
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2555 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที& 30 กนัยายน 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปลี&ยนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2555 และ 2554 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซึ& งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี�ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที& 34 เรื&อง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เกี&ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไมพ่บสิ&งที&เป็นเหตุใหเ้ชื&อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที& 34 เรื&อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2554 ที$แสดงเปรียบเทยีบ   

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที& 31 ธนัวาคม 
2554 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไมมี่เงื&อนไขแต่ไดใ้หส้ังเกตวา่ บริษทัฯได้
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่เพื&อจดัทาํและนาํเสนอ          
งบการเงินแลว้ และไดป้รับยอ้นหลงังบการเงิน ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2553 เพื&อสะทอ้นการเปลี&ยนแปลง
นโยบายการบญัชีเกี&ยวกบัการแสดงมูลคา่อาคารและเครื&องจกัรจากวธีิราคาที&ตีใหมเ่ป็นวธีิราคาทุน ตาม
รายงานลงวนัที& 17 กุมภาพนัธ์ 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ          
ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2554 ที&แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไมไ่ดใ้ชว้ธีิการ
ตรวจสอบอื&นใดภายหลงัจากวนัที&ในรายงานนั�น 

ชลรส สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2555 
 



บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 กนัยายน 2555 31 ธันวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 48,888                 241,511               15,972                 212,830               

เงินลงทุนชั.วคราว 4 387,584               182,396               350,662               160,246               

ลูกหนี1 การคา้และลูกหนี1 อื.น 5 565,259               541,241               537,806               505,048               

เงินให้กูยื้มระยะสั1นและดอกเบี1ยคา้งรับจากกจิการที.เกี.ยวขอ้งกนั 6 -                           -                           40,533                 52,111                 

เงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบี1ยคา้งรับจากกจิการที.เกี.ยวขอ้งกนั 

   ส่วนที.ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ. งปี 6 -                           -                           10,021                 10,017                 

สินคา้คงเหลือ 7 280,009               212,422               69,265                 39,133                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื.น 19,041                 19,016                 5,998                   7,997                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,300,781            1,196,586            1,030,257            987,382               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากที.กนัไวเ้พื.อการชาํระหนี1 119                      119                      119                      119                      

เงินฝากธนาคารที.มีภาระคํ1าประกนั 8 3,018                   2,960                   -                           -                           

เงินลงทุนระยะยาว -                           50,263                 -                           50,263                 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการที.เกี.ยวขอ้งกนั 

   - สุทธิจากส่วนที.ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ. งปี 6 -                           -                           55,145                 62,645                 

เงินลงทุนในลูกหนี1 ที.รับซื1อ

   และดอกเบี1ยคา้งรับจากกจิการที.เกี.ยวขอ้งกนั 6 34,177                 34,177                 34,177                 34,177                 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 9 -                           -                           232,024               232,024               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 81,922                 74,699                 36,766                 36,766                 

ที.ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 346,434               343,477               1,593                   1,737                   

สินทรัพยที์.ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 12 20,927                 20,992                 -                           -                           

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 52,705                 54,935                 52,705                 54,935                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื.น 1,959                   5,764                   1,035                   2,243                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 541,261               587,386               413,564               474,909               

รวมสินทรัพย์ 1,842,042            1,783,972            1,443,821            1,462,291            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ. งของงบการเงินนี1



บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 กนัยายน 2555 31 ธันวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร 13 -                           912                      -                           -                           

เจา้หนี1 การคา้และเจา้หนี1 อื.น 14 489,939               531,711               432,198               457,085               

เงินกูยื้มระยะยาวที.ปรับโครงสร้างหนี1 ส่วนที.ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ. งปี - สถาบนัการเงิน 15 7,797                   7,064                   7,797                   7,064                   

เงินกูยื้มระยะยาวที.ปรับโครงสร้างหนี1 ส่วนที.ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ. งปี - กจิการที.เกี.ยวขอ้งกนั 6, 15 -                           -                           11,115                 9,665                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,040                 63,447                 16,715                 36,560                 

หนี1 สินหมุนเวียนอื.น 10,204                 8,805                   6,283                   3,967                   

รวมหนี�สินหมุนเวียน 535,980               611,939               474,108               514,341               

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวที.ปรับโครงสร้างหนี1 จากสถาบนัการเงิน 

   - สุทธิจากส่วนที.ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ. งปี 15 14,356                 20,220                 14,356                 20,220                 

เงินกูยื้มระยะยาวที.ปรับโครงสร้างหนี1 จากกจิการที.เกี.ยวขอ้งกนั

   - สุทธิจากส่วนที.ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ. งปี 6, 15 -                           -                           35,485                 62,784                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17 70,529                 64,844                 32,954                 30,311                 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 84,885                 85,064                 82,795                 113,315               

รวมหนี�สิน 620,865               697,003               556,903               627,656               

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 650,000               650,000               650,000               650,000               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 650,000               650,000               650,000               650,000               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 29,610                 29,610                 29,610                 29,610                 

      สาํรองหุ้นทุนซื1อคืน 18 129,993               129,993               129,993               129,993               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 504,340               370,132               207,308               155,025               

องค์ประกอบอื.นของส่วนของผูถื้อหุ้น (92,766)                (92,766)                (129,993)              (129,993)              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,221,177            1,086,969            886,918               834,635               

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,842,042            1,783,972            1,443,821            1,462,291            

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ. งของงบการเงินนี1

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวันที' 30 กนัยายน 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั นพื นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่

- หมายเหตุ 1.4)

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 987,736               847,072               724,242               629,913               

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 594                      638                      -                           -                           

รายไดอื้7น 12,959                 4,464                   16,821                 8,854                   

รวมรายได้ 1,001,289            852,174               741,063               638,767               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 719,041               612,022               530,869               459,104               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 99,248                 89,944                 96,422                 82,472                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 49,453                 50,282                 30,283                 28,198                 

ค่าใชจ่้ายอื7น -                           5 -                           -                           

รวมค่าใช้จ่าย 867,742               752,253               657,574               569,774               

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 133,547               99,921                 83,489                 68,993                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 1,736                   1,178                   -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 135,283               101,099               83,489                 68,993                 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,411)                  (1,609)                  (1,271)                  (1,844)                  

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 133,872               99,490                 82,218                 67,149                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 19 (29,511)                (31,057)                (18,741)                (19,690)                

กาํไรสําหรับงวด 104,361               68,433                 63,477                 47,459                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น: -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 104,361               68,433                 63,477                 47,459                 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 20

   กาํไรสาํหรับงวด 0.17                     0.11                     0.11                     0.08                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7 งของงบการเงินนี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผลแตกต่างจาก

ส่วนเกินทุน การจดัโครงสร้าง รวม

ทุนที�ออกจาํหน่าย จากการตีราคา การดาํเนินธุรกิจ องคป์ระกอบอื�น รวม

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

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 - ตามที�รายงานไว้เดิม 650,000                      18,343                         83,490                           344,851                         195,943                         (124,855)                      (83,490)                        (12,402)                        1,084,282                

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบั

   การแสดงมลูค่าอาคารและเครื�องจกัร (หมายเหตุ 1.4) -                                  -                                  -                                    -                                    (51,233)                         -                                   -                                   (51,233)                        (51,233)                   

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 - ปรับปรุงใหม่ 650,000                      18,343                         83,490                           344,851                         144,710                         (124,855)                      (83,490)                        (63,635)                        1,033,049                

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบั

   ผลประโยชน์ของพนกังาน -                                  -                                  -                                    (48,865)                         -                                    -                                   -                                   -                                   (48,865)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                                  -                                  -                                    195,503                         -                                    -                                   -                                   -                                   195,503                   

หุน้ทุนซื.อคืนในระหวา่งงวด (หมายเหตุ 18) -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -                                   (46,503)                        (46,503)                        (46,503)                   

โอนกาํไรสะสมส่วนที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองหุน้ทุนซื.อคืน (หมายเหตุ 18) - -                                  46,503                           (46,503)                         - - - -                                   -                              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) - - - (155,503)                       - - - -                                   (155,503)                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 กนัยายน 2554 - ปรับปรุงใหม่ 650,000                      18,343                         129,993                         289,483                         144,710                         (124,855)                      (129,993)                      (110,138)                      977,681                   

-                              

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                    289,752                         -                                    -                                   -                                   -                                   289,752                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) - - - (155,544)                       - - - -                                   (155,544)                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 กนัยายน 2555 650,000                      29,610                         129,993                         504,340                         162,082                         (124,855)                      (129,993)                      (92,766)                        1,221,177                

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี.

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ+ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ+นสุดวันที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้

รายการอื�นของการเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

รายการอื�นของ

การเปลี�ยนแปลง รวม รวม

ทุนที�ออกจาํหน่าย ที�เกิดจากผูถ้ือหุ้น องคป์ระกอบอื�น ส่วนของ

และชาํระเต็มมูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุ้นทุนซื-อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นทุนซื-อคืน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 650,000                             18,343                               83,490                               161,039                             (83,490)                             (83,490)                             829,382                             

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบั

   ผลประโยชน์ของพนกังาน -                                        -                                        -                                        (18,059)                             -                                        -                                        (18,059)                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                        -                                        -                                        168,518                             -                                        -                                        168,518                             

หุ้นทุนซื-อคืนในระหวา่งงวด (หมายเหตุ 18) -                                        -                                        -                                        -                                        (46,503)                             (46,503)                             (46,503)                             

โอนกาํไรสะสมส่วนที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองหุ้นทุนซื-อคืน (หมายเหตุ 18) - -                                        46,503                               (46,503)                             -                                        -                                        -                                        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                                        -                                        -                                        (155,503)                           -                                        -                                        (155,503)                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2554 650,000                             18,343                               129,993                             109,492                             (129,993)                           (129,993)                           777,835                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 650,000                             29,610                               129,993                             155,025                             (129,993)                           (129,993)                           834,635                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                        -                                        -                                        207,827                             -                                        -                                        207,827                             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                                        -                                        -                                        (155,544)                           -                                        -                                        (155,544)                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2555 650,000                             29,610                               129,993                             207,308                             (129,993)                           (129,993)                           886,918                             

-                                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี-

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ$ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ$นสุดวันที� 30 กันยายน 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554

2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม่

- หมายเหตุ 1.4)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรกอ่นภาษี 378,449             286,075             266,394             228,763             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (7,223)                (3,679)                -                         -                         

   ค่าเสื4อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11,958               20,059               3,887                 4,457                 

   ค่าเผื4อหนี6 สงสัยจะสูญเพิ4มขึ6น 1,375                 289                    186                    289                    

   การปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที4จะไดรั้บ 1,749                 2,776                 2,930                 2,415                 

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั4วคราว -3,961 (252)                   (3,383)                (252)                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,381)                (16)                     (1,095)                -                         
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,685                 5,401                 2,643                 2,448                 
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี4ยนที4ยงัไม่เกดิขึ6นจริง (963)                   5,118                 (9)                       -                         
   กาํไรจากการเปลี4ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์พื4อคา้ที4ยงัไม่เกดิขึ6นจริง (956)                   (36)                     (830)                   (33)                     
   เงินปันผลรับ -                         -                         (18,600)              (33,200)              
   ดอกเบี6ยรับ -8,329 -6,827 (11,444)              (10,668)              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี6ย 1,060                 1,415                 3,836                 4,556                 
กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี4ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี6 สินดาํเนินงาน 377,463             310,323             244,515             198,775             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ4มขึ6น) ลดลง
   ลูกหนี6 การคา้และลูกหนี6 อื4น (25,477)              (45,100)              (32,944)              (33,700)              
   สินคา้คงเหลือ (69,336)              (24,435)              (33,062)              (13,350)              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื4น (714)                   (5,049)                1,390                 (3,894)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื4น 3,052                 177                    (2)                       -                         
หนี6 สินดาํเนินงานเพิ4มขึ6น (ลดลง)
   เจา้หนี6 การคา้และเจา้หนี6 อื4น (40,894)              18,392               (25,044)              18,481               
   หนี6 สินหมุนเวียนอื4น 1,416                 2,795                 2,316                 3,144                 
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -                         (1,069)                -                         -                         
เงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 245,510             256,034             157,169             169,456             
   จ่ายภาษีเงินได้ (124,574)            (91,962)              (78,412)              (54,910)              
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 120,936             164,072             78,757               114,546             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4 งของงบการเงินนี6

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม่

- หมายเหตุ 1.4)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ซื6อเงินลงทุนชั4วคราว (1,278,646)         (258,000)            (802,646)            (245,000)            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั4วคราว 1,129,980          205,252             668,000             205,252             
เงินให้กูยื้มระยะสั6นแกก่จิการที4เกี4ยวขอ้งกนั (เพิ4มขึ6น) ลดลง -                         -                         11,578               (444)                   
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการที4เกี4ยวขอ้งกนัลดลง -                         -                         7,500                 5,000                 
เงินฝากธนาคารที4มีภาระคํ6าประกนัเพิ4มขึ6น (58)                     (24)                     -                         -                         
ดอกเบี6ยรับ 7,596                 7,293                 10,755               11,143               
เงินปันผลรับ -                         -                         18,600               33,200               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,386                 21                      1,095                 -                         
ซื6ออุปกรณ์ (11,339)              (10,490)              (303)                   (193)                   
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (151,081)            (55,948)              (85,421)              8,958                 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินฝากที4กนัไวเ้พื4อการชาํระหนี6 ลดลง -                         8,987                 -                         8,987                 
เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารเพิ4มขึ6น (ลดลง) (912)                   912                    -                         -                         
ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวที4ปรับโครงสร้างหนี6 จากสถาบนัการเงิน (5,131)                (4,398)                (5,131)                (4,398)                
ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวที4ปรับโครงสร้างหนี6 จากกจิการที4เกี4ยวขอ้งกนั -                         -                         (25,849)              (2,900)                
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื6อคืน -                         (46,503)              -                         (46,503)              
ดอกเบี6ยจ่าย (1,059)                (1,419)                (3,838)                (4,570)                
เงินปันผลจ่าย (155,376)            (155,302)            (155,376)            (155,302)            
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (162,478)            (197,723)            (190,194)            (204,686)            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (192,623)            (89,599)              (196,858)            (81,182)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 241,511             333,076             212,830             297,072             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 48,888               243,477             15,972               215,890             

-                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4 งของงบการเงินนี6

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทั'วไป 

1.1 ข้อมูลทั'วไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

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

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที+บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี!  

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี! จัดทาํขึ!นโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ!นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
สําหรับปีสิ!นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม 2554 โดยไม่มีการเปลี+ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัใน
ระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.4 นโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลนี! จดัทาํขึ!นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที+ใช้ใน    
งบการเงินสาํหรับปีสิ!นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2554 

ในงวดปัจจุบนั บริษทัยอ่ยไดป้รับงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 
2554 ที+แสดงเปรียบเทียบ เนื+องจากบริษทัฯและบริษทัย่อยเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี+ยวกบั   
การแสดงมูลคา่อาคารและเครื+องจกัรจากวธีิราคาที+ตีใหมเ่ป็นวธีิราคาทุนเมื+อวนัที+ 31 ธนัวาคม 2554 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที+มีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบแสดง
การเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 
2554 มีดงันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ!นสุดวนัที+              
30 กนัยายน 2554 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สิ!นสุดวนัที+              

30 กนัยายน 2554 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   
ค่าเสื+อมราคาลดลง (2,284) (6,757) 
กาํไรสาํหรับงวดเพิ+มขึ!น 2,284 6,757 
กาํไรต่อหุน้ขั!นพื!นฐานเพิ+มขึ!น (บาทต่อหุน้) 0.004 0.011 
   
งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยต์น้งวดลดลง (51,233) (51,233) 

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที�ออกในระหว่างงวดและยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

ในไตรมาสที�หนึ� งของปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 8 เรื�อง ส่วนงานดาํเนินงาน ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั  
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3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
30 กนัยายน 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 164 152 40 40 
เงินฝากธนาคาร 48,724 61,389 15,932 32,820 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 79,970 - 79,970 
ตัVวแลกเงิน - 100,000 - 100,000 
รวม 48,888 241,511 15,972 212,830 

 ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี!ยร้อยละ 0.6 ต่อปี (31 ธันวาคม 2554:  
ร้อยละ 0.5 ถึง 4.0 ต่อปี) 

4. เงินลงทุนชั'วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

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

 
 

138,637 

 
 

152,510 

 
 
         101,715 

 
 

140,502 
เงินลงทุนในตราสารหนี!  - หุน้กู ้ - 10,142 - - 
เงินลงทุนในตราสารหนี!  - 
   ตัVวสัญญาใชเ้งิน 

 
98,848 

 
- 

 
98,848 

 
- 

เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

 
- 

 
19,744 

 
- 

 
19,744 

เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล 50,099 -            50,099   - 
เงินลงทุนในตัVวแลกเงิน 100,000 - 100,000 - 

รวม 387,584 182,396 350,662 160,246 
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5. ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื'น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี�การค้า - กจิการที'เกี'ยวข้องกนั     

อายุหนี�คงค้างนับจากวนัที'ถึงกาํหนดชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9 8 9 8 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  1 - 1 - 

รวมลูกหนี!การคา้ - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 6) 10 

 
8 10 

 
8 

ลูกหนี�การค้า - กจิการที'ไม่เกี'ยวข้องกนั     

อายุหนี�คงค้างนับจากวนัที'ถึงกาํหนดชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 529,991 521,107 486,781 475,803 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  3,174 11,472 2,500 10,075 
 3 - 6 เดือน 206 233 206 233 
 6 - 12 เดือน 2,378 14 - 14 
 มากกวา่ 12 เดือน 6,197 6,073 842 718 

รวม 541,946 538,899 490,329 486,843 
หกั: คา่เผื+อหนี!สงสยัจะสูญ (7,556) (6,207) (1,012) (852) 

รวมลูกหนี!การคา้ - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั, สุทธิ 534,390 532,692 489,317 485,991 

ลูกหนี�อื'น     
ลูกหนี! กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 18,785 11,292 
ลูกหนี! อื+น 30,859 8,541 29,694 7,757 

รวมลูกหนี! อื+น 30,859 8,541 48,479 19,049 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื'น - สุทธิ 565,259 541,241 537,806 505,048 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที+สําคญักบับุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื+อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที+ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเหล่านั!น ซึ+ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี!  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 4 11 12 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ 1 1 2 2 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทที'เกี'ยวข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 8 14 25 19 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8 8 23 23 ราคาตามสัญญา 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  
รายการธุรกจิกบับริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1 1 4 4 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
ดอกเบี!ยรับ 1 2 3 4 อตัราร้อยละ 3.55 ถึง 4.25 ต่อปี 
รายไดอ้ื+น 9 4 17 13 ราคาตามสัญญา 
ซื!อสินคา้ 267 224 733 628 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ+ง 
ดอกเบี!ยจ่าย 1 1 3 3 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ 1 1 2 2 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทที'เกี'ยวข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 8 9 25 14 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 5 17 16 ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 
มีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื'น - กจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

(หมายเหต ุ5) 

    

บริษทัยอ่ย - - 18,785 11,292 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 10 8 10 8 

รวมลูกหนี!การคา้และลูกหนี! อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 10 8 18,795 11,300 

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

(หมายเหต ุ14)      
บริษทัยอ่ย - - 187,617 159,548 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั  
(มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลที+เกี+ยวขอ้งกนั) 3,433 3,057 3,433 2,985 

รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 3,433 3,057 191,050 162,533 

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

ยอดคงคา้งของเงินลงทุนในลูกหนี! ที+รับซื!อ เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการที+
เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 และการเคลื+อนไหวของเงินให้กูย้ืม
และเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 ธนัวาคม  
2554 

 
 

เพิ+มขึ!น 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

30 กนัยายน  
2555 

เงินลงทุนในลูกหนี�ที'รับซื�อและดอกเบี�ยค้างรับ 

   จากกจิการที'เกี'ยวข้องกนั      
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัร่วม) 34,177 - - 34,177 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

31 ธนัวาคม 
2554 

 
 

เพิ+มขึ!น 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที+  

30 กนัยายน 
2555 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับ 
   จากกจิการที'เกี'ยวข้องกนั      
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 25,705 4,821 (11,400) 19,126 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 26,406 - (4,999) 21,407 

รวม 52,111 4,821 (16,399) 40,533 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที'
เกี'ยวข้องกนั      

บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 72,662 - (7,496) 65,166 
หกั: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+งปี (10,017)   (10,021) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั - สุทธิจาก
ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+งปี 62,645   55,145 

 
เงินลงทุนในลูกหนี�ที'รับซื�อและดอกเบี�ยค้างรับจาก
กจิการที'เกี'ยวข้องกนั      

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

 
เงินกู้ยืมระยะยาวที'ปรับโครงสร้างหนี�จากกิจการที'
เกี'ยวข้องกนั (หมายเหตุ 15)     

บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 72,449 - (25,849) 46,600 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีคา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที+ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั!น 8,348 9,072 5,709 5,072 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 161 207 98 113 
รวม 8,509 9,279 5,807 5,185 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั!น 31,226 30,700 22,284 19,647 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 482 625 295 341 

รวม 31,708 31,325 22,579 19,988 

ภาระคํ!าประกนักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 

บริษัทย่อยแห่งหนึ+ งมีภาระคํ! าประกันให้กับบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ+ งตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 23.3 

7. รายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิที'จะได้รับ 

รายการเปลี+ยนแปลงของรายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที+จะไดรั้บสําหรับงวด
เกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2555 สรุปไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

มูลคา่สุทธิที+จะไดรั้บระหวา่งงวด 
 

4,724 
 

             5,906 
หกั: ตดัจาํหน่ายสินคา้ที+เสียหาย (4,297) (4,297) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 9,302 2,774 

8. เงินฝากธนาคารที'มีภาระคํ�าประกนั 

 บริษทัย่อยได้นาํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกนัสําหรับหนังสือคํ!าประกนัที+ออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที+แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  
    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที+บริษทัฯ    
รับระหวา่งงวด                        

เกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 

 30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

30 กนัยายน 
2554 

  (ตรวจสอบแลว้) ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 230,000 230,000 100 100 311,699 311,699 - - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั 93,000 93,000 100 100 92,999 92,999 18,600 13,950 
บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 - 19,250 

รวม     587,198 587,198 18,600 33,200 

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

รวม     375,423 375,423   
หกั: คา่เผื+อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (143,399) (143,399)   

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     232,024 232,024   

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

10.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม  

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

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

ลงทุนใน
กิจการตา่งๆ 

ไทย 20.08 20.08 186,065 186,065 81,922 74,699 

หกั: คา่เผื+อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (142,358) (142,358) - - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     43,707 43,707 81,922 74,699 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

คา่เผื+อการดอ้ยคา่ของ 
เงินลงทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

   30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

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

จาํกดั (มหาชน) กิจการต่างๆ          

10.2 ส่วนแบง่กาํไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้   
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน                       

ในบริษทัร่วม 
เงินปันผลที+บริษทัฯรับระหวา่ง         

งวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

30 กนัยายน 
2555 

30 กนัยายน 
2554 

 2555 2554 2555 2554   
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ ์จาํกดั (มหาชน) 1,736 1,178 7,223 3,679 - - 
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10.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมที+เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มลูค่ายติุธรรม ณ วนัที+ มลูค่ายติุธรรม ณ วนัที+ 

 30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 127 76 115 68 

11. ที'ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 
2555 สรุปไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที' 1 มกราคม 2555 343,477 1,737 
ซื!อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน 11,339 303 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+

จาํหน่าย 
 

(5) 
 
- 

ค่าเสื+อมราคาสาํหรับงวด (8,377) (447) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที' 30 กนัยายน 2555 346,434 1,593 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดจ้ดจาํนองที+ดินพร้อมสิ+งปลูกสร้างทั!งหมดและเครื+องจกัรบางส่วนของบริษทั
ยอ่ยแห่งหนึ+งซึ+ งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 จาํนวน 237 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2554: 235 ลา้นบาท) เพื+อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนงัสือคํ!าประกนัที+บริษทัยอ่ย
ไดรั้บจากธนาคาร 

12. สินทรัพย์ที'ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 บริษทัย่อยแห่งหนึ+ งได้จดจาํนองที+ดินและเครื+องจกัรส่วนใหญ่ซึ+ งเป็นสินทรัพย์ที+ไม่ได้ใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยซึ+ งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 จาํนวน 20 ล้านบาท    
(31 ธนัวาคม 2554: 20 ลา้นบาท) เพื+อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนงัสือคํ!าประกนัที+
บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารแห่งหนึ+ง 
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13. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 

   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบี!ย งบการเงินรวม 

 (ร้อยละต่อปี) 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 

   (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 912 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารขา้งตน้ของบริษทัยอ่ยคํ! าประกนัโดยการจดจาํนองที+ดินพร้อมสิ+งปลูกสร้าง
ทั!งหมดของบริษทัยอ่ยตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11  

14.  เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื'น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

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

 
3,433 

 
3,057 

 
        191,050  

 
162,533 

เจา้หนี!การคา้ - กิจการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั 390,898 413,941 187,821 223,303 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย  71,390 87,664 46,720 62,844 
เจา้หนี! อื+น 24,218 27,049 6,607 8,405 

รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื+น 489,939 531,711 432,198 457,085 

15. เงินกู้ยมืระยะยาวที'ปรับโครงสร้างหนี� 

        (หน่วย: พนับาท)

 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 (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 22,153 - 22,153 46,600 27,284 - 27,284 72,449 

หัก: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี (7,797) - (7,797) (11,115) (7,064) - (7,064) (9,665) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที+ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี 14,356 - 14,356 35,485 20,220 - 20,220 62,784 
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การเปลี+ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2555 มี
รายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สถาบนั 
การเงิน 

บริษทัที+
เกี+ยวขอ้งกนั 

สถาบนั 
การเงิน 

บริษทัที+
เกี+ยวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2555 27,284 - 27,284 72,449 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (5,131) - (5,131) (25,849) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 22,153 - 22,153 46,600 

16. วงเงินสินเชื'อ 

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

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

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

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

3. หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั!งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

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

หากบริษทัย่อยไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที+ให้ไวก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือว่าเป็นการผิด
สัญญาและให้ถือวา่หนี! สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื+อของสัญญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงกาํหนด
ชาํระโดยทนัที 
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17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุด
วนัที+ 30 กนัยายน 2555 สรุปไดด้งันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2555  64,844 30,311 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,131 1,981 
ตน้ทุนดอกเบี!ย 1,554 662 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 70,529 32,954 

18. หุ้นทุนซื�อคืน/กาํไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ้นทุนซื�อคืน 

 เมื+อวนัที+ 23 สิงหาคม 2553 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซื!อหุ้นคืน เพื+อการ
บริหารทางการเงินของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 65 ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10 
ของหุ้นที+จาํหน่ายได้แล้วทั!งหมด และมีวงเงินไม่เกิน 130 ล้านบาท โดยจะดาํเนินการซื!อหุ้นใน       
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั!งแต่วนัที+ 8 กนัยายน 2553 ถึงวนัที+ 7 มีนาคม 2554 และมีกาํหนด
ระยะเวลาในการจาํหน่ายหุ้นซื!อคืนไดภ้ายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซื!อหุ้นคืนแลว้เสร็จ แต่ตอ้งไม่เกิน        
3 ปี ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 มีหุ้นสามญัที+ซื!อคืนโดยบริษทัฯเป็นจาํนวน 51,754,700 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 7.96 ของหุน้ที+จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั!งหมด มูลคา่รวมของหุน้ซื!อคืนเป็นจาํนวนเงิน 130 ลา้นบาท 

 ตามจดหมายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์+กลต.ชส.(ว) 2/2548 
ลงวนัที+ 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เกี+ยวกบัการซื!อหุน้คืนวา่บริษทัมหาชนจาํกดัจะซื!อหุน้คืนไดไ้ม่เกินวงเงิน
กาํไรสะสม และให้บริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินที+ไดจ่้ายซื!อหุ้นคืน
จนกวา่จะมีการจาํหน่ายหุ้นซื!อคืนไดห้มด หรือลดทุนที+ชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซื!อคืนที+จาํหน่ายไม่
หมด แลว้แต่กรณี ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุ้นทุน
ซื!อคืนเตม็จาํนวนแลว้  

19. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณขึ!นจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้
สาํหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยคา่ใชจ่้ายและรายไดต่้างๆที+ไมอ่นุญาตใหถื้อเป็นรายจ่าย
และรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี+ยทั!งปีที+ประมาณไว ้
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20. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

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

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 2555 2554 2555 2554 

  (ปรับปรุงใหม่)   
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 104,361 68,433 63,477 47,459 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ!าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.17 0.11 0.11 0.08 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 2555 2554 2555 2554 

  (ปรับปรุงใหม่)   
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 289,752 195,503 207,827 168,518 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ!าหนกั (พนัหุน้) 598,245 600,099 598,245 600,099 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.48 0.33 0.35 0.28 

 

 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

21. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกัคือ (1) จดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 
(2) การผลิตอาหาร (3) การใหเ้ช่าพื!นที+และบริการ และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัใน
ประเทศไทย ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัต่อไปนี!  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  
 จดัจาํหน่ายสินคา้ ส่วนงาน ให้เช่าพื!นที+ รายการบญัชี  

 อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร และบริการ ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

    (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่    (ปรับปรุงใหม)่ 
รายไดจ้ากภายนอก           
ในประเทศ 724 630 10 11 1 1 - - 735 642 
ต่างประเทศ - - 253 206 - - - - 253 206 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 724 630 263 217 1 1 - - 988 848 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 267 226 6 2 (273) (228) - - 

รายไดท้ั!งสิ!น 724 630 530 443 7 3 (273) (228) 988 848 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน   
ตามส่วนงาน 193 171 

 
73 

 
66 

 
3 

 
(1) - - 

 
269 

 
236 

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายที+ไมไ่ดปั้นส่วน:      
รายไดอื้+น     13 5 
คา่ใชจ่้ายในการขาย     (99) (90) 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร     (50) (51) 
ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วม  

    
2 

 
1 

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน     (1) (2) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     (30) (31) 

กาํไรสาํหรับงวด     104 68 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  

 จดัจาํหน่ายสินคา้ ส่วนงาน ให้เช่าพื!นที+ รายการบญัชี  
 อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร และบริการ ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

    (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่    (ปรับปรุงใหม)่ 
รายไดจ้ากภายนอก           
    ในประเทศ 2,061 1,796 33 28 2 5 - - 2,096 1,829 
    ต่างประเทศ 1 - 705 594 - - - - 706 594 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 2,062 1,796 738 622 2 5 - - 2,802 2,423 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 733 637 15 7 (748) (644) - - 

รายไดท้ั!งสิ!น 2,062 1,796 1,471 1,259 17 12 (748) (644) 2,802 2,423 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน
ตามส่วนงาน 562 477 

 
199 

 
177 

 
7 

 
(2) - 

 
- 

 
768 

 
652 

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายที+ไมไ่ดปั้นส่วน:         
รายไดอื้+น       28 13 
คา่ใชจ่้ายในการขาย       (256) (219) 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร       (164) (158) 
ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุน        
ในบริษทัร่วม  

     
7 4 

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน       (4) (5) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (89) (91) 

กาํไรสาํหรับงวด       290 196 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใช้เกณฑ์ในการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 6 
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22. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2553 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื+อวนัที+ 
22 เมษายน 2554 95,719 0.16 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2554 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมื+อวนัที+ 3 สิงหาคม 2554 59,784 0.10 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2554  155,503 0.26 

    
เงินปันผลประจาํปี 2554 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื+อวนัที+ 

27 เมษายน 2555 83,754 0.14 
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2555 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เมื+อวนัที+ 10 สิงหาคม 2555 
 

71,790 
 
0.12 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2555  155,544 0.26 

23. ภาระผกูพนัและหนี�สินที'อาจเกดิขึ�น 

23.1  ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

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

ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สัญญาเช่าดาํเนินงานดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   

      ภายใน 1 ปี 9 7 
      1 ถึง 5 ปี 25 22 
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23.2 ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

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

ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สัญญาบริการระยะยาวดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 20 15 
     1 ถึง 5 ปี 17 17 
     มากกวา่ 5 ปี 50 50 

23.3 การคํ�าประกนั 

 (1) บริษทัยอ่ยแห่งหนึ+งไดค้ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อให้แก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ+งในวงเงิน 102 ลา้น
บาท 

 (2) ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ!าประกนัซึ+ งออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 13 ลา้นบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัยอ่ย ซึ+ งประกอบดว้ยหนงัสือคํ!าประกนัเพื+อคํ!าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน 9 
ลา้นบาท และเพื+อคํ!าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 4 ลา้นบาท 

24.  ความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน 

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

 ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงิน
ที+เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี!        

 สินทรัพยท์าง หนี! สินทาง อตัราแลกเปลี+ยน 
สกลุเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 2 30.6911 และ 30.9664 
เยน - 24 0.401574 
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 ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2555 บริษทัยอ่ยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี!  

สกลุเงิน จาํนวนที+ขาย 
อตัราแลกเปลี+ยนตามสญัญา 

ของจาํนวนที+ขาย 
วนัครบกาํหนด  
 ตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 30.9167 ถึง 32.0697 7 ธนัวาคม 2555 ถึง     

1 เมษายน 2556 

25.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี!ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื+อวนัที+ 10 พฤศจิกายน 2555 




