7,674 48,393 30,433 7,837 - 674,203 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 6,204 26,493 - 10,958 4,113 - - 47,768 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - (1,568) - (675) (72) - - (2,315) 

31 ธนัวาคม 2561 - 248,833 362,162 7,674 58,676 34,474 7,837 - 719,656 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2560 435,092 91,882 160,075 1 33,043 10,547 296 1,294 732,230 

31 ธนัวาคม 2561 485,484 97,337 159,624 1 39,663 12,750 296 21,400 816,555 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี           
2560 (จ  านวน 32 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)      41,421 

2561 (จ  านวน 40 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)      47,768 
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19. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง   
 ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้   
 อาคารเช่า ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2560 7,675 11,193 7,990 26,858 
ซ้ือเพ่ิม - 856 - 856 
จ าหน่าย - (61) - (61) 
31 ธนัวาคม 2560 7,675 11,988 7,990 27,653 
ซ้ือเพ่ิม - 1,018 - 1,018 

31 ธนัวาคม 2561 7,675 13,006 7,990 28,671 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2560 7,674 9,204 7,694 24,572 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1 764 - 765 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (61) - (61) 

31 ธนัวาคม 2560 7,675 9,907 7,694 25,276 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 879 - 879 

31 ธนัวาคม 2561 7,675 10,786 7,694 26,155 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2560 - 2,081 296 2,377 

31 ธนัวาคม 2561 - 2,220 296 2,516 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)    765 

2561 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)    879 

 บริษัทย่อยได้จดัให้มีการประเมินราคายุติธรรมของท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2561 ซ่ึงใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าท่ีดินดงักล่าวเป็นขอ้มูลในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใช้
ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
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 หากบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 จะเป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
ท่ีดิน 76,356 76,356 

 บริษทัย่อยสองแห่งไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัย่อย 
แห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ  านวน 474 ลา้นบาท (2560: 425 ลา้นบาท)             
เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและหนงัสือค ้าประกนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ  504 ล้านบาท (2560: 430 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯเป็นจ านวนเงินประมาณ           
24 ลา้นบาท (2560: 23 ลา้นบาท) 

20. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
ท่ีดิน 20,459 20,459 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 22,106 22,106 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 25,635 25,635 
รวม 68,200 68,200 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (44,889) (44,635) 
สินทรัพยท่ี์ไมไ่ดใ้ชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 23,311 23,565 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี 254 254 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 23,565 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (254) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 23,311 
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 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานไดแ้ก่ ท่ีดิน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์และโรงงานแห่งหน่ึงท่ี
หยุดการผลิตและโครงการท่ียงัไม่ได้ด าเนินการของบริษทัย่อย ในเดือนมกราคม 2562 บริษัทย่อยได้
พิจารณามูลค่าของท่ีดินโดยใชร้าคาประเมินจากกรมท่ีดิน ซ่ึงไม่พบวา่มีการลดลงของมูลค่าท่ีดิน 

 บริษทัย่อยไดจ้ดจ านองท่ีดิน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์และโรงงานซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช้ใน
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ  านวน 23 ลา้นบาท (2560: 
23 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและหนงัสือค ้าประกนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร
แห่งหน่ึง 

21. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 59,641 59,641 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (25,580) (22,598) 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ 34,061 37,043 

ค่าตดัจ าหน่ายท่ีรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี 2,982 2,982 

22.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                              

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ9) 478 923 252,154 242,049 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 388,907 439,968 196,963 228,201 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 136,489 128,094 70,150 80,931 
เจา้หน้ีอ่ืน 73,594 54,444 38,140 27,291 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 599,468 623,429 557,407 578,472 

23. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร ทรัสตรี์ซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงิน
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นตน้) ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร มีการจดจ านองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้ งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษัทย่อยวางเป็นหลักทรัพยค์  ้ าประกัน และ                        
ค  ้าประกนัโดยบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19, 20 และ 33.4 
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 นอกจากน้ี บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี จ  ากัด) จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข          
บางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

1. หากบริษทัยอ่ยยงัมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจ าปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ท าการจดัสรรอ่ืน
ใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ/หรือบริษทัยอ่ย 

2. ห้ามท าธุรกรรมให้กูย้ืมกบักลุ่มเจา้หน้ีซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มท าการลงทุนใดๆ หรือจดัตั้งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามท าการกูย้ืม ก่อภาระผูกพนัหรือค ้าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญา
เงินกู ้เวน้แต่ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัย่อยหรือเวน้แต่บริษทัยอ่ยตอ้งด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกวา่ในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจ าปี 

 หากบริษทัยอ่ยไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือวา่เป็นการผดิสัญญาและ
ใหถื้อวา่หน้ีสินทุกประเภทตามวงเงินสินเช่ือของสัญญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงก าหนดช าระโดยทนัที 

24. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            
แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 104,407 94,436 43,330 43,093 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  11,905 8,501 5,368 3,810 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,241 2,460 1,352 949 
ตน้ทุนบริการในอดีต - (5,698) - (3,881) 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ - 1,112 - 446 

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

ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวา่งปี  - 2,723 - - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (3,759) (8,120) (1,525) (5,381) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 115,794 104,407 48,525 43,330 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนขาย 5,280 4,318 - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 9,866 6,643 6,720 4,759 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 15,146 10,961 6,720 4,759 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จ านวนประมาณ  3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 0.3 ล้านบาท) (2560: 18 ล้านบาท (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 9 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 8 - 16 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2560: 9 - 17 ปี (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 13 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
อตัราคิดลด 3.12 3.12 3.12 3.12 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.60 5.60 5.60 5.60 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0 - 30 0 - 25 0 - 20 0 - 20 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
อตัราคิดลด (7.8) 8.9 (3.1) 3.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  9.1 (8.2) 3.6 (3.3) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ (4.7) 5.2 (1.8) 2.0 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
อตัราคิดลด (7.4) 8.4 (2.9) 3.3 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  8.6 (7.8) 3.4 (3.1) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน   
(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ (4.5) 5.0 (1.7) 1.8 

25. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯได้จดัสรร
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 687,719 482,680 237,234 224,716 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 48,277 41,868 1,125 900 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 8,316 2,982 2,982 2,982 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการ 35,997 39,056 29,626 29,884 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 2,632,626 2,435,418 2,629,857 2,432,997 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,436,536 1,346,844 - - 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 17,473 7,885 13,264 (3,909) 
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27.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 96,154 38,809 71,830 12,092 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (283) 3,619 (421) 2,720 

ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 95,871 42,428 71,409 14,812 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (1,772) - (948) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรจาก                       

การวดัมูลค่าท่ีดิน 10,078 - - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (4,397) 1,201 (2,736) 165 
 5,681 (571) (2,736) (783) 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 462,862 543,999 462,897 524,713 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ  

อตัราภาษี 92,572 108,800 92,579 104,943 
ขาดทุนทางภาษีท่ีถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนั   

แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี - (74,178) - (66,740) 

ผลขาดทุนส าหรับปีของบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดบ้นัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,777 8,811 - - 

ผลประโยชนท์างภาษีจากการใชสิ้ทธิตาม                
บตัรส่งเสริมการลงทุน  (10,274) (5,296) - - 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ (99) (6) (24,023) (27,390) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 4,197 3,294 3,376 4,222 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,534) (1,447) (523) (223) 

อ่ืนๆ 232 2,450 - - 

รวม 2,796 4,291 (21,170) (23,391) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 95,871 42,428 71,409 14,812 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,820 16,865 9,705 8,666 

รวม 18,820 16,865 9,705 8,666 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า                     
เงินลงทุนชัว่คราว 21 30 20 27 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 325 3,473 231 2,342 

ผลกระทบจากการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชี                     
และทางภาษี 12,489 11,960 59 59 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 81,826 71,747 - - 
อ่ืนๆ 784 882 - - 

รวม 95,445 88,092 310 2,428 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (76,625) (71,227) 9,395 6,238 

     
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,395 6,238 9,395 6,238 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (86,020) (77,465) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจ านวน 134 ลา้นบาท 
(2560: 152 ล้านบาท) ท่ีบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทฯ                                          
และบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจมีความไม่แน่นอนในก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวขา้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้



35 

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั) ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนส าหรับผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก ประเภทกิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือส่ิงปรุงแต่ง
อาหาร โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (ยกเวน้การผลิตน ้ าด่ืมและไอศกรีม) ตามบตัรการส่งเสริมการลงทุน
เลขท่ี 2558 (5)/2555 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2555 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าว
รวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น   

 รายไดข้องบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ภายใตกิ้จการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนมี
จ านวนเงิน 555 ลา้นบาท (2560: 590 ลา้นบาท) 

29. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน       
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 364,691 501,570 391,488 509,901 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.61 0.84 0.65 0.85 

30. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัฯคือคณะกรรมการของบริษทัฯ 
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 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ                     
ตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

- ส่วนงานจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 

- ส่วนงานการผลิตอาหาร 

- ส่วนงานคลงัสินคา้หอ้งเยน็และบริการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานอ่ืนเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผล                     
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมใน                                                                          
งบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานส่วนกลาง บริหารงานด้านการจดัหาเงิน 
(ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายไดท้างการเงิน) และภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่ม ดงันั้น รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

 การบนัทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายได ้ก าไรและสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

จดัจ าหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็  และ
บริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 3,528 3,202 56 54 2 2 3,586 3,258 - - 3,586 3,258 
   ต่างประเทศ 35 50 851 878 - - 886 928 - - 886 928 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก 3,563 3,252 907 932 2 2 4,472 4,186 - - 4,472 4,186 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1,407 1,202 16 13 1,423 1,215 (1,423) (1,215) - - 
รวมรายได้ 3,563 3,252 2,314 2,134 18 15 5,895 5,401 (1,423) (1,215) 4,472 4,186 
              
ผลการด าเนินงาน             
ก าไรของส่วนงาน 477 418 312 291 - 2 789 711 1 (1) 790 710 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:              
รายไดอ้ื่น           12 33 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน           15 121 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (351) (302) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้           (1) (3) 
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน           - (4) 
ตดัจ าหน่ายค่าความนิยม           - (7) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (4) (4) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้           461 544 
ภาษีเงินได ้           (96) (42) 
ก าไรส าหรับปี           365 502 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย           3 6 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ           368 508 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 2,002 1,893 1,327 1,238 374 335 3,703 3,466 (1,138) (912) 2,565 2,554 
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 2560 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ประเทศไทย 3,586 3,258 
ประเทศญ่ีปุ่น 423 510 
ประเทศอ่ืนๆ 463 418 
รวม 4,472 4,186 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี) ท่ีแสดงอยู่ใน  
งบการเงิน ตั้ งอยู่ในประเทศท่ีกิจการด าเนินการอยู่คือในประเทศไทย จึงถือเป็นการรายงานตามเขต
ภูมิศาสตร์แลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนห้ารายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 
2,520 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค และการผลิตอาหาร (2560: 2,331  
ลา้นบาท) 

31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ    
แต่ละบริษทัข้ึนตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยและ
พนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 8 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
น้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของแต่ละบริษทั ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 16 ลา้นบาท (2560:15 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจ านวน
เงิน 8 ลา้นบาท (2560: 7 ลา้นบาท) 
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32. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

21 เมษายน 2560 352,965 0.59 
เงินปันผลระหวา่งกาล                 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
     ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 209,386 0.35 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  562,351 0.94 

    
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

26 เมษายน 2561 269,210 0.45 
เงินปันผลระหวา่งกาล                 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
     ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 119,649 0.20 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  388,859 0.65 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 18 ลา้นบาท เก่ียวขอ้งกบัก่อสร้างอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร 
และพฒันาระบบสารสนเทศ 

33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านักงาน ยานพาหนะและ
อุปกรณ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 12 14 10 8 
1 ถึง 5 ปี 14 7 11 2 
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33.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการรับบริการด้านอาคาร คอมพิวเตอร์ ค าปรึกษา                                    
ค่าโฆษณา และบริการอ่ืนๆกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการระยะยาวดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 119 124 50 63 
1 ถึง 5 ปี 28 26 22 24 
มากกวา่ 5 ปี 25 29 25 29 

33.4 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทัฯค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือ หนังสือ           
ค  ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯเป็นจ านวนเงิน 113 ลา้นบาท (2560: 113 ลา้นบาท)  

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารให้แก่บริษทัย่อย
อีกแห่งหน่ึงในวงเงิน 102 ลา้นบาท (2560: 102 ลา้นบาท) 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 8 ลา้นบาท (2560: 9 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วยหนังสือค ้ าประกันเพื่อค ้ าประกันภาษีอากรขาเข้า
จ านวน 6 ล้านบาท (2560: 6 ล้านบาท) และเพื่อค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าจ านวน 2 ล้านบาท (2560: 3                        
ลา้นบาท) 
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34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้ืม เงินลงทุน และเจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจาก
การให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

  บริษทัฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบนัการเงิน      
เงินให้กูย้ืม และเงินลงทุนท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน
ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 41 59 - - 41 59 0.37 - 0.38 0.23 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - - - - - 224 205 224 205 - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 762 778 762 778 - - 
เงินลงทุนระยะยาว - - 50 - - 100 - - - - 50 100 3.40 3.36 - 3.40 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - - - - - - 90 172 90 172 - - 
 - - 50 - - 100 41 59 1,076 1,155 1,167 1,314   
หนี้สินทางการเงิน               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 599 623 599 623 - - 
 - - - - - - - - 599 623 599 623   
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 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 24 26 - - 24 26 0.37 - 0.38 0.37 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - - - - - 139 145 139 145 - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 718 732 718 732 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210 89 - - - - - - - - 210 89 3.50 4.03 
เงินลงทุนระยะยาว - - 50 - - 100 - - - - 50 100 3.40 3.36 - 3.40 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - - - - - - 73 117 73 117 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 5 5 10 - - - - - - 10 15 4.50 4.50 
 215 94 55 10 - 100 24 26 930 994 1,224 1,224   
หนี้สินทางการเงิน               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 557 578 557 578 - - 
 - - - - - - - - 557 578 557 578 - - 
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 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือและขายสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัย่อยไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

บริษทัยอ่ยมีมูลค่าของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

สกลุเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 32.6510 ถึง 33.0350 28 มกราคม 2562 ถึง 25 มีนาคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

สกลุเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 32.5726 ถึง 33.4600 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึง 27 มิถุนายน 2561 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

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

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 1 1 2 32.2848 และ 32.6148 32.5146 และ 32.8472 
เยน - - 19 22 0.2970 0.2936 
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35. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู ้ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี                      
31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.5:1 (2560: 0.5:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.6:1 (2560: 0.6:1) 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัประจ าปี                                  
ผูถื้อหุ้น เพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.56 บาท รวมเป็นเงิน 335.02 ล้านบาท 
ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 119.65 ลา้นบาท 
คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.36 บาท รวมเป็นเงิน 215.37 ลา้นบาท  

37. การอนุมัติงบการเงิน  

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 


