
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับ  
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ    
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก ผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ชลรส สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤศจิกายน 2557 



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 50,111                 53,321                 23,758                 21,983                 

เงินลงทุนชัว่คราว 3 405,669               512,496               364,215               432,764               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 656,816               692,425               615,743               641,803               

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                           -                           6,005                   20,531                 

เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนท่ีถึงก าหนด

      ช าระคืนภายในหน่ึงปี 5 -                           -                           10,004                 10,027                 

สินคา้คงเหลือ 6 214,630               248,325               63,810                 55,938                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,846                 26,727                 12,370                 8,298                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,354,072            1,533,294            1,095,905            1,191,344            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากท่ีกนัไวเ้พ่ือการช าระหน้ี 119                      119                      119                      119                      

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 3,154                   3,093                   -                           -                           

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

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี 5 -                           -                           35,145                 42,645                 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับซ้ือและดอกเบ้ียคา้งรับ

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 18,217                 18,217                 18,217                 18,217                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                           -                           246,224               246,224               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 81,695                 98,021                 36,766                 36,766                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 491,722               440,081               1,895                   1,469                   

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 12 20,944                 21,057                 -                           -                           

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 46,741                 48,971                 46,741                 48,971                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,408                   7,746                   8,408                   7,746                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,151                   2,043                   219                      211                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 727,151               689,348               443,734               452,368               

รวมสินทรัพย์ 2,081,223            2,222,642            1,539,639            1,643,712            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 438,512               537,421               440,260               475,680               

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 330                      318                      -                           -                           

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ีจากสถาบนัการเงิน 14 8,423                   12,623                 8,423                   12,623                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,336                 31,638                 14,956                 27,246                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,612                 8,664                   10,160                 5,079                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 481,213               590,664               473,799               520,628               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 681                      930                      -                           -                           

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ี

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                           -                           -                           11,115                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,904                 39,724                 -                           -                           

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 83,502                 77,371                 38,408                 36,242                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 124,087               118,025               38,408                 47,357                 

รวมหนีสิ้น 605,300               708,689               512,207               567,985               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18

   ทุนจดทะเบียน 

     หุน้สามญั 598,245,300 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท

        (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 650,000,000 หุน้

           มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 598,245               650,000               598,245               650,000               

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

     หุน้สามญั 598,245,300 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท

        (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 650,000,000 หุน้

           มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 598,245               650,000               598,245               650,000               

หุน้ทุนซ้ือคืน 18 -                           (129,993)              -                           (129,993)              

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ส ารองตามกฎหมาย 62,180                 62,180                 62,180                 62,180                 

      ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 18 -                           129,993               -                           129,993               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 773,741               760,016               367,007               363,547               

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 41,757                 41,757                 -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,475,923            1,513,953            1,027,432            1,075,727            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,081,223            2,222,642            1,539,639            1,643,712            

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งใน        
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ท่ีอยู ่  
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2  ถนนศรีนครินทร์             
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน           
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ              
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ก.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน            
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยหรือไม่มีผลกระทบอย่าง                 
มีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไว้
แลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไมเ่ก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.5 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
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2. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 187 157 60 40 
เงินฝากธนาคาร 49,924 53,164 23,698 21,943 
รวม 50,111 53,321 23,758 21,983 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ถึง 0.75 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2556:    
ร้อยละ 0.50 ถึง 0.75 ต่อปี) 

3. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - หน่วยลงทุนใน
กองทุนเปิดตราสารหน้ี (มูลค่ายติุธรรม) 355,669 362,496 314,215 282,764 

เงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน 50,000 150,000 50,000 150,000 
รวม 405,669 512,496 364,215 432,764 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8 10 8 10 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  8 10 8 10 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,573 10,113 14,982 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 5) 8 1,583 10,121 14,992 

     
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ – กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 557,000 599,217 513,279 543,680 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  26,696 38,880 24,150 31,480 
 3 - 6 เดือน 272 1,323 272 1,316 
 6 - 12 เดือน 2,008 1,332 2,008 1,332 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,455 1,324 1,455 1,324 
รวม 587,431 642,076 541,164 579,132 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,514) (2,312) (2,514) (2,312) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 584,917 639,764 538,650 576,820 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 77,246 56,433 66,972 49,991 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,355) (5,355) - - 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 71,891 51,078 66,972 49,991 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ -                                   
กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 656,808 690,842 605,622 626,811 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 656,816 692,425 615,743 641,803 
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5. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 4 11 11 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ดอกเบ้ียรับ - - 1 1 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 8 8 26 17 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8 8 25 22 ราคาตามสญัญา 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1 1 4 4 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
ดอกเบ้ียรับ 1 1 2 2 อตัราร้อยละ 3.0 ถึง 3.8 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 4 4 12 12 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้ 288 266 836 788 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัราก าไร

จ านวนหน่ึง 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1 - 1 - ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 1 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ดอกเบ้ียรับ - - 1 1 อตัรา MLR ตอ่ปี 
รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 8 4 26 12 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 6 17 16 ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556          
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 4) 

    

บริษทัยอ่ย - - 10,113 14,035 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 8 1,583 8 957 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 1,583 10,121 14,992 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 13)      
บริษทัยอ่ย - - 190,053 197,432 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 5,862 18,398 5,860 17,944 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,862 18,398 195,913 215,376 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับซ้ือ เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับซ้ือ เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้ืมดงักล่าวมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2556 

 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

30 กนัยายน 2557 
 

 
เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซ้ือและดอกเบีย้ค้างรับจาก
กจิการที่เกีย่วข้องกนั      

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (มหาชน)                 
(บริษทัร่วม) 18,217 - - 18,217 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2556 

 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

30 กนัยายน 2557 
 

 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการ
ที่เกีย่วข้องกนั      

บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 8,124 1,496 (4,500) 5,120 

บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 12,407 - (11,522) 885 

รวม 20,531 1,496 (16,022) 6,005 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจาก
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทั พี.เอม.ฟูด จ ากดั  (บริษทัยอ่ย) 52,672 - (7,523) 45,149 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี (10,027)   (10,004) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี 42,645   35,145 

 
เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซ้ือและดอกเบีย้ค้างรับ
จากกจิการที่เกีย่วข้องกนั      

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (มหาชน)        
(บริษทัร่วม) 18,217 - - 18,217 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหนี้จากกิจการท่ี
เกีย่วข้องกนั      

บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 11,115 - (11,115) - 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,343 8,367 5,239 5,143 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 238 175 152 95 
รวม 8,581 8,542 5,391 5,238 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,417 33,257 22,372 21,465 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 714 525 455 285 
รวม 33,131 33,782 22,827 21,750 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระค ้ าประกนัให้กบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 22.4 
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6. รายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

รายการเปลี่ยนแปลงของรายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับส าหรับงวด                      
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 9,517 2,440 
บวก: รายการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด 14,476 10,735 
หกั: ตดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีเสียหาย (10,046) (10,046) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 13,947 3,129 

7. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 บริษทัยอ่ยไดน้ าเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัส าหรับหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

8. เงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมีเ งินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ มูลค่าตามหน้าตั๋ว 50 ล้านบาท                
(31 ธนัวาคม 2556: 50 ลา้นบาท) ซ่ึงจะครบก าหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
4.7 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2556: ร้อยละ 4.7 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ    
รับระหวา่งงวด                        

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
30 กนัยายน 

2556 
   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ  ากดั 230,000 230,000 100 100 311,699 311,699 - - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ  ากดั 93,000 93,000 100 100 92,999 92,999 12,090 18,600 
บริษทั พี.เอม.ฟดู จ  ากดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 69,999 61,250 
รวม     587,198 587,198 82,089 79,850 

หกั: ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (211,775) (211,775)   
รวม     375,423 375,423   
หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (129,199) (129,199)   
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     246,224 246,224   
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2549 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติั
ให้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จ  ากดั 
ให้แก่ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ ากดั (บริษทัใหญ่) ในราคา 314 ล้านบาท และพร้อมกนันั้น          
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่งซ่ึงบริษทัฯ
เคยถือหุ้นทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ  ากดั และบริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี 
จ  ากดั จากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จ  ากดั ในราคา 193 ลา้นบาท และ 102 ลา้นบาท ตามล าดบั ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2550 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือ     
เงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ 
จ  ากดั ในราคา 60 ลา้นบาท เน่ืองจากการซ้ือขายเงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองคก์รภายในกลุ่ม
บริษทั ดงันั้น บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั้งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเน่ืองจาก
บริษทัยอ่ยทั้งสามดงักล่าวท่ีซ้ือมาจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จ  ากดั เคยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมา
โดยตลอด และผลของรายการซ้ือขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” และแสดงไวใ้นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

10.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม  

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์    
จ  ากดั (มหาชน) 

ลงทุนใน            
กิจการต่างๆ 

ไทย 20.08 20.08 186,065 186,065 81,695 
 

98,021 

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (140,191) (140,191) - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     45,874 45,874 81,695 98,021 

 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

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

จ ากดั (มหาชน) กิจการต่าง  ๆ          
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10.2 ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ   
รับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน                                

ในบริษทัร่วม 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่ง         

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

30 กนัยายน 
2557 

30 กนัยายน 
2556 

 2557 2556 2557 2556   
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (มหาชน) (15,791) 227 (16,326) (2,536) - - 

10.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี มลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (มหาชน) 220 129 200 117 

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 440,081 1,469 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 66,358 854 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี (1,974) (90) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี (113) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (12,630) (338) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 491,722 1,895 

 บริษทัย่อยสองแห่งได้จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัย่อย  
แห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จ  านวน 272 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 269 
ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและหนงัสือค ้าประกนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 
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12. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดจ านองท่ีดินและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จ  านวน 20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 
20 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค  ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือและหนังสือค ้ าประกนัท่ีบริษทัย่อยได้รับจาก
ธนาคารแห่งหน่ึง 

13.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                              

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ5) 5,862 18,398 195,913 215,376 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 345,339 414,648 202,254 208,756 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 55,370 72,964 30,014 43,904 
เจา้หน้ีอ่ืน 31,941 31,411 12,079 7,644 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 438,512 537,421 440,260 475,680 

14. เงินกู้ยมืระยะยาวทีป่รับโครงสร้างหนีจ้ากสถาบันการเงิน 

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ีจากสถาบันการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557              
และ 31 ธนัวาคม 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน  
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาว 8,423 12,623 8,423 12,623 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,423) (12,623) (8,423) (12,623) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - - - - 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ีจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 12,623 12,623 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (4,200) (4,200) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 8,423 8,423 

15. วงเงินสินเช่ือ 

วงเงินสินเช่ือ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนังสือค ้ าประกันธนาคาร ทรัสต์รีซีทส์ และเลตเตอร์ออฟเครดิต       
เป็นตน้) ท่ีบริษทัย่อยไดรั้บจากธนาคาร มีเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อยและการจดจ านองท่ีดินพร้อม     
ส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7, 11 และ 12 

 นอกจากน้ี บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี จ  ากัด) จะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไข       
บางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

1. หากบริษทัยอ่ยยงัมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจ าปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ท าการจดัสรรอ่ืน
ใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ/หรือบริษทัยอ่ย 

2. ห้ามท าธุรกรรมให้กูย้ืมกบักลุ่มเจา้หน้ีซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มท าการลงทุนใดๆ หรือจดัตั้งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามท าการกูย้ืม ก่อภาระผกูพนัหรือค ้าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญาน้ี
เวน้แต่ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ยหรือเวน้แต่บริษทัย่อยตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกวา่ในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจ าปี 

หากบริษทัยอ่ยไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือวา่เป็นการผดิสัญญาและ
ใหถื้อวา่หน้ีสินทุกประเภทตามวงเงินสินเช่ือของสัญญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงก าหนดช าระโดยทนัที 
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16. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัฯและบริษทัย่อยค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับ
งวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้างๆท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้
ในการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 23,007 12,264 17,681 17,477 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (230) 956 (63) (381) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 22,777 13,220 17,618 17,096 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 64,709 67,623 53,578 59,167 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (482) 9 (662) (916) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 64,227 67,632 52,916 58,251 
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17. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 77,371 36,242 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,054 2,257 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,942 774 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี (865) (865) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 83,502 38,408 

18. หุ้นทุนซ้ือคืน 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯลดทุนจดทะเบียน
และทุนช าระแลว้ โดยวธีิตดัหุน้ทุนท่ีซ้ือคืนและยงัไม่ไดจ้  าหน่ายออกไปภายใตโ้ครงการซ้ือหุ้นคืน จ านวน 
51,754,700 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 52 ลา้นบาท เพื่อให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกบัหุ้นซ้ือคืน ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนให้เสร็จส้ิน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบัแต่การซ้ือหุน้คืนแลว้เสร็จ และเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งจ าหน่ายหุ้น
ทุนท่ีซ้ือคืน ถา้บริษทัฯยงัไม่จ  าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมด บริษทัฯจะตอ้งลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระ
แลว้โดยวิธีตดัหุ้นท่ีซ้ีอคืนและยงัไม่ไดจ้  าหน่ายออกไป บริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
และทุนช าระแลว้จาก 650 ลา้นบาท เป็น 598 ลา้นบาท กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
นอกจากน้ี บริษทัฯไดก้ลบัรายการส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวนประมาณ 130 ลา้นบาทเขา้ก าไรสะสมท่ียงั
ไม่ได้จดัสรรและบริษทัฯรับรู้ผลต่างจากการลดทุนตามมูลค่าท่ีตราไวโ้ดยการตดัหุ้นทุนซ้ือคืนเขา้ก าไร
สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 78 ลา้นบาท 
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19. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวน    
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจ าหน่ายอยู่ในระหว่างงวด โดยสุทธิจาก     
หุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 95,014 104,752 74,053 65,217 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.16 0.18 0.12 0.11 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 296,987 305,581 286,722 302,643 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.50 0.51 0.48 0.51 
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20. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
จดัจ าหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็และ
บริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 809 763 9 11 - - 818 774 - - 818 774 
   ต่างประเทศ - - 198 194 - - 198 194 - - 198 194 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก 809 763 207 205 - - 1,016 968 - - 1,016 968 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 289 266 5 7 294 273 (294) (273) - - 
รวมรายได้ 809 763 496 471 5 7 1,310 1,241 (294) (273) 1,016 968 
              
ผลการด าเนินงาน   
ก าไรของส่วนงาน 104 93 63 60 2 3 169 156 2 2 171 158 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:             
รายไดอ้ื่น           10 7 
ค่าใชจ่้ายในการขาย           (1) (1) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (45) (45) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           (16) - 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (1) (1) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           118 118 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (23) (13) 
ก าไรส าหรับงวด           95 105 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

จดัจ าหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็และ
บริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 2,309 2,220 31 31 1 2 2,341 2,253 - - 2,341 2,253 
   ต่างประเทศ - 1 672 684 - - 672 685 - - 672 685 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก 2,309 2,221 703 715 1 2 3,013 2,938 - - 3,013 2,938 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 837 788 17 20 854 808 (854) (808) - - 

รวมรายได้ 2,309 2,221 1,540 1,503 18 22 3,867 3,746 (854) (808) 3,013 2,938 

              
ผลการด าเนินงาน   
ก าไรของส่วนงาน 307 328 200 180 6 9 513 517 (2) 1 511 518 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:             
รายไดอ้ื่น           29 22 
ค่าใชจ่้ายในการขาย           (3) (3) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (156) (157) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           (16) (3) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (4) (4) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           361 373 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (64) (67) 

ก าไรส าหรับงวด           297 306 
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21. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
25 เมษายน 2556 149,556 0.25 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ       
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 113,667 0.19 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2556  263,223 0.44 

    
เงินปันผลประจ าปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี  

24 เมษายน 2557 185,456 0.31 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ       

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 149,561 0.25 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2557  335,017 0.56 

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 10 ล้านบาท และจ านวนเงิน 23 ล้านเยน 
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและก่อสร้างอาคาร 

22.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านกังาน ยานพาหนะและอุปกรณ์
กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าด าเนินงานดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระภายใน   

      ภายใน 1 ปี 15 12 
      1 ถึง 5 ปี 30 27 
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22.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับบริการด้านคอมพิวเตอร์ ค าปรึกษา ค่าโฆษณา 
และบริการอ่ืนๆกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาบริการระยะยาวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 31 25 
     1 ถึง 5 ปี 25 23 
     มากกวา่ 5 ปี 42 42 

22.4 การค า้ประกนั 

 ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยอีกแห่ง
หน่ึงในวงเงิน 102 ลา้นบาท  

 ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 16 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัภาษีอากรขาเขา้จ านวน 13 ลา้นบาท 
และเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 3 ลา้นบาท 

23. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือและขายสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัยอ่ยไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์าง หน้ีสินทาง อตัราแลกเปล่ียน 
สกลุเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 1 32.2304 และ 32.5161 
เยน - 32 0.298871 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัยอ่ยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย 
อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

ของจ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 32.1000 - 32.9150 28 พฤศจิกายน 2557 ถึง                             
1 เมษายน 2558 

24.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2557 


