
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที% 30 มิถุนายน 2558 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที% 30 มิถุนายน 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับ  
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที% 30 มิถุนายน 2558 งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ    
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ% งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ
และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที% 34 เรื%อง งบการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี%ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก ผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

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 

ชลรส สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 6 สิงหาคม 2558 



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที% 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 81,372                 63,119                 55,476                 25,473                 

เงินลงทุนชั0วคราว 3 446,168               512,763               396,765               441,620               

ลูกหนี2การคา้และลูกหนี2 อื0น 4 613,884               673,844               565,187               641,832               

เงินให้กูย้มืระยะสั2นและดอกเบี2ยคา้งรับ

   จากกิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 5 -                          -                          17,561                 6,621                   

เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบี2ยคา้งรับ

   จากกิจการที0เกี0ยวขอ้งกนัส่วนที0ถึงกาํหนด

      ชาํระคืนภายในหนึ0งปี 5 -                          -                          10,001                 10,007                 

เงินลงทุนในลูกหนี2 ที0รับซื2อและดอกเบี2ยคา้งรับ

   จากกิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 5 10,236                 10,236                 10,236                 10,236                 

สินคา้คงเหลือ 6 280,584               283,842               61,287                 70,055                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื0น 27,275                 24,126                 11,202                 6,284                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,459,519            1,567,930            1,127,715            1,212,128            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากที0กนัไวเ้พื0อการชาํระหนี2 119                      119                      119                      119                      

เงินฝากธนาคารที0มีภาระคํ2าประกนั 7 1,605                   1,584                   -                          -                          

เงินลงทุนระยะยาว 8 60,000                 50,000                 60,000                 50,000                 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนที0ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ0งปี 5 -                          -                          3,645                   32,645                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          305,854               255,854               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 35,658                 -                          -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 87,791                 89,319                 55,876                 36,766                 

ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 526,194               515,687               2,075                   1,846                   

สินทรัพยที์0ไมไ่ดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 13 21,760                 22,204                 -                          -                          

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 44,510                 45,989                 44,510                 45,989                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,590                   8,963                   8,590                   8,963                   

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื0น 7,860                   2,853                   167                      191                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 794,087               736,718               480,836               432,373               

รวมสินทรัพย์ 2,253,606            2,304,648            1,608,551            1,644,501            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี2

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที% 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี2การคา้และเจา้หนี2 อื0น 14 480,933               525,094               399,645               446,003               

หนี2 สินตามสญัญาเช่าซื2อที0ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ0งปี 343                      334                      -                          -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 36,633                 38,030                 33,273                 33,435                 

หนี2 สินหมุนเวียนอื0น 11,760                 11,172                 6,303                   5,920                   

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 529,669               574,630               439,221               485,358               

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี2 สินตามสญัญาเช่าซื2อ - สุทธิจากส่วนที0

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ0งปี 423                      596                      -                          -                          

หนี2 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,364                 39,317                 -                          -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 82,710                 82,804                 36,815                 37,556                 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 123,497               122,717               36,815                 37,556                 

รวมหนี�สิน 653,166               697,347               476,036               522,914               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี2

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที% 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 62,180                 62,180                 62,180                 62,180                 

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 898,258               905,119               472,090               461,162               

องคป์ระกอบอื0นของส่วนของผูถื้อหุ้น 41,757                 41,757                 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,600,440            1,607,301            1,132,515            1,121,587            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,253,606            2,304,648            1,608,551            1,644,501            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี2

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที' 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 998,447              998,088              766,312              726,100              

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 1,441                  403                     -                          -                          

เงินปันผลรับ 9 -                          -                          86,740                82,089                

รายไดอื้0น 3,520                  7,582                  8,261                  8,725                  

รวมรายได้ 1,003,408           1,006,073           861,313              816,914              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 719,231              747,229              555,290              540,186              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 91,666                96,260                88,149                93,160                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 81,718                79,761                50,159                48,455                

รวมค่าใช้จ่าย 892,615              923,250              693,598              681,801              

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าและ

   บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 110,793              82,823                167,715              135,113              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (342)                    -                          -                          -                          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (1,638)                 (1,114)                 -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 108,813              81,709                167,715              135,113              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (904)                    (1,177)                 (178)                    (432)                    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 107,909              80,532                167,537              134,681              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (18,613)               (8,538)                 (18,029)               (12,592)               

กาํไรสําหรับงวด 89,296                71,994                149,508              122,089              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น: -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 89,296                71,994                149,508              122,089              

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 18

   กาํไรสาํหรับงวด 0.15                    0.12                    0.25                    0.20                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี9

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั9นพื9นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที' 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,077,336           1,989,153           1,575,318           1,492,540           

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 3,013                  696                     -                          -                          

เงินปันผลรับ 9 -                          -                          86,740                82,089                

รายไดอื้0น 11,778                18,627                16,293                20,618                

รวมรายได้ 2,092,127           2,008,476           1,678,351           1,595,247           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,500,639           1,452,627           1,140,342           1,097,657           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 181,406              174,931              174,713              168,262              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 141,056              134,445              84,287                80,576                

รวมค่าใช้จ่าย 1,823,101           1,762,003           1,399,342           1,346,495           

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าและ

   บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 269,026              246,473              279,009              248,752              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (342)                    -                          -                          -                          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (1,528)                 (535)                    -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 267,156              245,938              279,009              248,752              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,834)                 (2,515)                 (331)                    (785)                    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 265,322              243,423              278,678              247,967              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (44,850)               (41,450)               (40,417)               (35,298)               

กาํไรสําหรับงวด 220,472              201,973              238,261              212,669              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น: -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 220,472              201,973              238,261              212,669              

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 18

   กาํไรสาํหรับงวด 0.37                    0.34                    0.40                    0.36                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี9

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั9นพื9นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที' 30 มิถุนายน 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 265,322              243,423              278,678              247,967              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 342                     -                          -                          -                          

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,528                  535                     -                          -                          

   ค่าเสื0อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11,278                7,801                  301                     264                     

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจาํหน่าย 1,479                  1,479                  1,479                  1,479                  

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                          113                     -                          -                          

   ค่าเผื0อหนี9สงสัยจะสูญเพิ0มขึ9น (โอนกลบั) 198                     (698)                    198                     (698)                    

   การปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที0จะไดรั้บ (โอนกลบั) 1,649                  4,851                  (164)                    1,962                  

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั0วคราว (2,605)                 (6,033)                 (2,371)                 (5,185)                 

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยที์0ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 595                     (3,056)                 -                          (3,056)                 

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,996                  4,664                  2,203                  2,021                  

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี0ยนที0ยงัไม่เกิดขึ9นจริง 1,641                  (9)                        -                          -                          

   ขาดทุนจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั0วคราวที0ยงัไม่เกิดขึ9นจริง 971                     1,345                  826                     1,225                  

   เงินปันผลรับ -                          -                          (86,740)               (82,089)               

   ดอกเบี9ยรับ (4,618)                 (4,345)                 (5,208)                 (5,409)                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี9ย 73                       207                     -                          175                     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี9 สินดาํเนินงาน 282,849              250,277              189,202              158,656              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ0มขึ9น) ลดลง

   ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื0น 59,781                61,408                76,447                69,151                

   สินคา้คงเหลือ 1,609                  (16,468)               8,932                  (11,716)               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื0น (2,997)                 1,882                  (4,509)                 (676)                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื0น (4,436)                 (2,590)                 (8)                        (20)                      

หนี9 สินดาํเนินงานเพิ0มขึ9น (ลดลง)

   เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื0น (45,863)               (60,325)               (46,400)               (74,916)               

   หนี9 สินหมุนเวียนอื0น 593                     (714)                    383                     (1,353)                 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (5,090)                 (720)                    (2,944)                 (720)                    

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 286,446              232,750              221,103              138,406              

   จ่ายภาษีเงินได้ (45,317)               (35,963)               (40,206)               (32,482)               

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 241,129              196,787              180,897              105,924              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี9

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที' 30 มิถุนายน 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั0วคราวลดลง (เพิ0มขึ9น) 68,229                44,519                46,400                (25,178)               

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั9นแก่กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนัลดลง (เพิ0มขึ9น) -                          -                          (10,940)               8,400                  

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนัลดลง -                          -                          29,000                5,000                  

เงินฝากธนาคารที0มีภาระคํ9าประกนัเพิ0มขึ9น (21)                      (25)                      -                          -                          

เงินสดจ่ายเพื0อซื9อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (50,000)               -                          

เงินสดจ่ายเพื0อซื9อเงินลงทุนในการร่วมคา้ (36,000)               -                          -                          -                          

เงินสดจ่ายเพื0อซื9อเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          -                          (19,110)               -                          

เงินลงทุนระยะยาวเพิ0มขึ9น (10,000)               -                          (10,000)               -                          

ดอกเบี9ยรับ 4,209                  4,456                  4,805                  5,552                  

เงินปันผลรับ -                          -                          86,740                82,089                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยที์0ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 580                     3,146                  -                          3,146                  

ซื9ออุปกรณ์ (22,345)               (52,810)               (498)                    (522)                    

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 4,652                  (714)                    76,397                78,487                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ชาํระคืนหนี9 สินตามสัญญาเช่าซื9อ (186)                    (188)                    -                           -

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวที0ปรับโครงสร้างหนี9จากสถาบนัการเงิน -                          (2,800)                 -                          (2,800)                 

ดอกเบี9ยจ่าย (51)                      (181)                    -                          (180)                    

เงินปันผลจ่าย (227,291)             (185,408)             (227,291)             (185,408)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (227,528)             (188,577)             (227,291)             (188,388)             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ'มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 18,253                7,496                  30,003                (3,977)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 63,119                53,321                25,473                21,983                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 81,372                60,817                55,476                18,006                

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี9

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

รายการอื�นของ

กาํไรขาดทุน การเปลี�ยนแปลงที�

เบด็เสร็จอื�น เกิดจากผูถ้ือหุน้

ผลแตกต่างจาก

ส่วนเกินทุน การจดัโครงสร้าง รวม

ทุนที�ออกจาํหน่าย จากการตีราคา การดาํเนินธุรกิจ องคป์ระกอบอื�น รวม

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุน้ทุนซื.อคืน สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุน้ทุนซื.อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที�ดิน ของกลุม่บริษทั ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2557 650,000                      (129,993)                 62,180                    129,993                  760,016                  166,612                  (124,855)                 41,757                     1,513,953               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                              -                              -                              201,973                  -                              -                              -                               201,973                  

ลดทุนที�ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   โดยการตดัหุน้ทุนซื.อคืน (51,755)                       129,993                  -                              -                              (78,238)                   -                              -                               - -                              

โอนกลบัสาํรองหุน้ทุนซื.อคืน -                                  -                              -                              (129,993)                 129,993                  -                              -                              -                               -                              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                                  -                              -                              -                              (185,456)                 -                              -                              -                               (185,456)                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 มิถุนายน 2557 598,245                      -                              62,180                    -                              828,288                  166,612                  (124,855)                 41,757                     1,530,470               

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2558 598,245                      -                              62,180                    -                              905,119                  166,612                  (124,855)                 41,757                     1,607,301               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                              -                              -                              220,472                  -                              -                              -                               220,472                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                                  -                              -                              -                              (227,333)                 -                              -                              -                               (227,333)                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558 598,245                      -                              62,180                    -                              898,258                  166,612                  (124,855)                 41,757                     1,600,440               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี.

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ&ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับงวดหกเดอืนสิ&นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

รวม

ทุนที�ออกจาํหน่าย ส่วนของ

และชาํระเตม็มูลคา่แลว้ หุ้นทุนซื'อคืน สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุ้นทุนซื'อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 650,000                        (129,993)                       62,180                          129,993                        363,547                        1,075,727                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   212,669                        212,669                        

ลดทุนที�ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

   โดยการตดัหุ้นทุนซื'อคืน (51,755)                         129,993                         -  - (78,238)                         -                                   

โอนกลบัสาํรองหุ้นทุนซื'อคืน  -  -  - (129,993)                       129,993                        -                                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                                   -                                   -                                   -                                   (185,456)                       (185,456)                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557 598,245                        -                                   62,180                          -                                   442,515                        1,102,940                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 598,245                        -                                   62,180                          -                                   461,162                        1,121,587                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   238,261                        238,261                        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                                   -                                   -                                   -                                   (227,333)                       (227,333)                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 598,245                        -                                   62,180                          -                                   472,090                        1,132,515                     

-                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี'

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ&ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ&นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที& 30 มิถุนายน 2558 

1. ข้อมูลทั&วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ+ งจดัตั!งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั+น แคปปิตอล จํากัด ซึ+ งเป็นบริษัทที+จดทะเบียนจัดตั! งใน        
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจาํหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ที+อยู ่  
ตามที+จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที+  1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์             
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ! นตามมาตรฐานการบญัชีฉบับที+ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื+ อง งบการเงิน           
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ              
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี!จดัทาํขึ!นเพื+อให้ขอ้มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจาํปีที+นาํเสนอครั! งล่าสุด ดงันั!น  
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี+ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื+อไม่ให้
ขอ้มูลที+นาํเสนอซํ! าซอ้นกบัขอ้มูลที+ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี!ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที+บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลนี! จดัทาํขึ!นโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ!นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ!นสุด
วนัที+ 31 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2558 ได้มีการ
เปลี+ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัโดยมีรายละเอียดดงันี!  
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ก) ในเดือนเมษายน 2558 บริษทัฯไดจ้ดัตั!งบริษทั พีเอ็ม เอสอี จาํกดั โดยบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตามรายละเอียดที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวา่งกาลขอ้ 9 

ข) ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทัยอ่ย (บริษทั พีเอ็ม เอสอี จาํกดั) ไดล้งทุนซื!อหุ้นสามญัเพิ+มทุนของ
บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั เป็นจาํนวน 360,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ100 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน            
36 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั ร้อยละ 50 
ของทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 10 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
ที+ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ+ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที+เริ+มในหรือหลงัวนัที+ 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ!นเพื+อให้มี
เนื!อหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี!ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทั
ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที+กล่าวข้างต้น บางฉบบัมีการเปลี+ยนแปลง
หลกัการสาํคญัและมีความเกี+ยวขอ้งกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซึ+ งประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี!  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที& 19 (ปรับปรุง 2557) เรื&อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี! กาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+นในขณะที+มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนกไ็ด ้

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไมมี่ผลกระทบต่องบการเงินนี! เนื+องจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+นอยูแ่ต่
เดิมแลว้ 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที& 10 เรื&อง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที+ 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เกี+ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเนื!อหาเกี+ยวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมที+เดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 27 เรื+อง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี! เปลี+ยนแปลงหลกัการเกี+ยวกบัการพิจารณาวา่           
ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันี! ผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการที+
เขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที+เขา้ไปลงทุน และตน
สามารถใช้อาํนาจในการสั+งการกิจกรรมที+ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั!นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมี
สัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ+ งหนึ+ งก็ตาม การเปลี+ยนแปลงที+สําคญันี!
ส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมใน
กิจการที+เขา้ไปลงทุนหรือไมแ่ละจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปลี+ยนแปลงหลกัการนี!ไมมี่ผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที& 12 เรื&อง การเปิดเผยข้อมูลเกี&ยวกบัส่วนได้เสียในกจิการอื&น  

 มาตรฐานฉบบันี!กาํหนดเรื+องการเปิดเผยขอ้มูลที+เกี+ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วม
การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการที+มีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี! จึงไมมี่ผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที& 13 เรื&อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบันี!กาํหนดแนวทางเกี+ยวกบัการวดัมูลคา่ยติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที+เกี+ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี! สินใดตามข้อกาํหนดของ
มาตรฐานที+เกี+ยวขอ้งอื+น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั!นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี! และใช้วิธี
เปลี+ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ+มใชม้าตรฐานนี!   

 มาตรฐานฉบบันี!ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

1.5 นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลนี!จดัทาํขึ!นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัที+ใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2557 และมีนโยบายการบญัชีเพิ+มในระหวา่งงวดปัจจุบนัดงัต่อไปนี!                        

 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ที+แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลคา่ตามวธีิส่วนไดเ้สีย  
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2. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน  

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินสด 254 201 100 60 

เงินฝากธนาคาร 81,118 62,918 55,376 25,413 

รวม 81,372 63,119 55,476 25,473 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี!ยร้อยละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2557:                
ร้อยละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี) 

3. เงินลงทุนชั&วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน             

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน          

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินฝากประจาํ 4 1,572 - - 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหนี!  

(มูลคา่ยติุธรรม) 198,626 213,576 149,227 193,526 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารทุน 

(มูลคา่ยติุธรรม) 197,538 247,615 197,538 198,094 

เงินลงทุนในตัWวแลกเงิน 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม 446,168 512,763 396,765 441,620 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบผสมทั!งตราสารหนี!และตราสารทุนวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ในระดบัชั!นที+ 2 ซึ+ งเป็นการใชข้อ้มูลอื+นที+สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี! สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูล
ทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคาํนวณโดยใช้ราคามูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนที+ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
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4. ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื&น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื&น - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
ลูกหนี!การคา้ - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั     
อายหุนี!คงคา้งนบัจากวนัที+ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 58 27 58 20 

รวมลูกหนี�การค้า - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั                 58 27 58 20 
ลูกหนี! อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั - 702 10,713 19,849 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื&น - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

(หมายเหต ุ5) 58 729 10,771 19,869 

     
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื&น - กจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกนั     
ลูกหนี!การคา้ - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั     
อายหุนี!คงคา้งนบัจากวนัที+ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 530,021 564,549 473,289 520,890 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  29,725 31,309 28,985 25,517 
 3 - 6 เดือน 1,798 1,312 1,798 1,312 
 6 - 12 เดือน 928 1,190 928 1,190 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,640 1,443 1,640 1,443 

รวม 564,112 599,803 506,640 550,352 
หกั: คา่เผื+อหนี!สงสยัจะสูญ (2,470) (2,271) (2,470) (2,271) 

รวมลูกหนี�การค้า - กจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกนั, สุทธิ 561,642 597,532 504,170 548,081 

ลูกหนี! อื+น - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั 57,539 80,938 50,246 73,882 
หกั: คา่เผื+อหนี!สงสยัจะสูญ (5,355) (5,355) - - 

ลูกหนี�อื&น - กจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกนั, สุทธิ 52,184 75,583 50,246 73,882 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื&น - กจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกนั, 

สุทธิ 613,826 673,115 554,416 621,963 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื&น - สุทธิ 613,884 673,844 565,187 641,832 
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5. รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที+สําคญักบับุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื+อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที+ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเหล่านั!น ซึ+ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี!  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

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

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 4 7 7 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ - 1 - 1 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทที&เกี&ยวข้องกัน      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 11 19 18 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9 8 18 16 ราคาตามสัญญา 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

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

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1 1 2 2 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
ดอกเบี!ยรับ 1 1 1 1 อตัราร้อยละ 3.6 ต่อปี 
รายไดอื้+น 4 4 8 8 ราคาตามสัญญา 
ซื!อสินคา้ 273  265 575 547 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ+ง 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ - 1 - 1 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทที&เกี&ยวข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 11 19 18 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 5 12 11 ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557          
มีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

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

(หมายเหต ุ4) 

    

บริษทัยอ่ย - - 10,713 19,427 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 58 729 58 442 

รวมลูกหนี!การคา้และลูกหนี! อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 58 729 10,771 19,869 

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

(หมายเหต ุ14)      
บริษทัยอ่ย - - 160,147 192,745 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั  
(มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลที+เกี+ยวขอ้งกนั) 787 610 666 580 

รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 787 610 160,813 193,325 

เงินลงทุนในลูกหนี! ที+รับซื!อและเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินลงทุนในลูกหนี! ที+รับซื!อและเงินให้กูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 
30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 และการเคลื+อนไหวของรายการดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 ธนัวาคม 2557 

 
เพิ+มขึ!น 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

30 มิถุนายน 2558 
 

 
เงินลงทุนในลกูหนี�ที&รับซื�อและดอกเบี�ยค้างรับ                         

จากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั      
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)                   
(บริษทัร่วม) 10,236 - - 10,236 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 ธนัวาคม 2557 

 
เพิ+มขึ!น 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

30 มิถุนายน 2558 
 

 
เงินให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับ                    

จากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั      
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 6,621 3,800 (9,601) 820 

บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั (บริษทัยอ่ย) - 27,741 (11,000) 16,741 

รวม 6,621 31,541 (20,601) 17,561 

 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับ                          

จากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั     

บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 42,652 - (29,006) 13,646 

หกั: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+งปี (10,007)   (10,001) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั - สุทธิ                 
จากส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+งปี 32,645   3,645 

     
เงินลงทุนในลกูหนี�ที&รับซื�อและดอกเบี�ยค้างรับ                

จากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั      
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)        
(บริษทัร่วม) 10,236 - - 10,236 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที+ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั!น 17,722 15,806 13,146 11,935 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 330 238 229 151 

รวม 18,052 16,044 13,375 12,086 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั!น 26,971 24,074 19,211 17,133 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 997 476 457 303 

รวม 27,968 24,550 19,668 17,436 

ภาระคํ!าประกนักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระคํ!าประกนัให้กบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 21.4 

6. รายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิที&จะได้รับ 

รายการเปลี+ยนแปลงของรายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที+จะไดร้ับสําหรับงวด                      
หกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2558 สรุปไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2558 14,033 3,773 
บวก: รายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น  

มูลคา่สุทธิที+จะไดรั้บระหวา่งงวด 7,906 6,094 
หกั: ตดัจาํหน่ายสินคา้ที+เสียหาย (8,239) (8,239) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 13,700 1,628 

7. เงินฝากธนาคารที&มีภาระคํ�าประกนั 

 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัสําหรับหนงัสือคํ!าประกนัที+ออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

8. เงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วันที+  30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯมีเ งินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ มูลค่าตามหน้าตัWว 50 ล้านบาท                           
(31 ธนัวาคม 2557: 50 ลา้นบาท) ซึ+ งจะครบกาํหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 และมีอตัราดอกเบี!ยร้อยละ 
4.7 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: ร้อยละ 4.7 ต่อปี) และมีเงินลงทุนในหุ้นกู ้มูลค่าตามหน้าตัWว 10 ล้านบาท               
(31 ธนัวาคม 2557: ไมมี่) ซึ+ งจะครบกาํหนดในเดือนมีนาคม 2563 และมีอตัราดอกเบี!ยร้อยละ 4.1 ต่อปี 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที+แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที+บริษทัฯ 
รับระหวา่งงวด                         

หกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

30 มิถุนายน 
2557 

   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 16,740 12,090 
บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 70,000 69,999 
บริษทั พีเอม็ เอสอี จาํกดั 50,000 - 100 - 50,000 - - - 

รวม     637,198 587,198 86,740 82,089 

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

รวม     425,423 375,423   
หกั: คา่เผื+อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (119,569) (119,569)   

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     305,854 255,854   

บริษัท พเีอม็ เอสอ ีจํากดั 

 เมื+อวนัที+ 10 เมษายน 2558 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั!งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่หนึ+งแห่งคือ บริษทั พีเอ็ม เอสอี 
จาํกดั เพื+อประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการเพื+อสังคมและดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิต การตลาด การพฒันา
ผลิตภณัฑ ์และการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จากกิจการเพื+อสังคม โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
500,000 หุน้ มูลคา่ที+ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) และบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100  

 ต่อมาเมื+อวนัที+  30 เมษายน 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ+มทุนอีกจํานวน 45 ล้านบาท                 
(หุน้สามญั 4,500,000 หุ้น มูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) ทาํให้บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนทั!งสิ!น 50 ลา้นบาท 
(หุ้นสามญั 5,000,000 หุ้น มูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยไดจ้ดทะเบียนเพิ+มทุนกบักระทรวงพาณิชย์
เมื+อวนัที+ 30 เมษายน 2558 และบริษทัฯยงัคงมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 100   

 

 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

 ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

 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!น          
ที+ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซื!อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่งซึ+ งบริษทัฯ
เคยถือหุ้นทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั และบริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  
จาํกดั จากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 193 ลา้นบาท และ 102 ลา้นบาท ตามลาํดบั ต่อมา
เมื+อวนัที+ 22 สิงหาคม 2550 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั! งที+ 1/2550 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯซื!อ     
เงินลงทุนทั!งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ซึ+ งบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ 
จาํกดั ในราคา 60 ลา้นบาท เนื+องจากการซื!อขายเงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่ม
บริษทั ดงันั!น บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั!งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเนื+องจาก
บริษทัยอ่ยทั!งสามดงักล่าวที+ซื!อมาจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั เคยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ         
มาโดยตลอด และผลของรายการซื!อขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการ
ดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” และแสดงไวใ้นองค์ประกอบอื+นของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

เมื+อวนัที+ 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัยอ่ย (บริษทั พีเอ็ม เอสอี จาํกดั) ไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัเพิ+มทุนของ
บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 360,000 หุ้น มูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวม
เป็นจาํนวนเงิน 36 ล้านบาท ตามมติของที+ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ครั! งที+  1/2558 เมื+อวนัที+                     
10 เมษายน 2558 ทาํให้การถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นที+ออกและจาํหน่าย
แลว้ทั!งหมดของบริษทัดงักล่าวนั!น  

บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั เป็นบริษทัจาํกดั ซึ+ งจดัตั!งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายกาแฟอินทรียแ์ละผลิตผลทางการเกษตรอินทรียอื์+นๆ หรือผลิตผลทางการเกษตรที+เป็นมิตร
ต่อสิ+งแวดลอ้ม โดยมีลกัษณะการประกอบธุรกิจแบบกิจการเพื+อสังคม 

10.1 เงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลคา่ตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ชื+อบริษทั 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
 ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั 

50 - 36,000 - 35,658 - 
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10.2 ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบง่ขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+  

30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที+  

30 มิถุนายน 
 2558 2557 2558 2557 

บริษทั กรีนเนท เอสอี จาํกดั 342 - 342 - 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

11.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม  
   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ ์จาํกดั 
(มหาชน) 

ลงทุนใน
กิจการตา่งๆ 

ไทย 20.08 20.08 45,066 186,065 87,791 89,319 

หกั: คา่เผื+อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     - (140,999) - - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     45,066 45,066 87,791 89,319 

 
   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั!งขึ!น    
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

คา่เผื+อการดอ้ยคา่ของ 
เงินลงทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ ์ ลงทุนใน ไทย 20.08 18.22 55,876 36,766 - - 55,876 36,766 
จาํกดั (มหาชน) กิจการตา่งๆ          

 เมื+อวนัที+ 15 มิถุนายน 2558 บริษทัยอ่ย (บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั) ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)ให้แก่บริษทัฯในราคาซื!อขายหุ้นสุดท้าย (Final Selling 
Price) จาํนวน 14,929,937 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท รวมเป็นเงินทั!งสิ!น 19 ล้านบาท ตามมติของที+
ประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ย ครั! งที+ 3/2558 เมื+อวนัที+ 11 มิถุนายน 2558 การที+บริษทัฯซื!อหุ้นสามญัของ
บริษทัร่วมดงักล่าวนั!นไม่ทาํให้สัดส่วนการลงทุนในงบการเงินรวมเปลี+ยนแปลงและยงัคงสัดส่วนเดิมที+
ร้อยละ 20.08 
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11.2 ส่วนแบง่ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้           
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุน                                                       

ในบริษทัร่วม 
เงินปันผลที+บริษทัฯรับระหวา่ง 

งวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุด
วนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ!นสุด
วนัที+ 30 มิถุนายน 

30 มิถุนายน 
2558 

30 มิถุนายน 
2557 

 2558 2557 2558 2557   
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ ์จาํกดั (มหาชน) (1,638) (1,114) (1,528) (535) - - 

11.3 มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมที+เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มลูค่ายติุธรรม ณ วนัที+ มลูค่ายติุธรรม ณ วนัที+ 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 206 220 206 200 

12. ที&ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2558 
สรุปไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 1 มกราคม 2558 515,687 1,846 
ซื!อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน 22,345 498 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี (753) - 
ค่าเสื+อมราคาสาํหรับงวด (11,085) (269) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 526,194 2,075 

 บริษทัย่อยสองแห่งได้จดจาํนองที+ดินพร้อมสิ+งปลูกสร้างทั!งหมดและเครื+องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ย  
แห่งหนึ+งซึ+ งมีมูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 จาํนวน 272 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 272 
ลา้นบาท) เพื+อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนงัสือคํ!าประกนัที+บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

13. สินทรัพย์ที&ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ+งไดจ้ดจาํนองที+ดินและเครื+องจกัรส่วนใหญ่ซึ+งเป็นสินทรัพยที์+ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยซึ+ งมีมูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 จาํนวน 20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 
20 ลา้นบาท) เพื+อเป็นหลักทรัพย์ค ํ! าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนังสือคํ! าประกนัที+บริษทัย่อยได้รับจาก
ธนาคารแห่งหนึ+ง 

14.  เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื&น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น                              
- กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 787 610 160,813 193,325 

เจา้หนี!การคา้ - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั 368,857 406,416 180,591 193,759 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 57,216 81,183 35,534 48,258 
เจา้หนี! อื+น 54,073 36,885 22,707 10,661 

รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น 480,933 525,094 399,645 446,003 

15. วงเงินสินเชื&อ 

 วงเงินสินเชื+อ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือคํ!าประกนัธนาคาร ทรัสตรี์ซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงิน
ซื!อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นตน้) ที+บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร มีเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย 
และการจดจํานองที+ ดินพร้อมสิ+ งปลูกสร้างทั! งหมดและเครื+ องจักรบางส่วนของบริษัทย่อยวางเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัและคํ!าประกนัโดยบริษทัฯตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7, 12, 13 
และ 21.4 
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 นอกจากนี!  บริษทัย่อยแห่งหนึ+ 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 สถาบนัการเงินถือวา่เป็นการผดิสัญญาและ
ใหถื้อวา่หนี! สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื+อของสัญญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงกาํหนดชาํระโดยทนัที 

16. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณขึ!นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับ
งวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้างๆที+ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้
ในการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี+ยทั!งปีที+ประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุปได้
ดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 17,941 9,432 17,624 13,296 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั+วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั+วคราว 672 (894) 405 (704) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที&แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 18,613 8,538 18,029 12,592 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 43,430 41,702 40,044 35,897 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั+วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั+วคราว 1,420 (252) 373 (599) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที&แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 44,850 41,450 40,417 35,298 

17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 
30 มิถุนายน 2558 สรุปไดด้งันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2558 82,804 37,556 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,547 1,614 
ตน้ทุนดอกเบี!ย 1,449 589 
ผลประโยชนที์+จ่ายระหวา่งงวด (5,090) (2,944) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 82,710 36,815 
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18. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

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

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2558 2557 2558 2557 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 89,296 71,994 149,508 122,089 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ!าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.15 0.12 0.25 0.20 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2558 2557 2558 2557 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 220,472 201,973 238,261 212,669 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ!าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.37 0.34 0.40 0.36 
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19. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปลี+ยนแปลง
โครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที+รายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปนี!  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
จดัจาํหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็และ
บริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที& 30 มิถุนายน 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 766 726 7 9 2 - 775 735 - - 775 735 
   ต่างประเทศ - - 225 263 - - 225 263 - - 225 263 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก 766 726 232 272 2 - 1,000 998 - - 1,000 998 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 273 265 7 6 280 271 (280) (271) - - 
รวมรายได้ 766 726 505 537 9 6 1,280 1,269 (280) (271) 1,000 998 
                   
ผลการดําเนินงาน               
กาํไรของส่วนงาน 110 80 64 63 2 2 176 145 1 (2) 177 143 
รายได้และค่าใช้จ่ายที&ไม่ได้ปันส่วน:          
รายไดอ้ื+น        4 8 
ค่าใชจ้่ายในการขาย        (1) (1) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร        (69) (67) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม        (2) (1) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน        (1) (1) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        108 81 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        (19) (9) 

กาํไรสําหรับงวด        89 72 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

จดัจาํหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็และ
บริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที& 30 มิถุนายน 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 1,575 1,492 19 22 3 1 1,597 1,515 - - 1,597 1,515 
   ต่างประเทศ - - 483 474 - - 483 474 - - 483 474 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก 1,575 1,492 502 496 3 1 2,080 1,989 - - 2,080 1,989 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 575 548 14 12 589 560 (589) (560) - - 
รวมรายได้ 1,575 1,492 1,077 1,044 17 13 2,669 2,549 (589) (560) 2,080 1,989 

                   
ผลการดําเนินงาน               
กาํไรของส่วนงาน 235 203 135 137 6 4 376 344 (1) (4) 375 340 
รายได้และค่าใช้จ่ายที&ไม่ได้ปันส่วน:         
รายไดอ้ื+น       12 19 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (2) (2) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (116) (111) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม       (2) (1) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (2) (2) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       265 243 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (45) (41) 

กาํไรสําหรับงวด       220 202 
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20. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2556 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื+อวนัที+ 
24 เมษายน 2557 185,456 0.31 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2557  185,456 0.31 

    
เงินปันผลประจาํปี 2557 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื+อวนัที+ 

23 เมษายน 2558 227,333 0.38 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2558  227,333 0.38 

21. ภาระผกูพนัและหนี�สินที&อาจเกดิขึ�น 

21.1 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 บริษทัยอ่ยสองแห่งมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท เกี+ยวขอ้งกบัการซื!อ
เครื+องจกัร 

21.2  ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

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

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินงานดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 14 12 
     1 ถึง 5 ปี 22 18 
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21.3 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาที+เกี+ยวขอ้งกบัการรับบริการด้านคอมพิวเตอร์ คาํปรึกษา ค่าโฆษณา 
และบริการอื+นๆกบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัและบริษทัอื+น อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั!งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ต้องจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สัญญาบริการระยะยาวดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 45 35 
     1 ถึง 5 ปี 23 20 
     มากกวา่ 5 ปี 39 39 

21.4 การคํ�าประกนั 

ก) ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการที+บริษทัฯคํ! าประกนัวงเงินสินเชื+อของ
ธนาคารใหแ้ก่บริษทัยอ่ยแห่งหนึ+งเป็นจาํนวนเงิน 113 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ+งไดค้ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อของธนาคารให้แก่บริษทัยอ่ย
อีกแห่งหนึ+งในวงเงิน 102 ลา้นบาท  

ค) ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 บริษทัย่อยมีหนังสือคํ! าประกนัซึ+ งออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 17 ลา้นบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัยอ่ย ซึ+ งประกอบดว้ยหนงัสือคํ!าประกนัเพื+อคํ!าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน 14 ลา้นบาท 
และเพื+อคํ!าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 3 ลา้นบาท 

22. ความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยน 

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

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินที+เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงันี!  

 สินทรัพยท์าง หนี! สินทาง อตัราแลกเปลี+ยน 
สกลุเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 2 33.6270 และ 33.9266 
เยน - 40 0.278603 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2558 บริษทัยอ่ยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี!  

สกลุเงิน จาํนวนที+ขาย 
อตัราแลกเปลี+ยนตามสญัญา 

ของจาํนวนที+ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 33.7539 - 33.8700 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง 4 มกราคม 2559 

23.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี!ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื+อวนัที+ 6 สิงหาคม 2558 


