
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที% 30 มิถุนายน 2556  



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที% 30 มิถุนายน 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที% 30 มิถุนายน 2556 งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ    
งบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที% 30 มิถุนายน 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
แบบยอ่ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ% งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบใน            
การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที% 34 เรื%อง งบการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี%ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื%อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ% งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื%น 
การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วาม
เชื%อมั%นวา่จะพบเรื%องที%มีนยัสําคญัทั�งหมดซึ%งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที%สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไมพ่บสิ%งที%เป็นเหตุใหเ้ชื%อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที% 34 เรื%อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เกี%ยวกบัการเปลี%ยนแปลงนโยบายบญัชี เนื%องจากการนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 12 เรื%องภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั�งนี�  ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงื%อนไขต่อกรณีนี�แต่
อยา่งใด 

ชลรส สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 8 สิงหาคม 2556 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 959,523                894,663                724,866                663,403                

รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 340                       1,117                    -                            -                            

เงินปันผลรับ 11 -                            -                            79,850                  18,600                  

รายไดอื้1น 1,520                    1,351                    10,991                  9,673                    

รวมรายได้ 961,383                897,131                815,707                691,676                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 691,338                635,535                520,940                477,601                

คา่ใชจ่้ายในการขาย 92,535                  92,209                  88,177                  88,927                  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 81,465                  65,440                  46,793                  39,807                  

รวมค่าใช้จ่าย 865,338                793,184                655,910                606,335                

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 96,045                  103,947                159,797                85,341                  

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,948                    2,979                    -                            -                            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 97,993                  106,926                159,797                85,341                  

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (1,200)                   (1,461)                   (841)                      (1,660)                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 96,793                  105,465                158,956                83,681                  

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (20,890)                 (27,015)                 (16,978)                 (16,182)                 

กาํไรสําหรับงวด 75,903                  78,450                  141,978                67,499                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น: -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 75,903                  78,450                  141,978                67,499                  

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 21

   กาํไรสาํหรับงวด 0.13                      0.13                      0.24                      0.11                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี9

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้ขั9นพื9นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,968,611             1,812,808             1,458,151             1,337,549             

รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 1,267                    1,138                    -                            -                            

เงินปันผลรับ 11 -                            -                            79,850                  18,600                  

รายไดอื้1น 15,661                  14,576                  22,176                  19,984                  

รวมรายได้ 1,985,539             1,828,522             1,560,177             1,376,133             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,422,977             1,315,301             1,040,826             968,830                

คา่ใชจ่้ายในการขาย 170,342                156,634                163,029                150,731                

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 131,732                114,657                75,794                  68,987                  

รวมค่าใช้จ่าย 1,725,051             1,586,592             1,279,649             1,188,548             

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 260,488                241,930                280,528                187,585                

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (2,763)                   5,487                    -                            -                            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 257,725                247,417                280,528                187,585                

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (2,484)                   (2,840)                   (1,947)                   (3,409)                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 255,241                244,577                278,581                184,176                

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (54,412)                 (60,155)                 (41,155)                 (39,589)                 

กาํไรสําหรับงวด 200,829                184,422                237,426                144,587                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น: -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 200,829                184,422                237,426                144,587                

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 21

   กาํไรสาํหรับงวด 0.34                      0.31                      0.40                      0.24                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี9

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้ขั9นพื9นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษี 255,241                244,577                278,581                184,176                

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบง่ (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,763                    (5,487)                   -                            -                            

   คา่เสื1อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 9,039                    7,896                    2,172                    2,584                    

   คา่เผื1อหนี9สงสัยจะสูญเพิ1มขึ9น 830                       1,360                    830                       171                       

   การปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิที1จะไดรั้บ (โอนกลบั) 201                       462                       (460)                      1,717                    

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั1วคราว (3,842)                   (2,175)                   (2,958)                   (1,864)                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (4)                          (1,338)                   -                            (1,092)                   

   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,015                    3,802                    1,912                    1,762                    

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ9นจริง 9,013                    4,222                    7                           (2)                          

   กาํไรจากการเปลี1ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน

      ในหลกัทรัพยเ์พื1อคา้ที1ยงัไม่เกิดขึ9นจริง (770)                      (1,146)                   (826)                      (1,092)                   

   เงินปันผลรับ -                            -                            (79,850)                 (18,600)                 

   ดอกเบี9ยรับ (5,448)                   (5,629)                   (6,910)                   (7,638)                   

   คา่ใชจ่้ายดอกเบี9ย 467                       744                       1,357                    2,844                    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี9 สินดาํเนินงาน 271,505                247,288                193,855                162,966                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ1มขึ9น) ลดลง

   ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื1น 58,310                  7,520                    50,055                  21,510                  

   สินคา้คงเหลือ (23,126)                 (118,065)               (22,411)                 (25,833)                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 8,647                    (1,105)                   2,463                    1,589                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น (391)                      (850)                      (127)                      (3)                          

หนี9 สินดาํเนินงานเพิ1มขึ9น (ลดลง)

   เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื1น (72,519)                 (10,026)                 (70,607)                 (84,129)                 

   หนี9 สินหมุนเวียนอื1น (2,515)                   1,597                    (1,668)                   768                       

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 239,911                126,359                151,560                76,868                  

   จ่ายภาษีเงินได้ (62,411)                 (67,169)                 (38,084)                 (39,986)                 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 177,500                59,190                  113,476                36,882                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี9

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซื9อเงินลงทุนชั1วคราว (1,157,600)            (798,000)               (780,600)               (509,000)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั1วคราว 1,155,285             744,480                763,921                470,000                

เงินใหกู้ย้มืระยะสั9นแกกิ่จการที1เกี1ยวขอ้งกนัลดลง -                            -                            7,000                    578                       

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัลดลง -                            -                            5,000                    5,000                    

เงินฝากธนาคารที1มีภาระคํ9าประกนัเพิ1มขึ9น (26)                        (17)                        -                            -                            

ดอกเบี9ยรับ 6,477                    3,793                    7,955                    5,856                    

เงินปันผลรับ -                            -                            79,850                  18,600                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 4                           1,338                    -                            1,092                    

ซื9ออุปกรณ์ (22,657)                 (7,341)                   (263)                      (195)                      

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (18,517)                 (55,747)                 82,863                  (8,069)                   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ1มขึ9น 15                         1,641                    -                            -                            

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวที1ปรับโครงสร้างหนี9จากสถาบนัการเงิน (3,910)                   (3,421)                   (3,910)                   (3,421)                   

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวที1ปรับโครงสร้างหนี9จากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั -                            -                            (33,069)                 (23,433)                 

ดอกเบี9ยจ่าย (482)                      (746)                      (1,398)                   (2,859)                   

เงินปันผลจ่าย (149,519)               (83,519)                 (149,519)               (83,519)                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (153,896)               (86,045)                 (187,896)               (113,232)               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ'มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 5,087                    (82,602)                 8,443                    (84,419)                 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 58,600                  241,511                22,855                  212,830                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 63,687                  158,909                31,298                  128,411                

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี9

(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที& 30 มิถุนายน 2556 

1. ข้อมูลทั&วไป 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ+ งจดัตั!งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั+น แคปปิตอล จาํกดั ซึ+ งเป็นบริษทัที+จดทะเบียนจดัตั!งในประเทศไทย
เป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ที+อยูต่ามที+จดทะเบียน
ของบริษทัฯอยูที่+ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี!จดัทาํขึ!นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที+ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื+อง งบการเงินระหวา่ง
กาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการใน          
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส     
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ!นเพื+อให้ขอ้มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจาํปีที+นาํเสนอครั! งล่าสุด ดงันั!น       
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกี+ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื+อไม่ให้ขอ้มูลที+
นาํเสนอซํ! าซ้อนกบัขอ้มูลที+ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี! ควบคู่ไปกบั       
งบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที+บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                    
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี!  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลนี! จดัทาํขึ!นโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ!นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ!นสุด
วนัที+ 31 ธนัวาคม 2555 โดยไมมี่การเปลี+ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ+ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที+ เริ+ มในหรือหลังวนัที+                         
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างนี!   

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที+ 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัที+ 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเกี+ยวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที+ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี+ยนแปลงของอตัราแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที+ 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที+ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที+ไมมี่ความเกี+ยวขอ้งอยา่ง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที+ 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์+ไมไ่ดคิ้ดคา่เสื+อมราคาที+
ตีราคาใหม่ 

ฉบบัที+ 25 ภาษีเงินได ้- การเปลี+ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ                  
ผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี+ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทาง
บญัชีขา้งตน้ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี!  ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปนี!  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที& 12 เรื&อง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบันี! กาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั+วคราวที+เกิดจากความแตกต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพย์
และหนี! สินที+แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หนี! สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ที+กาํหนด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลี+ยนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวในไตรมาสที+หนึ+งของปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนที+แสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบเสมือนหนึ+งวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหนี! สินภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี+ยนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

1.4 นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนี! จัดทําขึ! นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที+ใช้ใน                            
งบการเงินสําหรับปีสิ!นสุดวนัที+  31 ธันวาคม 2555 ยกเวน้การเปลี+ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื+ อง           
ภาษีเงินได ้เนื+องจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที+ 12 เรื+อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที+คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์+กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั+วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหนี! สิน ณ วนัสิ!นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี! สินที+เกี+ยวขอ้งนั!น 
โดยใชอ้ตัราภาษีที+มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ!นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี! สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั+วคราวที+ต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั+วคราวที+ใช้หักภาษี รวมทั!งผล
ขาดทุนทางภาษีที+ยงัไมไ่ดใ้ชใ้นจาํนวนเทา่ที+มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที+บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที+จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั+วคราวที+ใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที+
ยงัไมไ่ดใ้ชน้ั!น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีทุกสิ!นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั!งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที+เกิดขึ!น
เกี+ยวขอ้งกบัรายการที+ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที&ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

ในไตรมาสที+หนึ+ งของปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ+ งลงประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที+ 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื!อถอน   
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

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

1 มกราคม 2557 

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

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เกี+ยวเนื+องกบัธุรกิจของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย ยกเวน้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที+ 1 และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัที+ 13 จากการประเมินผล ณ ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารเห็นวา่ยงัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในปีที+
เริ+มใช ้
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3. ผลสะสมจากการเปลี&ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื&องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ

ในไตรมาสที+หนึ+ งของปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีที+สําคญัตามที+
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 เนื+องจากบริษทัฯและบริษทัย่อยนํามาตรฐานการบญัชี      
ฉบบัที+ 12 เรื+อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที+มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงันี!   

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที+                   
30 มิถุนายน 

2556 

ณ วนัที+                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที+                             
1 มกราคม 
2555 

ณ วนัที+                   
30 มิถุนายน 

2556 

ณ วนัที+                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที+                             
1 มกราคม 
2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ+มขึ!น - - - 7,393 6,858 6,087 
หนี! สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ+มขึ!น 20,298 21,245 20,296 - - - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที+ดินลดลง (32,417) (32,417) (32,417) - - - 
กาํไรสะสมที+ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเพิ+มขึ!น 12,119 11,172 12,121 7,393 6,858 6,087 
 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที+                            

30 มิถุนายน 2556 

สาํหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที+                            

30 มิถุนายน 2555 

สาํหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที+                            

30 มิถุนายน 2556 

สาํหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที+                     

30 มิถุนายน 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
กาํไรหรือขาดทุน: 
ภาษีเงินไดเ้พิ+มขึ!น (ลดลง) (1,667) 68 (930) (302) 
กาํไรสาํหรับงวดเพิ+มขึ!น (ลดลง) 1,667 (68) 930 302 
กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานเพิ+มขึ!น (ลดลง)    

(บาทต่อหุ้น) 0.0028 (0.0001) 0.0016 0.0005 
 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดหกเดือน
สิ!นสุดวนัที+                            

30 มิถุนายน 2556 

สาํหรับงวดหกเดือน
สิ!นสุดวนัที+                            

30 มิถุนายน 2555 

สาํหรับงวดหกเดือน
สิ!นสุดวนัที+                     

30 มิถุนายน 2556 

สาํหรับงวดหกเดือน
สิ!นสุดวนัที+                            

30 มิถุนายน 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
กาํไรหรือขาดทุน: 
ภาษีเงินไดเ้พิ+มขึ!น (ลดลง) (947) 969 (535) 

 
(237) 

กาํไรสาํหรับงวดเพิ+มขึ!น (ลดลง) 947 (969) 535 237 
กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานเพิ+มขึ!น (ลดลง)    

(บาทต่อหุ้น) 0.0016 (0.0016) 0.0009 0.0004 
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4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 172 195 40 40 
เงินฝากธนาคาร 63,515 58,405 31,258 22,815 

รวม 63,687 58,600 31,298 22,855 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี!ยร้อยละ 0.75 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2555: ร้อยละ 
0.5 ถึง 0.75 ต่อปี) 

5. เงินลงทุนชั&วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้ - 
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด      
ตราสารหนี!  (มูลคา่ยติุธรรม) 313,051 206,124 270,586 150,123 

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

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

รวม 463,051 455,760 420,586 399,759 
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6. ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื&น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนี�การค้า - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
อายุหนี�คงค้างนับจากวนัที&ถึงกาํหนดชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16 26 16 26 

รวมลูกหนี!การคา้ - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั                 
(หมายเหตุ 7) 16 26 16 26 

ลูกหนี�การค้า - กจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกนั     
อายุหนี�คงค้างนับจากวนัที&ถึงกาํหนดชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 514,620 576,107 456,024 515,873 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  19,430 22,982 19,062 14,413 
 3 - 6 เดือน 249 157 249 157 
 6 - 12 เดือน 651 - 651 - 
 มากกวา่ 12 เดือน 8,652 8,178 999 525 

รวม 543,602 607,424 476,985 530,968 
หกั: คา่เผื+อหนี!สงสยัจะสูญ (9,031) (8,201) (1,378) (548) 

รวมลูกหนี!การคา้ - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั, สุทธิ 534,571 599,223 475,607 530,420 

ลูกหนี�อื&น     
ลูกหนี! กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 11,163 12,873 
ลูกหนี! อื+น 45,253 39,417 44,224 38,576 

รวมลูกหนี! อื+น 45,253 39,417 55,387 51,449 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื&น - สุทธิ 579,840 638,666 531,010 581,895 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที+สําคญักบับุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื+อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที+ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ
ที+เกี+ยวขอ้งกนัเหล่านั!น ซึ+ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี!  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน  
 สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 3 7 7 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ 1 - 1 1 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทที&เกี&ยวข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 6 14 8 17 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8 8 14 16 ราคาตามสัญญา 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน  
 สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1 1 2 2 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
ดอกเบี!ยรับ 1 1 2 2 อตัราร้อยละ 3.55 ต่อปี 
รายไดอ้ื+น 4 4 8 8 ราคาตามสัญญา 
ซื!อสินคา้ 254 236 523 466 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ+ง 
ดอกเบี!ยจ่าย - 1 1 2 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ 1 - 1 1 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทที&เกี&ยวข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 6 14 8 17 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 5 10 11 ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 มี
รายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

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

(หมายเหต ุ6) 

    

บริษทัยอ่ย - - 11,163 12,873 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 16 26 16 26 

รวมลูกหนี!การคา้และลูกหนี! อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 16 26 11,179 12,899 

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

(หมายเหต ุ15)      
บริษทัยอ่ย - - 163,379 184,176 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั  
(มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลที+เกี+ยวขอ้งกนั) 5,205 10,932 4,996 10,771 

รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 5,205 10,932 168,375 194,947 

เงินลงทุนในลูกหนี! ที+รับซื!อ เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินลงทุนในลูกหนี! ที+รับซื!อ เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการที+เกี+ยวขอ้ง
กนั ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 และการเคลื+อนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืม
ดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 ธนัวาคม 2555 

 
เพิ+มขึ!น 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

30 มิถุนายน 2556 
 

 

เงินลงทุนในลูกหนี�ที&รับซื�อและดอกเบี�ยค้างรับ

จากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั     

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

  
 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 ธนัวาคม 2555 

 
เพิ+มขึ!น 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

30 มิถุนายน 2556 
 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก

กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) 16,127 - (7,004) 9,123 

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

 
(8,002) 17,405 

รวม 33,534 8,000 (15,006) 26,528 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจาก

กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     

บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 62,672 - (5,010) 57,662 

หกั: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+ งปี (10,027)   (10,017) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั         
- สุทธิจากส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายใน
หนึ+ งปี 52,645   47,645 

 

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 - (33,069) 11,115 
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คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที+ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั!น 17,576 15,123 11,652 11,460 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 209 160 95 99 

รวม 17,785 15,283 11,747 11,559 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั!น 24,890 22,878 16,322 16,575 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 350 321 190 197 

รวม 25,240 23,199 16,512 16,772 

ภาระคํ!าประกนักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 

บริษทัย่อยแห่งหนึ+ งมีภาระคํ! าประกนัให้กบับริษทัย่อยอีกแห่งหนึ+ งตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ     
งบการเงินขอ้ 24.4 
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8. รายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิที&จะได้รับ 

รายการเปลี+ยนแปลงของรายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที+จะไดร้ับสําหรับงวด                      
หกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2556 สรุปไดด้งันี!  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

มูลคา่สุทธิที+จะไดรั้บระหวา่งงวด 3,922 3,261 
หกั: ตดัจาํหน่ายสินคา้ที+เสียหาย (3,974) (3,974) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 10,013 2,339 

9. เงินฝากธนาคารที&มีภาระคํ�าประกนั 

 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัสําหรับหนงัสือคํ!าประกนัที+ออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

10. เงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วันที+  30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ มูลค่าตามหน้าตั[ว  50 ล้านบาท                          
(31 ธันวาคม 2555: 50 ลา้นบาท) ซึ+ งจะครบกาํหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 และมีอตัราดอกเบี!ยร้อยละ 
4.7 ต่อปี 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที+แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที+บริษทัฯ    
รับระหวา่งงวด                        

หกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

30 มิถุนายน 
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 18,600 18,600 
บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 61,250 - 

รวม     587,198 587,198 79,850 18,600 

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 ไดมี้มติอนุมติั
ให้ขายเงินลงทุนทั!งหมดในบริษทัยอ่ยที+บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั 
ให้แก่ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั+น แคปปิตอล จาํกดั (บริษทัใหญ่) ในราคา 314 ล้านบาท และพร้อมกนันั!นที+
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซื!อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่งซึ+ งบริษทัฯ
เคยถือหุ้นทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั และบริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  
จาํกดั จากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 193 ลา้นบาท และ 102 ลา้นบาท ตามลาํดบั ต่อมา
เมื+อวนัที+ 22 สิงหาคม 2550 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั! งที+ 1/2550 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซื!อเงิน
ลงทุนทั!งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ซึ+ งบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ 
จาํกดั ในราคา 60 ลา้นบาท เนื+องจากการซื!อขายเงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองคก์รภายในกลุ่ม
บริษทั ดงันั!น บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั!งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเนื+องจาก
บริษทัยอ่ยทั!งสามดงักล่าวที+ซื!อมาจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั เคยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมา
โดยตลอด และผลของรายการซื!อขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการ
ดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” และแสดงไวใ้นองค์ประกอบอื+นของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม  

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ ์จาํกดั 
(มหาชน) 

ลงทุนใน
กิจการตา่งๆ 

ไทย 20.08 20.08 186,065 186,065 89,337 92,100 

หกั: คา่เผื+อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (140,741) (140,741) - - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     45,324 45,324 89,337 92,100 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

คา่เผื+อการดอ้ยคา่ของ 
เงินลงทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

   30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

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

จาํกดั (มหาชน) กิจการต่างๆ          

12.2 ส่วนแบง่กาํไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน                                                       

ในบริษทัร่วม 
เงินปันผลที+บริษทัฯรับระหวา่ง 

งวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุด
วนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ!นสุด
วนัที+ 30 มิถุนายน 

30 มิถุนายน 
2556 

30 มิถุนายน 
2555 

 2556 2555 2556 2555   

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ ์จาํกดั (มหาชน) 1,948 2,979 (2,763) 5,487 - - 
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12.3 มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมที+เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มลูค่ายติุธรรม ณ วนัที+ มลูค่ายติุธรรม ณ วนัที+ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 165 182 150 165 

13. ที&ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2556 
สรุปไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที& 1 มกราคม 2556 350,676 1,490 
ซื!อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน 22,657 263 
โอนออกระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี (233) - 
ค่าเสื+อมราคาสาํหรับงวด (6,961) (225) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที& 30 มถุินายน 2556 366,139 1,528 

 บริษทัย่อยสองแห่งได้จดจาํนองที+ดินพร้อมสิ+งปลูกสร้างทั!งหมดและเครื+องจกัรบางส่วนของบริษทัย่อย  
แห่งหนึ+ งซึ+ งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 จาํนวน 238 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2555:          
239 ล้านบาท) เพื+อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนังสือคํ!าประกนัที+บริษทัย่อยได้รับจาก
ธนาคาร 

14. สินทรัพย์ที&ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ+งไดจ้ดจาํนองที+ดินและเครื+องจกัรส่วนใหญ่ซึ+ งเป็นสินทรัพยที์+ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยซึ+ งมีมูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 จาํนวน 20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 
20 ล้านบาท) เพื+อเป็นหลกัทรัพย์ค ํ! าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนังสือคํ! าประกนัที+บริษทัย่อยได้รับจาก
ธนาคารแห่งหนึ+ง 
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15.  เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื&น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น                              
- กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (หมายเหต ุ7) 5,205 10,932 168,375 

 
194,947 

เจา้หนี!การคา้ - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั 354,253 408,524 177,792 216,092 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 64,175 84,928 37,779 56,495 
เจา้หนี! อื+น 43,507 25,926 19,763 6,779 

รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น 467,140 530,310 403,709 474,313 

16. เงินกู้ยมืระยะยาวที&ปรับโครงสร้างหนี� 

        (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 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 16,533 - 16,533 11,115 20,443 - 20,443 44,184 

หัก: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี (6,932) - (6,932) - (8,042) - (8,042) (11,598) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที+ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี 9,601 - 9,601 11,115 12,401 - 12,401 32,586 

การเปลี+ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2556 มีรายละเอียด
ดงันี!  

(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 ้ (3,910) - (3,910) (33,069) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 16,533 - 16,533 11,115 
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17. วงเงินสินเชื&อ 

วงเงินสินเชื+อ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนังสือคํ! าประกนัธนาคาร ทรัสต์รีซีทส์ และเลตเตอร์ออฟเครดิต       
เป็นตน้) ที+บริษทัย่อยได้รับจากธนาคาร มีเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อยและการจดจาํนองที+ดินพร้อม     
สิ+งปลูกสร้างทั!งหมดและเครื+องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัตามที+กล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9, 13 และ 14 

 นอกจากนี!  บริษัทย่อยแห่งหนึ+ ง (บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดัสตรี!  จาํกดั) จะต้องปฏิบติัตามเงื+อนไข       
บางประการตามที+ระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเชื+อกบัสถาบนัการเงิน โดยมีเงื+อนไขดงันี!  

1. หากบริษทัยอ่ยยงัมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจาํปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ทาํการจดัสรรอื+น
ใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ/หรือบริษทัยอ่ย 

2. ห้ามทาํธุรกรรมให้กูย้ืมกบักลุ่มเจา้หนี! ซึ+ งเป็นบริษทัที+เกี+ยวขอ้ง เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั!งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามทาํการกูย้ืม ก่อภาระผกูพนัหรือคํ!าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที+ลงนามในสัญญานี!
เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ยหรือเวน้แต่บริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี! สิน
ต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกวา่ในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจาํปี 

หากบริษทัยอ่ยไมป่ฏิบติัตามขอ้ตกลงที+ใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือวา่เป็นการผิดสัญญาและ
ใหถื้อวา่หนี! สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื+อของสัญญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงกาํหนดชาํระโดยทนัที 

 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

18 

18. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณขึ!นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวด
หลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยค่าใช้จ่ายและรายไดต่้างๆที+ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายไดใ้น  
การคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี+ยทั!งปีที+ประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 สรุป       
ไดด้งันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 22,557 26,947 17,908 16,484 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั+วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั+วคราว (1,667) 68 (930) (302) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที&แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 20,890 27,015 16,978 16,182 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 55,359 59,186 41,690 39,826 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั+วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั+วคราว (947) 969 (535) 

 
(237) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที&แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 54,412 60,155 41,155 39,589 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี! สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนี!  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที+                    
30 มิถุนายน 

2556 

ณ วนัที+                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที+                             
1 มกราคม 
2555 

ณ วนัที+                    
30 มิถุนายน 

2556 

ณ วนัที+                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที+                             
1 มกราคม 
2555 

  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

ค่าเผื+อหนี!สงสัยจะสูญ 735 480 74 276 - 74 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้
คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิที+จะไดรั้บ 1,682 1,457 1,399 468 380 43 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 15,093 14,295 12,900 7,149 6,767 6,062 

อื+น  ๆ 970 - 340 - - - 

รวม 18,480 16,232 14,713 7,893 7,147 6,179 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ!นจากการเปลี+ยนแปลง
มลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้ 425 193 92 414 169 92 

ผลกระทบจากการคิดค่าเสื+อมราคาทาง
บญัชีและทางภาษี 5,426 4,426 2,184 86 79 - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที+ดิน 32,417 32,417 32,417 - - - 

อื+น  ๆ 510 441 316 - 41 - 

รวม 38,778 37,477 35,009 500 289 92 

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงินได้                

รอการตัดบัญชี - สุทธิ (20,298) (21,245) (20,296) 7,393 6,858 6,087 

19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 
30 มิถุนายน 2556 สรุปไดด้งันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2556 71,921 33,835 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,794 1,446 
ตน้ทุนดอกเบี!ย 1,221 466 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 75,936 35,747 
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20. หุ้นทุนซื�อคืน/กาํไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ้นทุนซื�อคืน 

 เมื+อวนัที+ 23 สิงหาคม 2553 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซื!อหุ้นคืน เพื+อการบริหาร
ทางการเงินของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 65 ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที+
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั!งหมด และมีวงเงินไม่เกิน 130 ลา้นบาท โดยจะดาํเนินการซื!อหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยตั!งแต่วนัที+ 8 กนัยายน 2553 ถึงวนัที+ 7 มีนาคม 2554 และมีกาํหนดระยะเวลาในการจาํหน่ายหุ้น
ซื!อคืนไดภ้ายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซื!อหุน้คืนแลว้เสร็จ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 มีหุ้น
สามัญที+ซื! อคืนโดยบริษัทฯเป็นจาํนวน 51,754,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของหุ้นที+จาํหน่ายได้แล้ว
ทั!งหมด มูลคา่รวมของหุน้ซื!อคืนเป็นจาํนวนเงิน 130 ลา้นบาท 

 ตามจดหมายของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์+กลต.ชส.(ว) 2/2548 ลง
วนัที+ 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เกี+ยวกบัการซื!อหุ้นคืนวา่บริษทัมหาชนจาํกดัจะซื!อหุ้นคืนไดไ้ม่เกินวงเงินกาํไร
สะสม และให้บริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินที+ไดจ่้ายซื!อหุ้นคืนจนกวา่จะมี
การจาํหน่ายหุ้นซื!อคืนไดห้มด หรือลดทุนที+ชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซื!อคืนที+จาํหน่ายไม่หมด แลว้แต่กรณี 
บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองสาํหรับหุน้ทุนซื!อคืนเตม็จาํนวนแลว้ 

21. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น) ดว้ยจาํนวน    
ถวัเฉลี+ยถ่วงนํ! าหนกัของหุ้นสามญัที+ถือโดยบุคคลภายนอกที+ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด โดยสุทธิจาก
หุน้สามญัซื!อคืนที+ถือโดยบริษทัฯ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 75,903 78,450 141,978 67,499 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ!าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.13 0.13 0.24 0.11 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 200,829 184,422 237,426 144,587 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ!าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.34 0.31 0.40 0.24 

22. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที+นาํเสนอนี!สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที+ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ+าเสมอเพื+อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั!งนี! ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯคือคณะกรรมการของบริษทัฯ 

 เพื+อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานที+รายงานทั!งสิ!น 3 ส่วนงาน ดงันี!  

- ส่วนงานจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 
- ส่วนงานการผลิตอาหาร 
- ส่วนงานคลงัสินคา้หอ้งเยน็และบริการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไมมี่การรวมส่วนงานดาํเนินงานอื+นเป็นส่วนงานที+รายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื+อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเกี+ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ+ งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัที+ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยบริหารงานส่วนกลาง บริหารงานด้านการจดัหาเงิน (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้
ทางการเงิน) และภาษีเงินไดข้องทั!งกลุ่ม ดงันั!น รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละ
ส่วนงานดาํเนินงาน  

 รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปนี!  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที& 30 มิถุนายน 

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 725 663 9 10 - 1 734 674 - - 734 674 
   ต่างประเทศ - - 226 222 - - 226 222 - - 226 222 

รวมรายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 725 663 235 232 - 1 960 896 - - 960 896 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 253 236 7 6 260 242 (260) (242) - - 

รวมรายได้ 725 663 488 468 7 7 1,220 1,138 (260) (242) 960 896 

                   
ผลการดําเนินงาน   
กาํไรของส่วนงาน 107 84 57 68 3 3 167 155 2 2 169 157 
รายได้และค่าใช้จ่ายที&ไม่ได้ปันส่วน:        
รายไดอ้ื+น       1 1 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (2) (2) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (72) (53) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       2 3 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (1) (1) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       97 105 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (21) (27) 

กาํไรสําหรับงวด       76 78 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที& 30 มิถุนายน 

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 1,458 1,338 21 23 1 1 1,480 1,362 - - 1,480 1,362 
   ต่างประเทศ - - 490 452 - - 490 452 - - 490 452 

รวมรายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 1,458 1,338 511 475 1 1 1,970 1,814 - - 1,970 1,814 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 522 466 14 9 536 475 (536) (475) - - 

รวมรายได้ 1,458 1,338 1,033 941 15 10 2,506 2,289 (536) (475) 1,970 1,814 

                   
ผลการดําเนินงาน   
กาํไรของส่วนงาน 235 196 120 122 6 4 361 322 (1) - 360 322 
รายได้และค่าใช้จ่ายที&ไม่ได้ปันส่วน:        
รายไดอ้ื+น       16 15 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (3) (2) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (112) (93) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (3) 5 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (3) (3) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       255 244 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (54) (60) 

กาํไรสําหรับงวด       201 184 
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23. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2554 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื+อวนัที+ 
27 เมษายน 2555 83,754 0.14 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2555  83,754 0.14 

    
เงินปันผลประจาํปี 2555 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื+อวนัที+ 

25 เมษายน 2556 149,556 0.25 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2556  149,556 0.25 

24. ภาระผกูพนัและหนี�สินที&อาจเกดิขึ�น 

24.1 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 บริษทัย่อยแห่งหนึ+ งมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 4 ล้านบาท และ 15 ล้านเยน            
ที+เกี+ยวขอ้งกบัการซื!อเครื+องจกัรและงานปรับปรุงอาคารโรงงาน 

24.2  ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าที+เกี+ยวขอ้งกบัการเช่าพื!นที+ในอาคารสํานกังาน ยานพาหนะและอุปกรณ์
กบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัและบริษทัอื+น อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั!งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินงานดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน   
      ภายใน 1 ปี 9 7 
      1 ถึง 5 ปี 21 17 
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24.3 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาที+เกี+ยวขอ้งกบัการรับบริการดา้นคอมพิวเตอร์ คาํปรึกษา ค่าโฆษณา และ
บริการอื+นๆกบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัและบริษทัอื+น อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั!งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สัญญาบริการระยะยาวดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 50 40 
     1 ถึง 5 ปี 31 30 
     มากกวา่ 5 ปี 47 47 

24.4 การคํ�าประกนั 

 ก) ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ+ งไดค้ ํ! าประกนัวงเงินสินเชื+อให้แก่บริษทัย่อยอีกแห่ง
หนึ+งในวงเงิน 102 ลา้นบาท 

 ข) ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 บริษทัย่อยมีหนังสือคํ! าประกนัซึ+ งออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 9 ลา้นบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัยอ่ย ซึ+ งประกอบดว้ยหนงัสือคํ!าประกนัเพื+อคํ!าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน 6 ลา้นบาท 
และเพื+อคํ!าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 3 ลา้นบาท 

25.  ความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยนที+สําคญัอนัเกี+ยวเนื+องจากการซื!อและขายสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาซื!อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ+ งส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไมเ่กินหนึ+งปีเพื+อใชเ้ป็นเครื+องมือในการบริหารความเสี+ยง  

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินที+เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี!  

 สินทรัพยท์าง หนี! สินทาง อตัราแลกเปลี+ยน 
สกลุเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 3 30.9867 และ 31.2675 
เยน - 15 0.318133 
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 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี!  

สกลุเงิน จาํนวนที+ขาย 
อตัราแลกเปลี+ยนตามสญัญา 

ของจาํนวนที+ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 29.40 - 31.00 14 สิงหาคม 2556 ถึง      

23 ธนัวาคม 2556 

26.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี!ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื+อวนัที+ 8 สิงหาคม 2556 


