
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                                     
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ
ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มลูทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 3 พฤศจิกายน 2561 



บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,476                          58,896                          24,536                          26,434                          

เงินลงทุนชัว่คราว 2 141,143                        205,544                        68,556                          145,184                        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 752,301                        777,816                        702,993                        731,726                        

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 4 -                                   -                                   182,119                        89,176                          

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระคืนภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 4 -                                   -                                   4,804                            4,807                            

สินคา้คงเหลือ 5 484,160                        407,161                        61,851                          71,069                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,342                          26,369                          14,765                          9,065                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,458,422                     1,475,786                     1,059,624                     1,077,461                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากท่ีกนัไวเ้พ่ือการช าระหน้ี 119                               119                               119                               119                               

เงินลงทุนระยะยาว 6 50,200                          100,441                        50,200                          100,441                        

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี 4 -                                   -                                   6,800                            10,400                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                                   -                                   355,854                        355,854                        

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 6,612                            -                                   -                                   -                                   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 9 96,972                          171,568                        78,735                          117,409                        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 735,683                        732,230                        2,589                            2,377                            

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 11 23,375                          23,565                          -                                   -                                   

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 34,813                          37,043                          34,813                          37,043                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,974                            6,239                            7,974                            6,238                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,809                            6,077                            1,592                            493                               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 965,557                        1,077,282                     538,676                        630,374                        

รวมสินทรัพย์ 2,423,979                     2,553,068                     1,598,300                     1,707,835                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 616,059                        623,429                        522,240                        578,472                        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4 -                                   -                                   -                                   -                                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,481                          12,184                          14,123                          1,424                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,266                          16,674                          11,044                          6,414                            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 657,806                        652,287                        547,407                        586,310                        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 76,312                          77,465                          -                                   -                                   

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 114,196                        104,407                        46,845                          43,330                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 190,508                        181,872                        46,845                          43,330                          

รวมหนีสิ้น 848,314                        834,159                        594,252                        629,640                        

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

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

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 7 (10,358)                         -                                   -                                   -                                   

ก าไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 744,779                        862,047                        329,328                        396,940                        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 180,764                        192,153                        14,295                          20,830                          

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,575,610                     1,714,625                     1,004,048                     1,078,195                     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 55                                 4,284                            -                                   -                                   

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,575,665                     1,718,909                     1,004,048                     1,078,195                     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,423,979                     2,553,068                     1,598,300                     1,707,835                     

-                                   -                                   -                                   -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,121,776           986,936              889,681              787,580              

รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 296                     658                     -                          -                          

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 461                     13,142                324                     12,955                

รายไดอ่ื้น 5,652                  7,774                  6,040                  6,937                  

รวมรายได้ 1,128,185           1,008,510           896,045              807,472              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 802,413              728,621              665,029              593,797              

คา่ใชจ่้ายในการขาย 93,227                80,873                88,669                75,775                

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 97,830                88,749                52,104                46,909                

รวมค่าใช้จ่าย 993,470              898,243              805,802              716,481              

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 134,715              110,267              90,243                90,991                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (585)                    -                          -                          -                          

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 134,130              110,267              90,243                90,991                

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (1,004)                 (986)                    -326 -259

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 133,126              109,281              89,917                90,732                

ภาษีเงินได้ 14 (22,802)               (6,484)                 -17,135 275

ก าไรส าหรับงวด 110,324              102,797              72,782                91,007                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 4,879                  (7,137)                 3,861                  (8,882)                 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 (976)                    (372)                    (772)                    (23)                      

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,903                  (7,509)                 3,089                  (8,905)                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด 3,903                  (7,509)                 3,089                  (8,905)                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 114,227              95,288                75,871                82,102                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันก าไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 110,893              104,435 72,782                91,007
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -569 (1,638)                 

110,324              102,797              

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 114,796              96,926                75,871                82,102                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -569 (1,638)                 

114,227              95,288                

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 16

   ก  าไรส าหรับงวด 0.19                    0.17                    0.12                    0.15                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,289,631           3,084,342           2,629,210           2,362,038           

รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 1,718                  1,812                  -                          -                          

เงินปันผลรับ 7 -                          -                          120,117              136,949              

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 14,703                120,945              7,553                  83,231                

รายไดอ่ื้น 10,203                27,195                18,850                20,670                

รวมรายได้ 3,316,255           3,234,294           2,775,730           2,602,888           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 2,366,219           2,241,261           1,950,616           1,767,586           

คา่ใชจ่้ายในการขาย 287,657              230,239              273,064              217,457              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 316,099              287,698              175,245              164,000              

ขาดทุนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน -                          4,336                  -                      -                          

ตดัจ าหน่ายคา่ความนิยม -                          7,418                  -                      -                          

รวมค่าใช้จ่าย 2,969,975           2,770,952           2,398,925           2,149,043           

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 346,280              463,342              376,805              453,845              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (888)                    (2,664)                 -                          -                          

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 345,392              460,678              376,805              453,845              

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (2,818)                 (2,856)                 -741 -636

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 342,574              457,822              376,064              453,209              

ภาษีเงินได้ 14 (73,436)               (20,334)               -54,817 546

ก าไรส าหรับงวด 269,138              437,488              321,247              453,755              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (13,812)               (439)                    (8,169)                 (3,523)                 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 2,423                  (1,712)                 1,634                  (1,095)                 

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ (11,389)               (2,151)                 (6,535)                 (4,618)                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด (11,389)               (2,151)                 (6,535)                 (4,618)                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 257,749              435,337              314,712              449,137              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันก าไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 271,591              440,127              321,247              453,755
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -2,453 (2,639)                 

269,138              437,488              

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 260,202              437,976              314,712              449,137
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,453)                 (2,639)                 

257,749              435,337              

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 16

   ก  าไรส าหรับงวด 0.45                    0.73                    0.54                    0.76                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



 

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

รายการอ่ืนของ

การเปล่ียนแปลง

ส่วนต ่ากวา่ทนุ ท่ีเกิดจากผูถื้อหุ้น ส่วนของผูมี้

จากการ ผลแตกต่างจาก ส่วนไดเ้สียท่ี

เปล่ียนสดัส่วน ส่วนเกินทนุ ส่วนเกินทนุจาก การจดัโครงสร้าง รวม รวม ไมมี่อ านาจ

ทนุท่ีออกจ าหน่าย การถือหุ้น จดัสรรแลว้ - จากการตีราคา การวดัมลูคา่ การด าเนินธุรกิจ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม รวม

และช าระเตม็มลูคา่แลว้ ในบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ท่ีดิน ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของกลุ่มบริษทั ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด -                                           -                                           -                                           440,127                              -                                           -                                           -                                           -                                           440,127                              (2,639)                                 437,488                              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           (2,151)                                 -                                           (2,151)                                 (2,151)                                 -                                           (2,151)                                 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                           -                                           -                                           440,127                              -                                           (2,151)                                 -                                           (2,151)                                 437,976                              (2,639)                                 435,337                              

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน

   จากการเปล่ียนสถานะและซ้ือเงินลงทนุ

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                           -                                           -                                           (562,351)                            -                                           -                                           -                                           -                                           (562,351)                            -                                           (562,351)                            

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

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

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด -                                           -                                           -                                           271,591                              -                                           -                                           -                                           -                                           271,591                              (2,453)                                 269,138                              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           (11,389)                              -                                           (11,389)                              (11,389)                              -                                           (11,389)                              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                           -                                           -                                           271,591                              -                                           (11,389)                              -                                           (11,389)                              260,202                              (2,453)                                 257,749                              

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                           -                                           -                                           (388,859)                            -                                           -                                           -                                           -                                           (388,859)                            -                                           (388,859)                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กนัยายน 2561 598,245                              (10,358)                              62,180                                744,779                              286,989                              18,630                                (124,855)                            180,764                              1,575,610                          55                                        1,575,665                          

-                                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินทุนจากการ รวม

ทุนท่ีออกจ าหน่าย จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่าใน ส่วนของ

และช าระเตม็มูลค่าแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ผูถื้อหุน้

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

ก าไรส าหรับงวด -                                            -                                            453,755                                -                                            453,755                                

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                            -                                            -                                            (4,618)                                   (4,618)                                   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                            -                                            453,755                                (4,618)                                   449,137                                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                            -                                            (562,351)                              -                                            (562,351)                              

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

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

ก าไรส าหรับงวด -                                            -                                            321,247                                -                                            321,247                                

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                            -                                            -                                            (6,535)                                   (6,535)                                   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                            -                                            321,247                                (6,535)                                   314,712                                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                            -                                            (388,859)                              -                                            (388,859)                              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 598,245                                62,180                                  329,328                                14,295                                  1,004,048                             

-                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 342,574                           457,822                           376,064                           453,209                           

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 888                                  2,664                               -                                       -                                       

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 35,360                             30,718                             817                                  662                                  

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตดัจ าหน่าย 2,230                               2,230                               2,230                               2,230                               

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน 754                                  2,384                               807                                  1,789                               

   การปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 2,439                               9,777                               3,468                               4,262                               

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (1,501)                              (1,385)                              (1,068)                              (861)                                 

   ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 69                                    -                                       69                                    -                                       

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                                       (106,950)                          -                                       (69,760)                            

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (13,419)                            (12,544)                            (6,674)                              (12,544)                            

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน (17)                                   (269)                                 -                                       (2)                                     

   ตดัจ  าหน่ายค่าความนิยม -                                       7,418                               -                                       -                                       

   ขาดทุนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน -                                       4,336                               -                                       -                                       

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,314                             9,274                               5,040                               4,033                               

   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 31                                    (1,339)                              -                                       -                                       

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 148                                  39                                    120                                  32                                    

   เงินปันผลรับ -                                       -                                       (120,117)                          (136,949)                          

   ดอกเบ้ียรับ (2,179)                              (6,904)                              (6,508)                              (6,686)                              

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 253                                  98                                    44                                    -                                       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 378,944                           397,369                           254,292                           239,415                           

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 24,449                             103,009                           27,926                             73,122                             

   สินคา้คงเหลือ (79,438)                            (20,068)                            5,750                               (2,415)                              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (13,306)                            (519)                                 (6,220)                              (1,946)                              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,531)                              (1,736)                              (1,268)                              (84)                                   

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (7,105)                              (109,945)                          (56,248)                            (79,525)                            

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,576                               13,585                             4,615                               7,317                               

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,525)                              (1,335)                              (1,525)                              (1,335)                              

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 304,064                           380,360                           227,322                           234,549                           

   เงินสดรับจากภาษีเงินไดร้อขอคืน 582                                  741                                  -                                       -                                       

   จ่ายภาษีเงินได้ (67,668)                            (60,989)                            (42,205)                            (36,567)                            

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 236,978                           320,112                           185,117                           197,982                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (2,075,530)                       (1,736,070)                       (1,200,930)                       (986,451)                          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 2,141,284                        1,811,507                        1,278,506                        1,041,444                        

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                                       (29,400)                            (92,930)                            (60,517)                            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                                       -                                       3,600                               3,600                               

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                       (15,039)                            -                                       -                                       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (7,500)                              -                                       -                                       -                                       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 50,125                             -                                       50,125                             -                                       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                                       123,457                           -                                       123,457                           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 74,155                             100,000                           37,155                             100,000                           

ดอกเบ้ียรับ 2,686                               7,477                               7,089                               7,280                               

เงินปันผลรับ -                                       -                                       120,117                           136,949                           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 17                                    525                                  -                                       3                                      

ซ้ืออุปกรณ์ (38,405)                            (22,418)                            (860)                                 (832)                                 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 146,832                           240,039                           201,872                           364,933                           

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ -                                       (245)                                 -                                       -                                       

เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (12,134)                            -                                       -                                       -                                       

ดอกเบ้ียจ่าย (253)                                 (98)                                   (44)                                   -                                       

เงินปันผลจ่าย (388,843)                          (562,140)                          (388,843)                          (562,140)                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (401,230)                          (562,483)                          (388,887)                          (562,140)                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (17,420)                            (2,332)                              (1,898)                              775                                  

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 41,476                             47,423                             24,536                             32,349                             

-                                       -                                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                                       19,168                             -                                       -                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 

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

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มลูท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มลูท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

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

ก) ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัย่อย (บริษัท พีเอ็ม เอสอี จ  ากดั) ได้เข้าซ้ือหุ้นของบริษัท มีวนา จ  ากัด                                     
(เดิมช่ือ บริษัท กรีนเนท เอสอี จ  ากัด) จากผูถื้อหุ้นเดิมท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยใน                                      
บริษัท มีวนา จ  ากัด เพ่ิมข้ึนจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 72.04 เป็นร้อยละ 88.89 ตามรายละเอียด                                  
ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 7 

ข) ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัยอ่ย (บริษทั พีเอม็ เอสอี จ  ากดั) ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั เดอะ กู๊ด 
ดริงค์ จ  ากดั จ  านวน 5 ลา้นบาท (500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 
บริษทัยอ่ยไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ิมอีกเป็นจ านวน 250,002 หุน้ มลูค่าหุน้ละ10 บาท จ านวน 2.5 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในบริษทัเดอะ กู๊ด ดริงค ์จ  ากดั จ านวนทั้งส้ิน 
7.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว ตามรายละเอียด                 
ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 8 
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1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลใน                         
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากับลูกค้า ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                          
1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จ  านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หลกัการส าคญั
ของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได ้                              
ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลกูคา้ และก าหนดให้กิจการ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน
แต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก  าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มลูค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวนการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถกูยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน   

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินฝากประจ า 5 5 - - 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด      
ตราสารหน้ี (มูลค่ายุติธรรม) 141,138 205,539 68,556 145,184 

รวม 141,143 205,544 68,556 145,184 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารหน้ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็น
การใชข้้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางออ้ม 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวค านวณโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย
ลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 10 311 2 3 
คา้งช าระ      
 ไม่เกิน 3 เดือน  7 11 2 4 
 3 - 6 เดือน 2 - - - 

รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 19 322 4 7 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - 194 13,959 19,378 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
(หมายเหตุ 4) 19 516 13,963 19,385 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 655,523 667,795 596,202 629,589 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  21,057 34,264 20,747 23,703 
 3 - 6 เดือน 1,185 1,948 826 1,945 
 6 - 12 เดือน 1,406 1,505 1,398 1,379 
 มากกว่า 12 เดือน 4,408 3,276 3,746 2,617 

รวม 683,579 708,788 622,919 659,233 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (4,641) (3,898) (4,630) (3,835) 

รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน, สุทธิ 678,938 704,890 618,289 655,398 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 78,788 77,854 70,741 56,943 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5,444) (5,444) - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน, สุทธิ 73,344 72,410 70,741 56,943 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน -                                                        
กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน, สุทธิ 752,282 777,300 689,030 712,341 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 752,301 777,816 702,993 731,726 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 14 14 40 23 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 2 3 7 8 ราคาตามสัญญา 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 11 10 30 29 ราคาตามสัญญา 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 4 12 7 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
ดอกเบ้ียรับ 1 1 4 2 อตัราร้อยละ 1.29 ถึง 4.50 ต่อปี  
รายไดอ่ื้น 4 3 11 11 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ 358 286 1,021 863 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัราก าไรจ านวนหน่ึง 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 2 3 7 8 ราคาตามสัญญา 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6 6 19 18 ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560         
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 13,959 19,238 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 19 516 4 147 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 516 13,963 19,385 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12)      
บริษทัยอ่ย - - 225,326 241,821 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั)  110 923 - 228 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110 923 225,326 242,049 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และ 31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของรายการดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 

 
เพ่ิมข้ึน 

ระหว่างงวด 

 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2561 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ
ดอกเบีย้ค้างรับ     

บริษทั พีเอ็ม เอสอี จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 89,176 104,073 (11,130) 182,119 

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

รวม 89,176 113,115 (20,172) 182,119 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ
ดอกเบีย้ค้างรับ     

บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 15,207 457 (4,060) 11,604 

 15,207 457 (4,060) 11,604 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (4,807)   (4,804) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10,400   6,800 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 

 
เพ่ิมข้ึน 

ระหว่างงวด 

 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2561 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกี่ยวข้องกันและ
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) - 9,042 (9,042) - 

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

รวม - 41,045 (41,045) - 

 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 

 ยอดคงเหลือของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี         
30 กนัยายน 2561 เป็นเงินท่ีบริษทัฯใหกู้ย้มืในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินแก่บริษทั พีเอม็ เอสอี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 
จ  านวน 182 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 89 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ต่อปี (2560: อตัรา
ร้อยละ 4.03 ต่อปี) โดยมีก  าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั 

 เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี         
30 กนัยายน 2561 เป็นเงินท่ีบริษทัฯให้กูย้มืแก่บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั (บริษทัย่อย) จ  านวน  
12 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 15 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี (2560: อตัราร้อยละ 
4.50 ต่อปี) และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั โดยมีก  าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกเดือนตามจ านวน
ท่ีก  าหนดไวใ้นสญัญา ทั้งน้ี บริษทัฯจะไดรั้บช าระคืนเงินกูภ้ายใน 5 ปีนบัจากวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างจ่าย  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใชเ้งินมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 และ 1.25 ต่อปี มีก  าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,872 10,884 6,326 6,868 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 755 482 461 309 
รวม 13,627 11,366 6,787 7,177 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 45,281 46,843 23,160 29,192 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,295 1,445 1,384 926 
รวม 47,576 48,288 24,544 30,118 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระค ้ าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินระหว่างกาลขอ้ 19.4 
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5. รายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

รายการเปลี่ยนแปลงของรายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับส าหรับงวด                      
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 27,971 3,952 
บวก: รายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น 

 มลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหว่างงวด 12,024 13,027 
หกั:  ตดัจ  าหน่ายสินคา้ท่ีเสียหาย (12,716) (12,716) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 27,279 4,263 

6. เงินลงทุนระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด   
ตราสารหน้ีภาคเอกชนในประเทศ 50,290 100,554 
หกั: ค่าตดัจ  าหน่ายสะสม (90) (113) 

 50,200 100,441 

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

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
รับระหว่างงวด 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

30 กนัยายน 
2560 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ากดั 230,000 230,000 100 100 311,699 311,699 - - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี จ ากดั 93,000 93,000 100 100 92,999 92,999 29,992 37,200 
บริษทั พี.เอม.ฟูด จ ากดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 90,125 99,749 
บริษทั พีเอ็ม เอสอี จ ากดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 - - 

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

หกั: ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน     (211,775) (211,775)   

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

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สุทธิ     355,854 355,854   

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

 เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั พีเอม็ เอสอี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) คร้ังท่ี 2/2561                             
ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพ่ิมในบริษัท มีวนา จ  ากดั (เดิมช่ือ บริษัท กรีนเนท เอสอี จ  ากัด) เป็นจ านวน 12                                    
ลา้นบาท (หุน้สามญั 121,334 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 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 าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยในบริษทั มีวนา จ  ากัด (เดิมช่ือ บริษัท กรี
นเนท เอสอี จ  ากดั) เพ่ิมข้ึนจากเดิมในสดัส่วนร้อยละ 72.04  เป็นร้อยละ 88.89  

 บริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวจ านวน                                       
10 ล้านบาท อยู่ภายใต้หัวข้อ “ส่วนต ่ ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย”                                 
ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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7.2 ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2549 เมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549 ไดม้ีมติอนุมติั
ให้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จ  ากัด 
ให้แก่ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ  ากดั (บริษัทใหญ่) ในราคา 314 ลา้นบาท และพร้อมกนันั้นท่ี
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดม้ีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยสองแห่งซ่ึงบริษทัฯ
เคยถือหุ้นทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ  ากดั และบริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี 
จ  ากดั จากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จ  ากดั ในราคา 193 ลา้นบาท และ 102 ลา้นบาท ตามล าดบั ต่อมา
เมื่อวนัท่ี 22 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2550 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซ้ือเงิน
ลงทุนทั้งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จ  ากดั ซ่ึงบริษทัฯเคยถือหุน้ทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ 
จ  ากดั ในราคา 60 ลา้นบาท เน่ืองจากการซ้ือขายเงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองคก์รภายในกลุ่ม
บริษทั ดงันั้น บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั้งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเน่ืองจาก
บริษทัยอ่ยทั้งสามดงักล่าวท่ีซ้ือมาจากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จ  ากดั เคยเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ
มาโดยตลอด และผลของรายการซ้ือขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” และแสดงไวใ้นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2561 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแห่งหน่ึง คือ บริษัท เดอะ กู๊ด ดริงค์ จ  ากัด 

ประกอบธุรกิจพฒันาผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจ าหน่าย และให้สิทธิแก่บริษทัย่อยรายอ่ืนในการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์กาแฟพร้อมด่ืม โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 500,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ต่อมาในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทั เดอะ กู๊ด ดริงค์ จ  ากดั ได ้                                                
จดทะเบียนเพ่ิมทุนอีกจ านวน 10 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) ท าให้
บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,500,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 กรกฏาคม 2561 

8.1 เงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ 
จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั เดอะ กูด๊ ดริงค ์จ ากดั พฒันาผลิตภณัฑแ์ละช่องทาง

การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
กาแฟพร้อมด่ืม ไทย 49.99 - 7,500 - 6,612 - 
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8.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  ในระหว่างงวด บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี           

30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                    

30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
บริษทั เดอะ กู๊ด ดริงค ์จ ากดั 585(*) - 888 (*) - 
บริษทั มีวนา จ ากดั                                  
(เปลีย่นสถานะเป็นบริษทัย่อย                           
เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560) - - - 2,664 (**) 

 585 - 888 2,664 

 (*) ตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 (**) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 16 เมษายน 2560 

9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - ตราสารทุน                  79,093 139,877 65,532 96,037 
บวก: ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน   

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 17,879 31,691 13,203 21,372 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 96,972 171,568 78,735 117,409 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประกอบด้วยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารทุน                                       
วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางออ้ม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าว
ค านวณโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
และเงินลงทุนในตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มลูราคาเสนอซ้ือ
ขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสาร
ทุนดงักล่าวค านวณโดยใชร้าคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
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 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ก  าไร
จากการขายเงินลงทุนดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน - 13 13 13 - 13 7 13 

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 732,230 2,377 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 38,405 860 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (34,952) (648) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 735,683 2,589 

 บริษทัย่อยสองแห่งไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัย่อย  
แห่งหน่ึงซ่ึงมีมลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ  านวน 424 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 425 
ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและหนงัสือค ้าประกนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

11. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 

 บริษัทย่อยได้จดจ านองท่ีดินและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช้ในการด าเนินงานของ
บริษทัย่อยซ่ึงมีมลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ  านวน 23 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 23 
ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและหนงัสือค ้าประกนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร
แห่งหน่ึง 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่                              

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 110 923 225,326 242,049 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 445,738 439,968 215,309 228,201 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 117,417 128,094 55,930 80,931 
เจา้หน้ีอื่น 52,794 54,444 25,675 27,291 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 616,059 623,429 522,240 578,472 

13. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนังสือค ้าประกนัธนาคาร ทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงิน
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นตน้) ท่ีบริษทัย่อยไดรั้บจากธนาคาร มีการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและค ้ าประกนัโดย
บริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 10, 11 และ 19.4 

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

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

2. หา้มท าธุรกรรมใหกู้ย้ืมกบักลุ่มเจา้หน้ีซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มท าการลงทุนใดๆ หรือจดัตั้งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. หา้มท าการกูย้ืม ก่อภาระผูกพนัหรือค ้ าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญา
เงินกู ้เวน้แต่ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัย่อยหรือเวน้แต่บริษทัย่อยตอ้งด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวม้ิใหสู้งกว่าในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจ าปี 

หากบริษทัยอ่ยไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือว่าเป็นการผดิสญัญาและ
ใหถื้อว่าหน้ีสินทุกประเภทตามวงเงินสินเช่ือของสญัญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงก  าหนดช าระโดยทนัที 
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14. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัฯและบริษทัย่อยค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับ
งวดหลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้างๆท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้
ในการค านวณภาษี 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 22,899 6,567 17,473 - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (97) (83) (338) (275) 

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 22,802 6,484 17,135 (275) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 73,903 20,464 54,919 - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (467) (130) (102) (546) 

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 73,436 20,334 54,817 (546) 
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 จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                               
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกี่ยวขอ้งกบั (ก  าไร) 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 976 372 772 23 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกี่ยวขอ้งกบั (ก  าไร) 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (2,423) 1,712 (1,634) 1,095 

15. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 104,407 43,330 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  8,884 4,026 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,430 1,014 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างงวด (1,525) (1,525) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 114,196 46,845 
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16. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวน    
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจ าหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 110,893 104,435 72,781 91,007 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.19 0.17 0.12 0.15 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 271,591 440,127 321,247 453,755 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.45 0.73 0.54 0.76 
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17. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน  

 ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
5 

 
จดัจ าหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็               
และบริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 883 772 13 11 - 1 896 784 - - 896 784 
   ต่างประเทศ 8 17 218 187 - - 226 204 - - 226 204 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหลู้กคา้ภายนอก 891 789 231 198 - 1 1,122 988 - - 1,122 988 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 358 287 4 2 362 289 (362) (289) - - 
รวมรายได้ 891 789 589 485 4 3 1,484 1,277 (362) (289) 1,122 988 
              
ผลการด าเนินงาน               
ก าไรของส่วนงาน 120 102 88 63 - - 208 165 3 - 211 165 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:   

 
 

 
   

 
   

รายไดอ่ื้น   
 

 
 

   
 

 5 8 
ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน           1 13 
ค่าใชจ่้ายในการขาย   

 
 

 
   

 
 (1) (3) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (81) (73) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้   

 
 

 
   

 
 (1) - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   
 

 
 

   
 

 (1) (1) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้   

 
 

 
   

 
 133 109 

ภาษีเงินได ้   
 

 
 

   
 

 (23) (6) 
ก าไรส าหรับงวด   

 
 

 
   

 
 110 103 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย          1 1 
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ          111 104 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
จดัจ าหน่ายสินคา้
อปุโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้ห้องเยน็ 
และบริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายและบริการให้ลูกคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 2,606 2,321 43 34 1 2 2,650 2,357 - - 2,650 2,357 
   ตา่งประเทศ 26 42 615 687 - - 641 729 - - 641 729 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการให้ลูกคา้ภายนอก 2,632 2,363 658 721 1 2 3,291 3,086 - - 3,291 3,086 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1,022 864 13 9 1,035 873 (1,035) (873) - - 
รวมรายได้ 2,632 2,363 1,680 1,585 14 11 4,326 3,959 (1,035) (873) 3,291 3,086 

              
ผลการด าเนินงาน               
ก าไรของส่วนงาน 361 326 228 242 2 2 591 570 2 (2) 593 568 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:   

 
 

 
   

 
   

รายไดอ่ื้น   
 

 
 

   
 

 10 27 
ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ           15 121 
ค่าใชจ่้ายในการขาย   

 
 

 
   

 
 (1) (6) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (270) (236) 
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้           (1) (2) 
ขาดทนุจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทนุ           - (4) 
ตดัจ าหน่ายค่าความนิยม           - (7) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   

 
 

 
   

 
 (3) (3) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้   
 

 
 

   
 

 343 458 
ภาษีเงินได ้   

 
 

 
   

 
 (73) (20) 

ก าไรส าหรับงวด 
 

 
 

 
 

   
 

 270 438 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อย           2 2 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ           272 440 
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18. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

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

เงินปันผลระหวา่งกาล 
   ประจ าปี 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือ     
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 209,386 0.35 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  562,351 0.94 

    
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เม่ือ                           

วนัท่ี 26 เมษายน 2561 269,210 0.45 
เงินปันผลระหวา่งกาล 
   ประจ าปี 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือ    
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 119,649 0.20 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  388,859 0.65 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยสองแห่งมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 17 ลา้นบาท เก่ียวขอ้งกบัก่อสร้าง
อาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร และพฒันาระบบสารสนเทศ 

19.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคารส านักงาน ยานพาหนะและ
อุปกรณ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต ้                                    
สญัญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ   

         ภายใน 1 ปี 15 11 
         1 ถึง 5 ปี 16 13 
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19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับบริการดา้นคอมพิวเตอร์ ค  าปรึกษา  ค่าโฆษณา 
และบริการอ่ืนๆ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาบริการระยะยาวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ   

     ภายใน 1 ปี 45 21 
     1 ถึง 5 ปี 25 22 
     มากกว่า 5 ปี 26 26 

19.4 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการท่ีบริษทัฯค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือ หนังสือ           
ค  ้าประกนัเพ่ือค ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง และภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯเป็นจ านวนเงิน 113 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารใหแ้ก่บริษทัยอ่ย
อีกแห่งหน่ึงในวงเงิน 102 ลา้นบาท  

ค) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทย่อยมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อย
เหลืออยู่เป็นจ านวน 12 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยหนังสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัภาษีอากรขาเขา้จ  านวน 10 ลา้นบาท 
และเพ่ือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 2 ลา้นบาท 

20. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือและขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัยอ่ยไดต้กลงท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสญัญาไม่
เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง  
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

   อตัราแลกเปลี่ยน 
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 3 32.2364 และ 32.5767 
เยน - 28 0.2892 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยมีมลูค่าของสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

สกุลเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 32.01875 ถึง 32.79750 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง                

28 กุมภาพนัธ์ 2562 

21. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 


