
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที% 31 มีนาคม 2555 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที% 31 มีนาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                 
งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที%                
31 มีนาคม 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์          
มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ%งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที% 34 เรื%อง งบการเงินระหว่างกาล       
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี%ยวกบัขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื%อง การสอบทานขอ้มลูทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ
สอบถามบุคลากร ซึ%งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอื%น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื%อมั%นว่าจะพบเรื%องที%มีนยัสาํคญัทั�งหมดซึ%งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�น
ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลที%สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ%งที%เป็นเหตุใหเ้ชื%อว่าขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที% 34 เรื%อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



 

2 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2554 ที$แสดงเปรียบเทียบ  

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 
2554 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเงื%อนไขแต่ไดใ้หส้งัเกตว่า บริษทัฯได้
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่เพื%อจดัทาํและนาํเสนอ          
งบการเงินแลว้ และไดป้รับยอ้นหลงังบการเงิน ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2553 เพื%อสะทอ้นการเปลี%ยนแปลง
นโยบายการบญัชีเกี%ยวกบัการแสดงมลูค่าอาคารและเครื%องจกัรจากวิธีราคาที%ตีใหม่เป็นวิธีราคาทุน ตาม
รายงานลงวนัที% 17 กุมภาพนัธ ์2555 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ          
ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2554 ที%แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ิธีการ
ตรวจสอบอื%นใดภายหลงัจากวนัที%ในรายงานนั�น 

ชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2555 
 



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3 39,334                241,511              10,433                212,830              
เงินลงทุนชั+วคราว 4 505,534              182,396              461,456              160,246              
ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื+น 5 524,397              541,241              465,916              505,048              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นและดอกเบี.ยคา้งรับจากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 6 -                          -                          53,251                52,111                
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบี.ยคา้งรับจากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 
   ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+งปี 6 -                          -                          10,014                10,017                
สินคา้คงเหลือ 7 275,408              212,422              68,383                39,133                
สินทรัพยห์มุนเวียนอื+น 21,433                19,016                8,228                  7,997                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,366,106           1,196,586           1,077,681           987,382              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากที+กนัไวเ้พื+อการชาํระหนี. 119                     119                     119                     119                     
เงินฝากธนาคารที+มีภาระคํ.าประกนั 8 2,974                  2,960                  -                          -                          
เงินลงทุนระยะยาว -                          50,263                -                          50,263                
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 
   - สุทธิจากส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+งปี 6 -                          -                          60,145                62,645                
เงินลงทุนในลูกหนี. ที+รับซื.อ
   และดอกเบี.ยคา้งรับจากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 6 34,177                34,177                34,177                34,177                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          232,024              232,024              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 77,207                74,699                36,766                36,766                
ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 343,966              343,477              1,644                  1,737                  
สินทรัพยที์+ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 12 20,970                20,992                -                          -                          
คา่เช่าจ่ายลว่งหนา้ 54,200                54,935                54,200                54,935                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื+น 5,893                  5,764                  1,841                  2,243                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 539,506              587,386              420,916              474,909              
รวมสินทรัพย์ 1,905,612           1,783,972           1,498,597           1,462,291           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี.

งบการเงนิรวม
(หน่วย: พนับาท)



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนี�สินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 13 554                     912                     -                          -                          
เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื+น 14 519,704              531,711              397,910              457,085              
เงินกูย้มืระยะยาวที+ปรับโครงสร้างหนี. ส่วนที+ถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึ+งปี - สถาบนัการเงิน 15 7,309                  7,064                  7,309                  7,064                  
เงินกูย้มืระยะยาวที+ปรับโครงสร้างหนี. ส่วนที+ถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึ+งปี - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 6, 15 -                          -                          10,148                9,665                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 90,491                63,447                58,343                36,560                
หนี. สินหมุนเวียนอื+น 8,678                  8,805                  3,758                  3,967                  
รวมหนี�สินหมุนเวยีน 626,736              611,939              477,468              514,341              
หนี�สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวที+ปรับโครงสร้างหนี.จากสถาบนัการเงิน 
   - สุทธิจากส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี 15 18,265                20,220                18,265                20,220                
เงินกูย้มืระยะยาวที+ปรับโครงสร้างหนี.จากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั
   - สุทธิจากส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี 6, 15 -                          -                          59,884                62,784                
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 66,769                64,844                31,192                30,311                
รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 85,034                85,064                109,341              113,315              
รวมหนี�สิน 711,770              697,003              586,809              627,656              
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 650,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 650,000              650,000              650,000              650,000              
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 650,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 650,000              650,000              650,000              650,000              
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      สาํรองตามกฎหมาย 29,610                29,610                29,610                29,610                
      สาํรองหุน้ทุนซื.อคืน 18 129,993              129,993              129,993              129,993              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 477,005              370,132              232,178              155,025              
องคป์ระกอบอื+นของส่วนของผูถื้อหุน้ (92,766)               (92,766)               (129,993)             (129,993)             
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,193,842           1,086,969           911,788              834,635              
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,905,612           1,783,972           1,498,597           1,462,291           

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี.

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 และ 2554

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่)
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 918,145              779,996              674,146              580,754              
รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 21                       2,525                  -                          -                          
รายไดอื้+น 13,225                3,606                  10,311                8,081                  
รวมรายได้ 931,391              786,127              684,457              588,835              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 679,766              574,591              491,229              427,060              
คา่ใชจ่้ายในการขาย 64,425                62,167                61,804                60,027                
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 49,128                47,647                29,155                28,443                
คา่ใชจ่้ายอื+น 89                       16                       25                       -                          
รวมค่าใช้จ่าย 793,408              684,421              582,213              515,530              
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 137,983              101,706              102,244              73,305                
ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 2,508                  (142)                    -                          -                          
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 140,491              101,564              102,244              73,305                
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (1,379)                 (1,605)                 -1,749 -1,814
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 139,112              99,959                100,495              71,491                
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 19 (32,239)               (30,707)               -23,342 -21,760
กาํไรสําหรับงวด 106,873              69,252                77,153                49,731                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื-น: -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 106,873              69,252                77,153                49,731                

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 20

   กาํไรสาํหรับงวด 0.18                    0.11                    0.13                    0.08                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี.

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้ขั.นพื.นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 และ 2554

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรกอ่นภาษี 139,112              99,959                100,495              71,491                
รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบง่ (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,508)                 142                     -                          -                          
   คา่เสื+อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 3,875                  5,790                  1,287                  1,471                  
   คา่เผื+อหนี.สงสัยจะสูญเพิ+มขึ.น 102                     63                       102                     63                       
   การปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิที+จะไดรั้บ (โอนกลบั) 593                     (439)                    547                     764                     
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั+วคราว (467)                    -                          (385)                    -                          
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,047)                 (19)                      (1,047)                 -                          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,925                  1,800                  881                     816                     
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี+ยนที+ยงัไม่เกิดขึ.นจริง (3,603)                 (167)                    (14)                      -                          
   กาํไรจากการเปลี+ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้ที+ยงัไม่เกิดขึ.นจริง (943)                    -                          (906)                    -                          
   ดอกเบี.ยรับ (2,739)                 (1,494)                 (3,785)                 (2,699)                 
   คา่ใชจ่้ายดอกเบี.ย 392                     443                     1,469                  1,463                  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี+ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี. สินดาํเนินงาน 134,692              106,078              98,644                73,369                
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ+มขึ.น) ลดลง
   ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื+น 16,920                (14,326)               39,030                (10,367)               
   สินคา้คงเหลือ (63,579)               (28,232)               (29,797)               (24,222)               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื+น (3,550)                 (534)                    (898)                    982                     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื+น (2)                        907                     (3)                        -                          
หนี. สินดาํเนินงานเพิ+มขึ.น (ลดลง)
   เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื+น (8,577)                 (6,845)                 (59,154)               16,434                
   หนี. สินหมุนเวียนอื+น (76)                      1,238                  (209)                    (118)                    
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 75,828                58,286                47,613                56,078                
   จ่ายภาษีเงินได้ (5,314)                 (1,621)                 (1,559)                 (1,449)                 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 70,514                56,665                46,054                54,629                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี.

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 และ 2554

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ซื.อเงินลงทุนชั+วคราว (532,000)             -                          (389,000)             -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั+วคราว 261,238              -                          140,000              -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นแกกิ่จการที+เกี+ยวขอ้งกนัเพิ+มขึ.น -                          -                          (1,140)                 -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัลดลง -                          -                          2,500                  -                          
เงินฝากธนาคารที+มีภาระคํ.าประกนัเพิ+มขึ.น (14)                      (5)                        -                          -                          
ดอกเบี.ยรับ 2,703                  1,727                  3,799                  2,945                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,047                  19                       1,047                  -                          
ซื.ออุปกรณ์ (3,200)                 (2,700)                 (54)                      (77)                      
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (270,226)             (959)                    (242,848)             2,868                  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ+มขึ.น (ลดลง) (358)                    2,602                  -                          -                          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวที+ปรับโครงสร้างหนี.จากสถาบนัการเงิน (1,710)                 (1,466)                 (1,710)                 (1,466)                 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวที+ปรับโครงสร้างหนี.จากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั -                          -                          (2,417)                 (967)                    
เงินสดจ่ายหุน้ทุนซื.อคืน -                          (46,503)               -                          (46,503)               
ดอกเบี.ยจ่าย (392)                    (448)                    (1,471)                 (1,478)                 
เงินปันผลจ่าย (5)                        -                          (5)                        -                          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (2,465)                 (45,815)               (5,603)                 (50,414)               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ-มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (202,177)             9,891                  (202,397)             7,083                  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 241,511              333,076              212,830              297,072              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 39,334                342,967              10,433                304,155              

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี.

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ผลแตกต่างจาก

ส่วนเกินทุน การจดัโครงสร้าง รวม
ทุนที�ออกจาํหน่าย จากการตีราคา การดาํเนินธุรกิจ องคป์ระกอบอื�น รวม

และชาํระเต็มมลูค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุน้ทุนซื.อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ของกลุ่มบริษทั หุน้ทุนซื.อคืน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 - ตามที�รายงานไว้เดิม 650,000                    18,343                      83,490                        344,851                      195,943                      (124,855)                    (83,490)                      (12,402)                      1,084,282             
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบั
   การแสดงมลูค่าอาคารและเครื�องจกัร (หมายเหตุ 1.4) -                               -                                -                                 -                                 (51,233)                      -                                 -                                 (51,233)                      (51,233)                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 - ปรับปรุงใหม่ 650,000                    18,343                      83,490                        344,851                      144,710                      (124,855)                    (83,490)                      (63,635)                      1,033,049             
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบั
   ผลประโยชน์ของพนกังาน -                               -                                -                                 (48,865)                      -                                 -                                 -                                 -                                 (48,865)                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                               -                                -                                 69,252                        -                                 -                                 -                                 -                                 69,252                  
หุน้ทุนซื.อคืนในระหวา่งงวด (หมายเหตุ 18) -                               -                                -                                 -                                 -                                 -                                 (46,503)                      (46,503)                      (46,503)                 
โอนกาํไรสะสมส่วนที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองหุน้ทุนซื.อคืน (หมายเหตุ 18) - -                                46,503                        (46,503)                      - - - -                                 -                            

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2554 - ปรับปรุงใหม่ 650,000                    18,343                      129,993                      318,735                      144,710                      (124,855)                    (129,993)                    (110,138)                    1,006,933             
-                            

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 650,000                    29,610                      129,993                      370,132                      162,082                      (124,855)                    (129,993)                    (92,766)                      1,086,969             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                                -                                 106,873                      -                                 -                                 -                                 -                                 106,873                

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2555 650,000                    29,610                      129,993                      477,005                      162,082                      (124,855)                    (129,993)                    (92,766)                      1,193,842             
-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี.

รายการอื�นของการเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ*ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวันที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

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� 31 ธันวาคม 2553 650,000                          18,343                            83,490                            161,039                          (83,490)                          (83,490)                          829,382                          
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบั
   ผลประโยชน์ของพนกังาน -                                     -                                     -                                     (18,059)                          -                                     -                                     (18,059)                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     49,731                            -                                     -                                     49,731                            
หุ้นทุนซื-อคืนในระหวา่งงวด (หมายเหตุ 18) -                                     -                                     -                                     -                                     (46,503)                          (46,503)                          (46,503)                          
โอนกาํไรสะสมส่วนที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองหุ้นทุนซื-อคืน (หมายเหตุ 18) - -                                     46,503                            (46,503)                          -                                     -                                     -                                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2554 650,000                          18,343                            129,993                          146,208                          (129,993)                        (129,993)                        814,551                          

-                                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 650,000                          29,610                            129,993                          155,025                          (129,993)                        (129,993)                        834,635                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     77,153                            -                                     -                                     77,153                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2555 650,000                          29,610                            129,993                          232,178                          (129,993)                        (129,993)                        911,788                          

-                                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี-

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ#ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ#นสุดวันที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

 

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที& 31 มนีาคม 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทั&วไป 

1.1 ข้อมูลทั&วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ+งจดัตั!งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั+น แคปปิตอล จาํกดั ซึ+งเป็นบริษทัที+จดทะเบียนจดัตั!งในประเทศ
ไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ที+อยู่ตามที+จด
ทะเบียนของบริษทัฯอยูที่+ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ!นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที+ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื+ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนี!จดัทาํขึ!นเพื+อใหข้อ้มลูเพิ+มเติมจากงบการเงินประจาํปีที+นาํเสนอครั! งล่าสุด ดงันั!น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มลูเกี+ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื+อไม่ให้
ขอ้มูลที+นาํเสนอซํ! าซอ้นกบัขอ้มูลที+ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนี!
ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที+บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี!  

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี! จัดทาํขึ! นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ!นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที+  31 ธันวาคม 2554 โดยไม่มีการเปลี+ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั 
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1.4 นโยบายการบัญชีที&สําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ!นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที+ใชใ้น    
งบการเงินสาํหรับปีสิ!นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2554 

ในงวดปัจจุบนั บริษทัย่อยไดป้รับงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2554 ที+
แสดงเปรียบเทียบ เนื+องจากบริษทัฯและบริษทัย่อยเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี+ยวกบัการแสดง
มลูค่าอาคารและเครื+องจกัรจากวิธีราคาที+ตีใหม่เป็นวิธีราคาทุนเมื+อวนัที+ 31 ธนัวาคม 2554 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที+มีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบแสดง
การเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2554 มีดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2554 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  
ค่าเสื+อมราคาลดลง (2,215) 
กาํไรสาํหรับงวดเพิ+มขึ!น 2,215 
กาํไรต่อหุน้ขั!นพื!นฐานเพิ+มขึ!น (บาทต่อหุน้)   0.004 
  
งบแสดงการเปลี&ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม  
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยต์น้งวดลดลง (51,233) 

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที�ออกในระหว่างงวดและยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 8 เรื! อง ส่วน

งานดาํเนินงาน ซึ! งมีผลบังคบัใชส้ําหรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ! มในหรือหลงัวนัที!        

1 มกราคม 2556  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื!อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินเมื!อนาํมาถือปฏิบติั  
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 154 152 40 40 
เงินฝากธนาคาร 39,180 61,389 10,393 32,820 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 79,970 - 79,970 
ตัUวแลกเงิน - 100,000 - 100,000 
รวม 39,334 241,511 10,433 212,830 

 ณ ว ันที+  31 มีนาคม 2555 เงินฝากออมทรัพยมี์อัตราดอกเบี! ยระหว่างร้อยละ 0.3 ถึง 1.5 ต่อปี             
(31 ธนัวาคม 2554: ร้อยละ 0.5 ถึง 4.0 ต่อปี) 

4. เงินลงทุนชั&วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม  
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้  
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด      
ตราสารหนี!  (มลูค่ายติุธรรม) 

 
 

255,871 

 
 

152,510 

 
 

211,793 

 
 

140,502 
เงินลงทุนในตราสารหนี!  - หุน้กู ้ - 10,142 - - 
เงินลงทุนในพนัธบตัรธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

 
99,454 

 
19,744 

 
99,454 

 
19,744 

เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล 50,209 - 50,209 - 
เงินลงทุนในตัUวแลกเงิน 100,000 - 100,000 - 

รวม 505,534 182,396 461,456 160,246 
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5. ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื&น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี�การค้า - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     

อายหุนี�คงค้างนับจากวันที&ถึงกําหนดชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5 8 5 8 

รวมลูกหนี! การค้า - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกัน 
(หมายเหตุ 6) 

 
5 

 
8 

 
5 

 
8 

ลูกหนี�การค้า - กิจการที&ไม่เกี&ยวข้องกัน     

อายหุนี�คงค้างนับจากวันที&ถึงกําหนดชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 489,999 521,107 431,899 475,803 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  18,603 11,472 7,937 10,075 
 3 - 6 เดือน 374 233 374 233 
 6 - 12 เดือน 184 14 184 14 
 มากกว่า 12 เดือน 6,066 6,073 711 718 

รวม 515,226 538,899 441,105 486,843 
หกั: ค่าเผื+อหนี!สงสัยจะสูญ (6,283) (6,207) (928) (852) 

รวมลกูหนี!การคา้ - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั, 
สุทธิ 

 
508,943 

 
532,692 

 
440,177 

 
485,991 

ลูกหนี�อื&น     
ลูกหนี!กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 12,375 11,292 
ลูกหนี!อื+น 15,449 8,541 13,359 7,757 

รวมลูกหนี!อื+น 15,449 8,541 25,734 19,049 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื&น - สุทธิ 524,397 541,241 465,916 505,048 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที+สําคญักบับุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื+อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที+ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเหล่านั!น ซึ+งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี!  
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

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

 2555 2554 2555 2554  
รายการธรุกิจกับบริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4            4 1 1 ราคาตามสญัญา 
รายการธรุกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบี!ยรับ - - 1 1 อตัราร้อยละ 3.6 ต่อปี 
รายไดอื้+น - - 4 4 ราคาตามสญัญา 
ซื!อสินคา้ - - 230 203 ตน้ทนุบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ+ ง 
ดอกเบี!ยจ่าย - - 1 1 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธรุกิจกับบริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ 1 1 1 1 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธรุกิจกับบริษัทที&เกี&ยวข้องกัน      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 3 3 3 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8 8 6 6 ราคาตามสญัญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 
มีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื&น - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 5) 

    

บริษทัยอ่ย - - 12,375 11,292 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 5 8 5 8 

รวมลูกหนี!การคา้และลูกหนี!อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 5 8 12,380 11,300 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื&น - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 14)      
บริษทัยอ่ย - - 152,915 159,548 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั  
(มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลที+เกี+ยวขอ้งกนั) 1,916 3,057 1,889 2,985 

รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี!อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 1,916 3,057 154,804 162,533 
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เงินลงทุนในลกูหนี! ที+รับซื!อ เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนี! ที+ รับซื!อ เงินให้กู้ยืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการที+
เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และการเคลื+อนไหวของเงินให้กูย้ืมและ
เงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 ธนัวาคม  
2554 

 
 

เพิ+มขึ!น 
ระหว่างงวด 

 
 

ลดลง 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 มีนาคม 
2555 

 

 

เงินลงทุนในลกูหนี�ที&รับซื�อและดอกเบี�ยค้างรับจาก
กิจการที&เกี&ยวข้องกัน      

บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
(บริษทัร่วม) 34,177 - - 34,177 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที+  
31 ธนัวาคม 

2554 

 
 

เพิ+มขึ!น 
ระหว่างงวด 

 
 

ลดลง 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 มีนาคม 
2555 

 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที&
เกี&ยวข้องกัน      

บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 25,705 1,141 - 26,846 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 26,406 - (1) 26,405 

รวม 52,111 1,141 (1) 53,251 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที&
เกี&ยวข้องกัน      

บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 72,662 - (2,503) 70,159 
หกั: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+ งปี (10,017)   (10,014) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั - สุทธิจาก
ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+ งปี 62,645   

 
60,145 

เงินลงทุนในลกูหนี�ที&รับซื�อและดอกเบี�ยค้างรับจาก

กิจการที&เกี&ยวข้องกัน      

บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)        
(บริษทัร่วม) 34,177 - - 34,177 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที+  
31 ธนัวาคม 

2554 

 
 

เพิ+มขึ!น 
ระหว่างงวด 

 
 

ลดลง 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 มีนาคม 
2555 

 

 
เงินกู้ยมืระยะยาวที&ปรับโครงสร้างหนี�จากกิจการที&

เกี&ยวข้องกัน (หมายเหต ุ15) 

บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 72,449 - (2,417) 70,032 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชนพ์นกังานที+ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

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

 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั!น 7,755 7,411 5,115 4,555 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 161 209 98 114 
รวม 7,916 7,620 5,213 4,669 

ภาระคํ!าประกนักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 

บริษัทย่อยแห่งหนึ+ งมีภาระคํ! าประกันให้กับบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ+ งตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 22.3 

7. รายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิที&จะได้รับ 

รายการเปลี+ยนแปลงของรายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที+จะไดร้ับสาํหรับงวด
สามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2555 8,875 1,165 
บวก: รายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น  

มลูค่าสุทธิที+จะไดรั้บระหว่างงวด 
 

1,476 
 

1,430 
หกั: ตดัจาํหน่ายสินคา้ที+เสียหาย (1,705) (1,705) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 8,646 890 
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8. เงินฝากธนาคารที&มภีาระคํ�าประกนั 

 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกนัสาํหรับหนังสือคํ! าประกันที+ออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที+แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  
    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที+บริษทัฯ    
รับระหว่างงวด                        

สามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2554 

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

รวม     375,423 375,423   
หกั: ค่าเผื+อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (143,399) (143,399)   

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สุทธิ     232,024 232,024   

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั! งที+ 3/2549 เมื+อวนัที+ 15 ธนัวาคม 2549 ได้มีมติ
อนุมัติให้ขายเงินลงทุนทั!งหมดในบริษัทย่อยที+บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท            
โพรดกัส์ จาํกดั ใหแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั+น แคปปิตอล จาํกดั (บริษทัใหญ่) ในราคา 314 ลา้นบาท และ
พร้อมกนันั!นที+ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซื!อเงินลงทุนในบริษทัย่อย
สองแห่งซึ+งบริษัทฯเคยถือหุ้นทางออ้ม ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จาํกัด และบริษัท 
พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั จากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 193 ลา้นบาท และ  
102 ลา้นบาท ตามลาํดบั ต่อมาเมื+อวนัที+ 22 สิงหาคม 2550 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั! งที+ 1/2550 
ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซื!อเงินลงทุนทั!งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ซึ+งบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้ม
จากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 60 ลา้นบาท เนื+องจากการซื!อขายเงินลงทุนขา้งตน้เป็น
การจดัโครงสร้างองคก์รภายในกลุ่มบริษทั ดงันั!น บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั!งเดิมเป็นตน้ทุนของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเนื+องจากบริษัทย่อยทั! งสามดังกล่าวที+ซื! อมาจากบริษัท พรีเมียร์ เพ็ท  
โพรดกัส์ จาํกดั เคยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมาโดยตลอด และผลของรายการซื!อขายเงินลงทุนดงักล่าว
จึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และแสดงไว้ใน
องคป์ระกอบอื+นของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

10.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม  
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกจิ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 
(มหาชน) 

ลงทุนใน
กจิการต่างๆ 

ไทย 20.08 20.08 186,065 186,065 77,207 74,699 

หกั: ค่าเผื+อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (142,358) (142,358) - - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     43,707 43,707 77,207 74,699 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกจิ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื+อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

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

จาํกดั (มหาชน) กจิการต่างๆ          

10.2 ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมสาํหรับงวดสามเดือน

สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

เงินปันผลที+บริษทัฯรับระหว่าง         
งวดสามเดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 2,508 (142) - - 
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10.3 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมที+เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที+ มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที+ 

 31 มีนาคม   
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม   
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 87 76 79 68 

11. ที&ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 
2555 สรุปไดด้งันี!  
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที& 1 มกราคม 2555 343,477 1,737 

ซื!อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,200 54 

ค่าเสื+อมราคาสําหรับงวด (2,711) (147) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที& 31 มีนาคม 2555 343,966 1,644 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดจ้ดจาํนองที+ดินพร้อมสิ+งปลูกสร้างทั!งหมดและเครื+องจกัรบางส่วนของบริษทั
ยอ่ยแห่งหนึ+งซึ+งมีมลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 จาํนวน 238 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2554: 235 ลา้นบาท) เพื+อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนังสือคํ! าประกนัที+บริษทัย่อย
ไดรั้บจากธนาคาร 

12. สินทรัพย์ที&ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 บริษทัย่อยแห่งหนึ+ งไดจ้ดจาํนองที+ดินและเครื+ องจักรส่วนใหญ่ซึ+งเป็นสินทรัพยที์+ไม่ไดใ้ชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัย่อยซึ+งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 จาํนวน 20 ลา้นบาท    
(31 ธนัวาคม 2554: 20 ลา้นบาท) เพื+อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนังสือคํ! าประกนัที+
บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารแห่งหนึ+ง 
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13. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 
   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบี!ย งบการเงินรวม 

 (ร้อยละต่อปี) 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

   (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 554 912 

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารขา้งตน้ของบริษทัย่อยคํ! าประกันโดยการจดจาํนองที+ดินพร้อมสิ+งปลูกสร้าง
ทั!งหมดของบริษทัยอ่ยตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

14.  เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื&น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม  
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี!การคา้และเจา้หนี!อื+น                              
- กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 

 
1,916 

 
3,057 

 
154,804 

 
162,533 

เจา้หนี!การคา้ - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั 409,102 413,941 181,783 223,303 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  85,358 87,664 56,454 62,844 
เจา้หนี!อื+น 23,328 27,049 4,869 8,405 

รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี!อื+น 519,704 531,711 397,910 457,085 

15. เงินกู้ยมืระยะยาวที&ปรับโครงสร้างหนี� 

        (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สถาบนั

การเงิน 

บริษทัที+

เก ี+ยวขอ้งกนั 

สถาบนั

การเงิน 

บริษทัที+

เก ี+ยวขอ้งกนั 

สถาบนั

การเงิน 

บริษทัที+

เก ี+ยวขอ้งกนั 

สถาบนั

การเงิน 

บริษทัที+

เก ี+ยวขอ้งกนั 

เงินกูย้มืระยะยาว 25,574 - 25,574 70,032 27,284 - 27,284 72,449 

หัก: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี (7,309) - (7,309) (10,148) (7,064) - (7,064) (9,665) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที+ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี 18,265 - 18,265 59,884 20,220 - 20,220 62,784 
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การเปลี+ยนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2555 มี
รายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สถาบนั 
การเงิน 

บริษทัที+
เกี+ยวขอ้งกนั 

สถาบนั 
การเงิน 

บริษทัที+
เกี+ยวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2555 27,284 - 27,284 72,449 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,710) - (1,710) (2,417) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 25,574 - 25,574 70,032 

16. วงเงินสินเชื&อ 

วงเงินสินเชื+อ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือคํ!าประกนัธนาคาร ทรัสต์รีซีทส์ และเลตเตอร์ออฟเครดิต 
เป็นตน้) ที+บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารมีเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยและการจดจาํนองที+ดินพร้อม
สิ+งปลกูสร้างทั!งหมดและเครื+องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกนัตามที+กล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 11 และ 12 

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

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

2. ห้ามทาํธุรกรรมให้กูย้ืมกับกลุ่มเจ้าหนี! ซึ+ งเป็นบริษัทที+เกี+ยวข้อง เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั!งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามทาํการกูย้ืม ก่อภาระผกูพนัหรือคํ! าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที+ลงนามใน
สัญญานี! เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือเวน้แต่บริษทัย่อยตอ้งดาํรง
อตัราส่วนหนี! สินต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกว่าในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจาํปี 

หากบริษทัย่อยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที+ให้ไวก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือว่าเป็นการผิด
สญัญาและใหถื้อว่าหนี! สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื+อของสญัญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงกาํหนด
ชาํระโดยทนัที 
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17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุด
วนัที+ 31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2555 64,844 30,311 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,407 660 
ตน้ทุนดอกเบี!ย 518 221 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 66,769 31,192 

18. หุ้นทุนซื�อคนื/กาํไรสะสมจดัสรรสําหรับหุ้นทุนซื�อคนื 

 เมื+อวนัที+ 23 สิงหาคม 2553 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซื!อหุ้นคืน เพื+อการ
บริหารทางการเงินของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 65 ลา้นหุน้ (มลูค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10 
ของหุ้นที+จาํหน่ายได้แลว้ทั!งหมด และมีวงเงินไม่เกิน 130 ลา้นบาท โดยจะดาํเนินการซื!อหุ้นใน       
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั!งแต่วนัที+ 8 กนัยายน 2553 ถึงวนัที+ 7 มีนาคม 2554 และมีกาํหนด
ระยะเวลาในการจาํหน่ายหุน้ซื!อคืนไดภ้ายหลงั 6 เดือนนับแต่การซื!อหุ้นคืนแลว้เสร็จ แต่ตอ้งไม่เกิน        
3 ปี ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 มีหุน้สามญัที+ซื!อคืนโดยบริษทัฯเป็นจาํนวน 51,754,700 หุน้ คิดเป็นร้อย
ละ 7.96 ของหุน้ที+จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั!งหมด มลูค่ารวมของหุน้ซื!อคืนเป็นจาํนวนเงิน 130 ลา้นบาท 

 ตามจดหมายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์+กลต.ชส.(ว) 2/2548 
ลงวนัที+ 14 กุมภาพนัธ ์2548 เกี+ยวกบัการซื!อหุน้คืนว่าบริษทัมหาชนจาํกดัจะซื!อหุน้คืนไดไ้ม่เกินวงเงิน
กาํไรสะสม และใหบ้ริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินที+ไดจ่้ายซื!อหุ้นคืน
จนกว่าจะมีการจาํหน่ายหุ้นซื!อคืนไดห้มด หรือลดทุนที+ชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซื!อคืนที+จาํหน่ายไม่
หมด แลว้แต่กรณี ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองสาํหรับหุ้นทุน
ซื!อคืนเต็มจาํนวนแลว้  

19. ภาษีเงินได้นิตบุิคคล 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณขึ!นจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้
สาํหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้างๆที+ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่าย
และรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี+ยทั!งปีที+ประมาณไว ้
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20. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น) ดว้ย
จาํนวนถวัเฉลี+ยถ่วงนํ! าหนักของหุ้นสามญัที+ถือโดยบุคคลภายนอกที+ออกจาํหน่ายอยู่ในระหว่างงวด 
โดยสุทธิจากหุน้สามญัซื!อคืนที+ถือโดยบริษทัฯ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุด

วนัที+ 31 มีนาคม 
สําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุด

วนัที+ 31 มีนาคม 
 2555 2554 2555 2554 
  (ปรับปรุงใหม่)   
กาํไรสําหรับงวด (พนับาท) 106,873 69,252 77,153 49,731 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ!าหนกั (หุน้) 598,245,300 603,867,252 598,245,300 603,867,252 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.18 0.11 0.13 0.08 

21. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกัคือ (1) จดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 
(2) การผลิตอาหาร (3) การใหเ้ช่าพื!นที+และบริการ และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัใน
ประเทศ ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดงัต่อไปนี!  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 
 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  
 จดัจาํหน่ายสินค้า ส่วนงาน ใหเ้ช่าพื!นที+ รายการบญัชี  
 อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร และบริการ ระหว่างกนั งบการเงินรวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากภายนอก           
ในประเทศ 674 581 14 11 - 3 - - 688 595 
ต่างประเทศ - - 230 188 - - - - 230 188 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 674 581 244 199 - 3 - - 918 783 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 230 207 3 3 (233) (210) - - 
รายไดท้ั!งสิ!น 674 581 474 406 3 6 (233) (210) 918 783 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 183 154 54 54 1 -   238 208 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที+ไม่ไดปั้นส่วน:           
รายไดอื้+น         13 4 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (65) (62) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (49) (48) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน         
ในบริษทัร่วม 

        
3 - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (1) (2) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         (32) (31) 

กาํไรสาํหรับงวด         107 69 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 6 

22. ภาระผกูพนัและหนี�สินที&อาจเกดิขึ�น 

22.1  ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าที+เกี+ยวขอ้งกบัการเช่าพื!นที+ในอาคารสาํนักงาน ยานพาหนะและ
อุปกรณ์กบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัและบริษทัอื+น อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั!งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงานดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   

      ภายใน 1 ปี 6 4 
      1 ถึง 5 ปี 12 8 

22.2 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาที+ เกี+ยวข้องกับการรับบริการด้านคอมพิวเตอร์ คาํปรึกษา                  
ค่าโฆษณา และบริการอื+นๆกบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัและบริษทัอื+น อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั!งแต่ 1 
ถึง 20 ปี 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สญัญาบริการระยะยาวดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 39 26 
     1 ถึง 5 ปี 16 16 
     มากกว่า 5 ปี 52 52 

22.3 การคํ�าประกนั 

 (1) บริษทัยอ่ยแห่งหนึ+งไดค้ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อใหแ้ก่บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ+ งในวงเงิน 102 ลา้น
บาท 
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 (2) ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ!าประกนัซึ+งออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 12 ลา้นบาท ซึ+งเกี+ยวเนื+องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัยอ่ย ซึ+งประกอบดว้ยหนงัสือคํ!าประกนัเพื+อค ํ! าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน    
8 ลา้นบาทและเพื+อค ํ!าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 4 ลา้นบาท 

23.  ความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยน 

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

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินที+
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี!        

 
 สินทรัพยท์าง หนี! สินทาง อตัราแลกเปลี+ยน 

สกุลเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 3 30.6977 และ 30.9885 
เยน - 32 0.379211 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2555 บริษทัยอ่ยมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี!  

สกุลเงิน จาํนวนที+ขาย 
อตัราแลกเปลี+ยนตามสัญญา 

ของจาํนวนที+ขาย 
วนัครบกาํหนด  
ตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 30.8155 ถึง 31.5481 17 พฤษภาคม 2555 
ถึง 2 ตุลาคม 2555 

24. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื+อวนัที+ 27 เมษายน 2555 ที+ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
จากการดาํเนินงานปี 2554 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงิน 84 
ลา้นบาท ซึ+งเพิ+มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลที+จ่ายไปแลว้หุ้นละ 0.10 บาทในเดือนกนัยายน 2554 
ดงันั!น บริษทัฯจ่ายเงินปันผลรวมทั!งปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท  

 บริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลในวนัที+ 22 พฤษภาคม 2555 และจะบันทึกบญัชีในไตรมาสที+สองของปี
ปัจจุบนั 

25.  การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี! ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื+อวนัที+ 10 พฤษภาคม 2555 


