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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที% 31 มีนาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม       
งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) 
ดว้ยเช่นกนั ซึ% งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที% 34 เรื%อง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการ
ใหข้อ้สรุปเกี%ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื%อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการ
สอบถามบุคลากร ซึ% งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและ
วธีิการสอบทานอื%น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้
ขา้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชื%อมั%นวา่จะพบเรื%องที%มีนยัสาํคญัทั�งหมดซึ%งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�น
ขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที%สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไมพ่บสิ%งที%เป็นเหตุใหเ้ชื%อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที% 34 เรื%อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เกี%ยวกบัการเปลี%ยนแปลงนโยบายบญัชี เนื%องจากการ
นาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 12 เรื%องภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั�งนี�  ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงื%อนไขต่อ
กรณีนี�แต่อยา่งใด 

ชลรส สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2556 
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที& 31 มีนาคม 2556 

1. ข้อมูลทั&วไป 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ!ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ+ งจดัตั!งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั+น แคปปิตอล จาํกดั ซึ+ งเป็นบริษทัที+จดทะเบียนจดัตั!งใน
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ที+อยู่
ตามที+จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่+ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี! จดัทาํขึ!นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที+ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื+ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี!จดัทาํขึ!นเพื+อใหข้อ้มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจาํปีที+นาํเสนอครั! งล่าสุด ดงันั!น
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี+ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื+อไม่ให้
ขอ้มูลที+นาํเสนอซํ! าซ้อนกบัขอ้มูลที+ได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหวา่งกาลนี!
ควบคูไ่ปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที+บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี!  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี! จัดทาํขึ! นโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ!นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
สําหรับปีสิ!นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม 2555 โดยไม่มีการเปลี+ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัใน
ระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ซึ+ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที+เริ+มในหรือหลงัวนัที+ 
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างนี!   

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที+ 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัที+ 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เกี+ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที+ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี+ยนแปลงของอตัราแลกเปลี+ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที+ 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที+ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที+ไมมี่ความเกี+ยวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที+ 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์+ไมไ่ดคิ้ด             

คา่เสื+อมราคาที+ตีราคาใหม่ 
ฉบบัที+ 25 ภาษีเงินได ้- การเปลี+ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี+ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี!  ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปนี!  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที& 12 เรื&อง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบันี!กาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชั+วคราวที+เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์
และหนี! สินระหว่างเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพื+อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หนี! สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ที+กาํหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปลี+ยนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าวในไตรมาสปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนที+แสดงเป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ+ งวา่บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หนี! สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี+ยนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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1.4 นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ!นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที+ใช้ใน    
งบการเงินสําหรับปีสิ!นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม 2555 ยกเวน้การเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชี เรื+ อง  
ภาษีเงินได ้เนื+องจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที+ 12 เรื+อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที+คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์+กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั+วคราวระหวา่งราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี! สิน ณ วนัสิ!นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี! สินที+
เกี+ยวขอ้งนั!น โดยใชอ้ตัราภาษีที+มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ!นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หนี! สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั+วคราวที+ตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั+วคราวที+ใชห้กัภาษี รวมทั!งผล
ขาดทุนทางภาษีที+ยงัไมไ่ดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที+มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที+บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที+จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั+วคราวที+ใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที+ยงัไมไ่ดใ้ชน้ั!น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ!นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
ทั!งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที+
เกิดขึ!นเกี+ยวขอ้งกบัรายการที+ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที&ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซึ+ งลงประกาศในราช   
กิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปนี!  

  วนัที+มีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที+ 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัที+ 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที+ 1 การเปลี+ยนแปลงในหนี! สินที+เกิดขึ!นจากการรื!อ

ถอน การบูรณะ และหนี! สินที+มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที+ 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที+ 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื!อถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที+ 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที+ 29 เรื+อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที+มีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที+ 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที+ 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที+ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เกี+ยวเนื+องกบัธุรกิจของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย ยกเวน้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที+ 1 และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัที+ 13 จากการประเมินผล ณ ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารเห็นวา่ยงัไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินในปีที+เริ+มใช ้
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3. ผลสะสมจากการเปลี&ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื&องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีที+สําคญัตามที+กล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 เนื+องจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที+ 
12 เรื+อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที+มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงันี!   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที+                   

31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัที+                    

31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที+                             

1 มกราคม 

2555 

ณ วนัที+                   

31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัที+                    

31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที+                             

1 มกราคม 

2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เพิ+มขึ!น 16,358 16,232 14,713 7,041 7,147 6,179 

หนี! สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ+มขึ!น 38,323 37,477 35,009 578 289 92 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที+ดินลดลง (32,417) (32,417) (32,417) - - - 
กาํไรสะสมที+ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเพิ+มขึ!น 10,452 11,172 12,121 6,463 6,858 6,087 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน

สิ!นสุดวนัที+                            

31 มีนาคม 2556 

สาํหรับงวดสามเดือน

สิ!นสุดวนัที+                            

31 มีนาคม 2555 

สาํหรับงวดสามเดือน

สิ!นสุดวนัที+                            

31 มีนาคม 2556 

สาํหรับงวดสามเดือน

สิ!นสุดวนัที+                            

31 มีนาคม 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
กาํไรหรือขาดทุน: 

ภาษีเงินไดเ้พิ+มขึ!น  720 901 395 65 
กาํไรสาํหรับงวดลดลง (720) (901) (395) (65) 
กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานลดลง (บาทตอ่หุน้) (0.0012) (0.0015) (0.0007) (0.0001) 
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4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 158 195 40 40 
เงินฝากธนาคาร 57,852 58,405 15,238 22,815 

รวม 58,010 58,600 15,278 22,855 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี! ยร้อยละ 0.75 ต่อปี (31 ธันวาคม 2555:  
ร้อยละ 0.5 ถึง 0.75 ตอ่ปี) 

5. เงินลงทุนชั&วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้ - 
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด      
ตราสารหนี!  (มูลคา่ยติุธรรม) 444,365 206,124 350,327 150,123 

เงินลงทุนในตราสารหนี!  -                 
ตั[วสัญญาใชเ้งิน - 99,593 - 99,593 

เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล - 50,043 - 50,043 
เงินลงทุนในตั[วแลกเงิน 150,000 100,000 150,000 100,000 

รวม 594,365 455,760 500,327 399,759 
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6. ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื&น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)

ลูกหนี�การค้า - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
อายุหนี�คงค้างนับจากวนัที&ถึงกาํหนดชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 26 - 26 

รวมลูกหนี!การคา้ - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั                 
(หมายเหตุ 7) - 26 - 26 

ลูกหนี�การค้า - กจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกนั     
อายุหนี�คงค้างนับจากวนัที&ถึงกาํหนดชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 530,987 576,107 464,929 515,873 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  32,188 22,982 12,334 14,413 
 3 - 6 เดือน - 157 - 157 
 6 - 12 เดือน 793 - 793 - 
 มากกวา่ 12 เดือน 8,216 8,178 563 525 

รวม 572,184 607,424 478,619 530,968 
หกั: คา่เผื+อหนี!สงสยัจะสูญ (8,617) (8,201) (964) (548) 

รวมลูกหนี!การคา้ - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั, สุทธิ 563,567 599,223 477,655 530,420 

ลูกหนี�อื&น     
ลูกหนี! กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 68 - 15,129 12,873 
ลูกหนี! อื+น 43,070 39,417 40,463 38,576 

รวมลูกหนี! อื+น 43,138 39,417 55,592 51,449 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื&น - สุทธิ 606,705 638,666 533,247 581,895 

7. รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที+สําคญักบับุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื+อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที+ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเหล่านั!น ซึ+ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี!  
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 4 1 1 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบี!ยรับ - - 1 1 อตัราร้อยละ 3.6 ต่อปี 
รายไดอ้ื+น - - 4 4 ราคาตามสัญญา 
ซื!อสินคา้ - - 269 230 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ+ง 
ดอกเบี!ยจ่าย - - 1 1 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ - 1 - 1 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทที&เกี&ยวข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2 3 2 3 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 8 5 6 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 
มีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื&น - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

(หมายเหต ุ6) 

    

บริษทัยอ่ย - - 15,061 12,873 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 68 26 68 26 

รวมลูกหนี!การคา้และลูกหนี! อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 68 26 15,129 12,899 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื&น - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

(หมายเหต ุ15)      
บริษทัยอ่ย - - 182,219 184,176 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั  
(มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลที+เกี+ยวขอ้งกนั) 1,098 10,932 906 10,771 

รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 1,098 10,932 183,125 194,947 
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เงินลงทุนในลูกหนี! ที+รับซื!อ เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนี! ที+รับซื!อ เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการที+
เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 และการเคลื+อนไหวของเงินให้กูย้ืมและ
เงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 ธนัวาคม 2555 

 
เพิ+มขึ!น 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 มีนาคม 2556 
 

 

เงินลงทุนในลูกหนี�ที&รับซื�อและดอกเบี�ยค้างรับ

จากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั     

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
(บริษทัร่วม) 26,197 - - 26,197 

  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 ธนัวาคม 2555 

 
เพิ+มขึ!น 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 มีนาคม 2556 
 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก

กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) 16,127 - (1,003) 15,124 

บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) 17,407 8,000 

 
(8,002) 17,405 

รวม 33,534 8,000 (9,005) 32,529 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจาก

กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     

บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 62,672 - (2,509) 60,163 

หกั: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+ งปี (10,027)   (10,018) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั         
- สุทธิจากส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายใน
หนึ+ งปี 52,645   50,145 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 ธนัวาคม 2555 

 
เพิ+มขึ!น 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 มีนาคม 2556 
 

 
เงินลงทุนในลูกหนี�ที&รับซื�อและดอกเบี�ยค้างรับ

จากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)        
(บริษทัร่วม) 26,197 - - 26,197 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวที&ปรับโครงสร้างหนี�จากกิจการ

ที&เกี&ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) 44,184 - (2,900) 41,284 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานที+ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั!น 7,314 7,755 4,670 5,115 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 141 161 95 98 
รวม 7,455 7,916 4,765 5,213 

ภาระคํ!าประกนักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 

บริษัทย่อยแห่งหนึ+ งมีภาระคํ! าประกันให้กับบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ+ งตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 23.4 
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8. รายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิที&จะได้รับ 

รายการเปลี+ยนแปลงของรายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที+จะไดรั้บสําหรับงวด
สามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2556 สรุปไดด้งันี!  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2556 10,065 3,052 
บวก: รายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น  

มูลคา่สุทธิที+จะไดรั้บระหวา่งงวด 2,467 2,314 
หกั: ตดัจาํหน่ายสินคา้ที+เสียหาย (3,667) (3,667) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 8,865 1,699 

9. เงินฝากธนาคารที&มีภาระคํ�าประกนั 

 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัสําหรับหนังสือคํ! าประกนัที+ออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

10. เงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัที+  31 มีนาคม 2556 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ มูลค่าตามหน้าตั[ว 50 ล้านบาท         
(31 ธันวาคม 2555: 50 ลา้นบาท) ซึ+ งจะครบกาํหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 และมีอตัราดอกเบี! ย 
ร้อยละ 4.7 ต่อปี 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที+แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที+บริษทัฯ    
รับระหวา่งงวด                        

สามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้) ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 230,000 230,000 100 100 311,699 311,699 - - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั 93,000 93,000 100 100 92,999 92,999 - - 
บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 - - 

รวม     587,198 587,198 - - 

หกั: ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (211,775) (211,775)   

รวม     375,423 375,423   
หกั: คา่เผื+อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (135,399) (135,399)   

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     240,024 240,024   

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯครั! งที+ 3/2549 เมื+อวนัที+ 15 ธนัวาคม 2549 ไดมี้มติ
อนุมัติให้ขายเงินลงทุนทั! งหมดในบริษัทย่อยที+บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท            
โพรดกัส์ จาํกดั ให้แก่ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั+น แคปปิตอล จาํกดั (บริษทัใหญ่) ในราคา 314 ลา้นบาท 
และพร้อมกนันั!นที+ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซื!อเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยสองแห่งซึ+ งบริษทัฯเคยถือหุน้ทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั และบริษทั 
พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั จากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 193 ลา้นบาท และ  
102 ล้านบาท ตามลาํดบั ต่อมาเมื+อวนัที+ 22 สิงหาคม 2550 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั! งที+ 
1/2550 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซื!อเงินลงทุนทั!งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ซึ+ งบริษทัฯเคยถือหุ้น
ทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 60 ลา้นบาท เนื+องจากการซื!อขายเงินลงทุน
ขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษทั ดงันั!น บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั!งเดิมเป็น
ตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเนื+องจากบริษทัย่อยทั!งสามดงักล่าวที+ซื!อมาจากบริษทั 
พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั เคยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมาโดยตลอด และผลของรายการซื!อขาย
เงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” และ
แสดงไวใ้นองคป์ระกอบอื+นของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม  

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ ์จาํกดั 
(มหาชน) 

ลงทุนใน
กิจการตา่งๆ 

ไทย 20.08 20.08 186,065 186,065 87,389 92,100 

หกั: คา่เผื+อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (140,741) (140,741) - - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     45,324 45,324 87,389 92,100 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

คา่เผื+อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ ลงทุนใน ไทย 18.22 18.22 36,766 36,766 - - 36,766 36,766 

จาํกดั (มหาชน) กิจการต่างๆ          

12.2 ส่วนแบง่กาํไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมสาํหรับงวดสามเดือน

สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

เงินปันผลที+บริษทัฯรับระหวา่ง         
งวดสามเดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2556 2555 2556 2555 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) (4,711) 2,508 - - 
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12.3 มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมที+เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที+ มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที+ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 201 182 182 165 

13. ที&ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 
2556 สรุปไดด้งันี!  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที& 1 มกราคม 2556 350,676 1,490 
ซื!อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,471 145 
ค่าเสื+อมราคาสาํหรับงวด (3,185) (124) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที& 31 มนีาคม 2556 354,962 1,511 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดจ้ดจาํนองที+ดินพร้อมสิ+งปลูกสร้างทั!งหมดและเครื+องจกัรบางส่วนของบริษทั
ยอ่ยแห่งหนึ+ งซึ+ งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 จาํนวน 238 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2555: 239 ลา้นบาท) เพื+อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนงัสือคํ!าประกนัที+บริษทัยอ่ย
ไดรั้บจากธนาคาร 

14. สินทรัพย์ที&ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 บริษทัย่อยแห่งหนึ+ งได้จดจาํนองที+ดินและเครื+ องจกัรส่วนใหญ่ซึ+ งเป็นสินทรัพยที์+ไม่ได้ใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัย่อยซึ+ งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 จาํนวน 20 ล้านบาท    
(31 ธนัวาคม 2555: 20 ลา้นบาท) เพื+อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนงัสือคํ!าประกนัที+
บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารแห่งหนึ+ง  
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15.  เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื&น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น                              
- กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (หมายเหต ุ7) 1,098 10,932 183,125 

 
194,947 

เจา้หนี!การคา้ - กิจการที+ไมเ่กี+ยวขอ้งกนั 382,956 408,524 177,889 216,092 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 93,938 84,928 58,903 56,495 
เจา้หนี! อื+น 29,309 25,926 4,659 6,779 

รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น 507,301 530,310 424,576 474,313 

16. เงินกู้ยมืระยะยาวที&ปรับโครงสร้างหนี� 

        (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สถาบนั

การเงิน 

บริษทัที+

เกี+ยวขอ้งกนั 

สถาบนั

การเงิน 

บริษทัที+

เกี+ยวขอ้งกนั 

สถาบนั

การเงิน 

บริษทัที+

เกี+ยวขอ้งกนั 

สถาบนั

การเงิน 

บริษทัที+

เกี+ยวขอ้งกนั 

เงินกูย้มืระยะยาว 18,488 - 18,488 41,284 20,443 - 20,443 44,184 

หัก: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี (7,487) - (7,487) (12,081) (8,042) - (8,042) (11,598) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที+ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี 11,001 - 11,001 29,203 12,401 - 12,401 32,586 

การเปลี+ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2556 มี
รายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สถาบนั 
การเงิน 

บริษทัที+
เกี+ยวขอ้งกนั 

สถาบนั 
การเงิน 

บริษทัที+
เกี+ยวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2556 20,443 - 20,443 44,184 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,955) - (1,955) (2,900) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 18,488 - 18,488 41,284 
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17. วงเงินสินเชื&อ 

วงเงินสินเชื+อ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือคํ!าประกนัธนาคาร ทรัสตรี์ซีทส์ และเลตเตอร์ออฟเครดิต 
เป็นตน้) ที+บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร มีเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยและการจดจาํนองที+ดินพร้อม
สิ+งปลูกสร้างทั!งหมดและเครื+องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัตามที+กล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9, 13 และ 14 

 นอกจากนี!  บริษทัยอ่ยแห่งหนึ+ ง (บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั) จะตอ้งปฏิบติัตามเงื+อนไข
บางประการตามที+ระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเชื+อกบัสถาบนัการเงิน โดยมีเงื+อนไขดงันี!  

1. หากบริษทัย่อยยงัมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจาํปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ทาํการ
จดัสรรอื+นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ/หรือบริษทัยอ่ย 

2. ห้ามทาํธุรกรรมให้กู้ยืมกบักลุ่มเจ้าหนี! ซึ+ งเป็นบริษทัที+เกี+ยวข้อง เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั!งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามทาํการกูย้ืม ก่อภาระผูกพนัหรือคํ! าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที+ลงนามใน
สัญญานี! เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัย่อยหรือเวน้แต่บริษทัย่อยต้องดาํรง
อตัราส่วนหนี! สินต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกวา่ในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจาํปี 

หากบริษทัย่อยไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที+ให้ไวก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือว่าเป็นการผิด
สัญญาและให้ถือวา่หนี! สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื+อของสัญญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงกาํหนด
ชาํระโดยทนัที 
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18. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณขึ!นจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้
สาํหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้างๆที+ไมอ่นุญาตใหถื้อเป็นรายจ่าย
และรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี+ยทั!งปีที+ประมาณไว ้

 คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 32,802 32,239 23,782 23,342 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชั+วคราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชั+วคราว 720 901 395 65 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที&แสดงอยู่ใน           
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 33,522 33,140 24,177 23,407 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี! สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี!  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที+                    
31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัที+                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที+              
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัที+                    
31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัที+                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที+                             
1 มกราคม 

2555 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

ค่าเผื+อหนี!สงสัยจะสูญ 543 480 74 83 - 74 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้
คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิที+จะไดรั้บ 1,121 1,457 1,399 - 380 43 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 14,694 14,295 12,900 6,958 6,767 6,062 

อื+น  ๆ - - 340 - - - 

รวม 16,358 16,232 14,713 7,041 7,147 6,179 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที+                    
31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัที+                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที+              
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัที+                    
31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัที+                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที+                             
1 มกราคม 

2555 
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ!นจากการเปลี+ยนแปลง
มลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้ 168 193 92 160 169 92 

ผลกระทบจากการคิดค่าเสื+อมราคาทาง
บญัชีและทางภาษี 4,919 4,426 2,184 85 79 - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที+ดิน 32,417 32,417 32,417 - - - 
อื+น  ๆ 819 441 316 333 41 - 

รวม 38,323 37,477 35,009 578 289 92 

19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุด
วนัที+ 31 มีนาคม 2556 สรุปไดด้งันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2556 71,921 33,835 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,398 723 
ตน้ทุนดอกเบี!ย 610 233 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 73,929 34,791 
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20. หุ้นทุนซื�อคืน/กาํไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ้นทุนซื�อคืน 

 เมื+อวนัที+ 23 สิงหาคม 2553 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซื!อหุ้นคืน เพื+อการ
บริหารทางการเงินของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 65 ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10 
ของหุ้นที+จาํหน่ายได้แล้วทั!งหมด และมีวงเงินไม่เกิน 130 ล้านบาท โดยจะดาํเนินการซื!อหุ้นใน       
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั!งแต่วนัที+ 8 กนัยายน 2553 ถึงวนัที+ 7 มีนาคม 2554 และมีกาํหนด
ระยะเวลาในการจาํหน่ายหุ้นซื!อคืนไดภ้ายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซื!อหุ้นคืนแลว้เสร็จ แต่ตอ้งไม่เกิน        
3 ปี ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 มีหุน้สามญัที+ซื!อคืนโดยบริษทัฯเป็นจาํนวน 51,754,700 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 7.96 ของหุน้ที+จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั!งหมด มูลคา่รวมของหุน้ซื!อคืนเป็นจาํนวนเงิน 130 ลา้นบาท 

 ตามจดหมายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์+กลต.ชส.(ว) 2/2548 
ลงวนัที+ 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เกี+ยวกบัการซื!อหุน้คืนวา่บริษทัมหาชนจาํกดัจะซื!อหุ้นคืนไดไ้ม่เกินวงเงิน
กาํไรสะสม และให้บริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินที+ไดจ่้ายซื!อหุ้นคืน
จนกวา่จะมีการจาํหน่ายหุ้นซื!อคืนไดห้มด หรือลดทุนที+ชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซื!อคืนที+จาํหน่ายไม่
หมด แลว้แต่กรณี บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองสาํหรับหุน้ทุนซื!อคืนเตม็จาํนวนแลว้ 

21. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น) ด้วย
จาํนวนถวัเฉลี+ยถ่วงนํ! าหนกัของหุ้นสามญัที+ถือโดยบุคคลภายนอกที+ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 
โดยสุทธิจากหุน้สามญัซื!อคืนที+ถือโดยบริษทัฯ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน       
สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน        
สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 124,926 105,972 95,448 77,088 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ! าหนกั (พนัหุ้น) 598,245 598,245 598,245 598,245 
กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.21 0.18 0.16 0.13 
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22. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที+นาํเสนอนี!สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที+ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ+าเสมอเพื+อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั!งนี! ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการของบริษทัฯ 

 เพื+อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานที+รายงานทั!งสิ!น 3 ส่วนงาน ดงันี!  

- ส่วนงานจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 
- ส่วนงานการผลิตอาหาร 
- ส่วนงานคลงัสินคา้หอ้งเยน็และบริการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไมมี่การรวมส่วนงานดาํเนินงานอื+นเป็นส่วนงานที+รายงานขา้งตน้ 

 ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื+อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกี+ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ+ งวดั
มูลคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที+ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯและบริษัทย่อยบริหารงานส่วนกลาง บริหารงานด้านการจดัหาเงิน (ประกอบด้วย 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายไดท้างการเงิน) และภาษีเงินไดข้องทั!งกลุ่ม โดยไม่มีการปันส่วนให้แต่
ละส่วนงานดาํเนินงาน  

 ราคาโอนระหวา่งส่วนงานดาํเนินงานถูกกาํหนดจากพื!นฐานของราคาที+สามารถต่อรองไดอ้ยา่งเป็น
อิสระในลกัษณะของผูที้+ไมมี่ความเกี+ยวขอ้งกนั (Arm's length basis) 

 รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

21 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปนี!  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที& 31 มีนาคม 

จดัจาํหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็และ
บริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายได้            (ปรับปรุงใหม่)
รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 733 674 12 14 1 - 746 688 - - 746 688 
   ต่างประเทศ - - 264 230 - - 264 230 - - 264 230 

รวมรายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 733 674 276 244 1 - 1,010 918 - - 1,010 918 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 269 230 7 3 276 233 (276) (233) - - 

รวมรายได้ 733 674 545 474 8 3 1,286 1,151 (276) (233) 1,010 918 

                   
ผลการดําเนินงาน   
กาํไรของส่วนงาน 128 111 63 55 3 1 194 167 (3) (2) 191 165 
รายได้และค่าใช้จ่ายที&ไม่ได้ปันส่วน:        
รายไดอ้ื+น       14 13 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (1) (1) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (40) (40) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (5) 3 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (1) (1) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       158 139 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (33) (33) 

กาํไรสําหรับงวด       125 106 
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23. ภาระผกูพนัและหนี�สินที&อาจเกดิขึ�น 

23.1 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 บริษทัย่อยแห่งหนึ+ งมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 15 ล้านเยน ที+เกี+ยวขอ้งกบั   
การซื!อเครื+องจกัร 

23.2  ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าที+เกี+ยวขอ้งกบัการเช่าพื!นที+ในอาคารสํานกังาน ยานพาหนะและ
อุปกรณ์กบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัและบริษทัอื+น อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั!งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สัญญาเช่าดาํเนินงานดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน   
      ภายใน 1 ปี 8 7 
      1 ถึง 5 ปี 20 18 

23.3 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาที+ เกี+ยวข้องกับการรับบริการด้านคอมพิวเตอร์ ค ําปรึกษา                  
ค่าโฆษณา และบริการอื+นๆกบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัและบริษทัอื+น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั!งแต่    
1 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สัญญาบริการระยะยาวดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 41 27 
     1 ถึง 5 ปี 19 18 
     มากกวา่ 5 ปี 48 49 

23.4 การคํ�าประกนั 

 ก) ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 บริษทัย่อยแห่งหนึ+ งไดค้ ํ! าประกนัวงเงินสินเชื+อให้แก่บริษทัยอ่ยอีก
แห่งหนึ+งในวงเงิน 102 ลา้นบาท 
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 ข) ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ!าประกนัซึ+ งออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 13 ลา้นบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัยอ่ย ซึ+ งประกอบดว้ยหนงัสือคํ!าประกนัเพื+อคํ!าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน 
10 ลา้นบาท และเพื+อคํ!าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 3 ลา้นบาท 

24.  ความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยนที+สําคญัอนัเกี+ยวเนื+องจากการซื!อและขาย
สินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาซื!อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ+ ง
ส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไมเ่กินหนึ+งปีเพื+อใชเ้ป็นเครื+องมือในการบริหารความเสี+ยง  

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินที+
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี!  

 สินทรัพยท์าง หนี! สินทาง อตัราแลกเปลี+ยน 
สกลุเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 3 29.1693 และ 29.4476 
เยน - 17 0.314463 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี!  

สกลุเงิน จาํนวนที+ขาย 
อตัราแลกเปลี+ยนตามสญัญา 

ของจาํนวนที+ขาย 
วนัครบกาํหนดตาม

สญัญา 

 (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 29.35 ถึง 30.05 30 กรกฎาคม 2556  

ถึง 30 กนัยายน 2556 

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื+อวนัที+ 25 เมษายน 2556 ที+ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
จากการดาํเนินงานปี 2555 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงิน 150 
ลา้นบาท ซึ+ งเพิ+มเติมจากเงินปันผลระหวา่งกาลที+จ่ายไปแลว้หุ้นละ 0.12 บาทในเดือนกนัยายน 2555 
ดงันั!น บริษทัฯจ่ายเงินปันผลรวมทั!งปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท  

 บริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลในวนัที+ 20 พฤษภาคม 2556 และจะบนัทึกบญัชีในไตรมาสที+สองของปี
ปัจจุบนั 

26.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี!ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื+อวนัที+ 9 พฤษภาคม 2556 
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รายการอื�นของ

การเปลี�ยนแปลง รวม รวม

ทุนที�ออกจาํหน่าย ที�เกิดจากผูถ้ือหุ้น องคป์ระกอบอื�น ส่วนของ

และชาํระเต็มมูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุ้นทุนซื-อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นทุนซื-อคืน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 - ตามที�รายงานไว้เดิม 650,000                             29,610                               129,993                             155,025                             (129,993)                           (129,993)                           834,635                             

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                                        -                                        -                                        6,087                                 -                                        -                                        6,087                                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 650,000                             29,610                               129,993                             161,112                             (129,993)                           (129,993)                           840,722                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                                        -                                        -                                        77,088                               -                                        -                                        77,088                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 650,000                             29,610                               129,993                             238,200                             (129,993)                           (129,993)                           917,810                             

-                                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 - ตามที�รายงานไว้เดิม 650,000                             43,633                               129,993                             265,918                             (129,993)                           (129,993)                           959,551                             

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                                        -                                        -                                        6,858                                 -                                        -                                        6,858                                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง 650,000                             43,633                               129,993                             272,776                             (129,993)                           (129,993)                           966,409                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                        -                                        -                                        95,448                               -                                        -                                        95,448                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2556 650,000                             43,633                               129,993                             368,224                             (129,993)                           (129,993)                           1,061,857                          

-                                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี-

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ'ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวันที� 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น


