
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2556  



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซึ4 ง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี4ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีที4สาํคญัและหมายเหตุเรื4องอื4นๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์ 
มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกตอ้งตามที4ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี4ยวกบัการควบคุมภายในที4ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื4อใหส้ามารถจดัทาํ   
งบการเงินที4ปราศจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ4 งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื4อใหไ้ดค้วามเชื4อมั4นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื4อให้ไดม้าซึ4 งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี4ยวกบัจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที4เลือกใชขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ4 งรวมถึงการประเมิน
ความเสี4ยงจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไมว่า่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเสี4ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที4เกี4ยวขอ้งกบัการจดัทาํและ
การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที4ควรของกิจการ เพื4อออกแบบวิธีการตรวจสอบที4เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื4อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที4ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที4จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  



2 

ขา้พเจา้เชื4อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที4ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื4อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและกระแส 
เงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที4ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เกี4ยวกบัการเปลี4ยนแปลงนโยบายบญัชี เนื4องจากการนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที4 12 เรื4องภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2555 ที4แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื4อสะทอ้นรายการปรับปรุง
จากการเปลี4ยนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัที4 1 มกราคม 2555 เพื4อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชีเกี4ยวกบัภาษีเงินได้
ดงักล่าวดว้ยเช่นกนั ทั�งนี�  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื4อนไขต่อกรณีนี�แต่อยา่งใด 

ชลรส สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพนัธ์ 2557 



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 53,321,061        58,600,144        241,511,445      21,983,178        22,854,506        212,830,384      

เงินลงทุนชั�วคราว 8 512,496,010      455,759,986      182,395,868      432,764,071      399,759,233      160,245,547      

ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อื�น 9 692,424,905      638,666,015      541,241,254      641,803,195      581,895,268      505,047,747      

เงินใหกู้ย้มืระยะสั/นและดอกเบี/ยคา้งรับ

   จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10, 11 -                         -                         -                         20,530,682        33,534,327        52,110,538        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบี/ยคา้งรับ

   จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัส่วนที�ถึงกาํหนด

      ชาํระคืนภายในหนึ�งปี 10, 12 -                         -                         -                         10,027,404        10,026,774        10,016,917        

สินคา้คงเหลือ 13 248,324,832      249,638,970      212,421,987      55,938,052        53,167,733        39,133,095        

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 26,727,005        31,208,234        19,015,432        8,298,398          9,826,733          7,997,012          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,533,293,813   1,433,873,349   1,196,585,986   1,191,344,980   1,111,064,574   987,381,240      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากที�กนัไวเ้พื�อการชาํระหนี/ 118,561             118,561             118,561             118,561             118,561             118,561             

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ/าประกนั 14 3,093,309          3,021,427          2,960,483          -                         -                         -                         

เงินลงทุนระยะยาว 15 50,000,000        50,000,000        50,262,828        50,000,000        50,000,000        50,262,828        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

   - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ�งปี 10, 12 -                         -                         -                         42,645,144        52,645,144        62,645,144        

เงินลงทุนในลูกหนี/ ที�รับซื/อและดอกเบี/ยคา้งรับ

   จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10, 16 18,216,507        26,196,779        34,177,051        18,216,507        26,196,779        34,177,051        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 -                         -                         -                         246,224,200      240,024,200      232,024,200      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 18 98,020,615        92,099,565        74,699,188        36,766,046        36,766,046        36,766,046        

เงินลงทุนในบริษทัอื�น 19 -                         -                         -                         -                         -                         -                         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 20 440,081,391      350,675,724      343,477,181      1,469,469          1,489,742          1,736,685          

สินทรัพยที์�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 21 21,057,279        20,905,938        20,992,018        -                         -                         -                         

คา่เช่าจ่ายลว่งหนา้ 22 48,971,150        51,953,211        54,935,271        48,971,150        51,953,211        54,935,271        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 7,745,705          6,858,138          6,381,191          7,745,705          6,858,138          6,086,026          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2,043,209          1,505,344          5,764,253          211,226             644,716             2,243,975          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 689,347,726      603,334,687      593,768,025      452,368,008      466,696,537      480,995,787      

รวมสินทรัพย์ 2,222,641,539   2,037,208,036   1,790,354,011   1,643,712,988   1,577,761,111   1,468,377,027   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี/

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -                         -                         912,324             -                         -                         -                         

เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื�น 23 537,420,793      530,310,286      531,710,925      475,679,553      474,313,103      457,085,498      

หนี/ สินตามสัญญาเช่าซื/อที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 317,440             -                         -                         -                         -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาวที�ปรับโครงสร้างหนี/ ส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สถาบนัการเงิน 24 12,623,057        8,041,875          7,064,432          12,623,057        8,041,875          7,064,432          

เงินกูย้มืระยะยาวที�ปรับโครงสร้างหนี/ ส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10, 24 -                         -                         -                         -                         11,598,000        9,665,200          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 31,637,623        57,217,470        63,446,852        27,245,679        33,375,690        36,560,140        

หนี/ สินหมุนเวียนอื�น 8,664,360          10,300,089        8,805,511          5,079,393          5,201,561          3,966,688          

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 590,663,273      605,869,720      611,940,044      520,627,682      532,530,229      514,341,958      

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี/ สินตามสัญญาเช่าซื/อ - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 930,302             -                         -                         -                         -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาวที�ปรับโครงสร้างหนี/

   จากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 24 -                         12,400,724        20,220,265        -                         12,400,724        20,220,265        

เงินกูย้มืระยะยาวที�ปรับโครงสร้างหนี/

   จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 10, 24 -                         -                         -                         11,115,330        32,585,629        62,783,629        

หนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 39,723,633        28,101,939        26,678,224        -                         -                         -                         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 26 77,371,191        71,920,951        64,843,387        36,242,322        33,835,191        30,310,547        

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 118,025,126      112,423,614      111,741,876      47,357,652        78,821,544        113,314,441      

รวมหนี�สิน 708,688,399      718,293,334      723,681,920      567,985,334      611,351,773      627,656,399      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี/

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 650,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 650,000,000      650,000,000      650,000,000      650,000,000      650,000,000      650,000,000      

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 650,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 650,000,000      650,000,000      650,000,000      650,000,000      650,000,000      650,000,000      

หุน้ทุนซื/อคืน 27 (129,992,704)     (129,992,704)     (129,992,704)     (129,992,704)     (129,992,704)     (129,992,704)     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 28 62,180,270        43,632,524        29,609,507        62,180,270        43,632,524        29,609,507        

      สาํรองหุน้ทุนซื/อคืน 27 129,992,704      129,992,704      129,992,704      129,992,704      129,992,704      129,992,704      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 760,016,066      620,471,374      382,251,780      363,547,384      272,776,814      161,111,121      

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 41,756,804        4,810,804          4,810,804          -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,513,953,140   1,318,914,702   1,066,672,091   1,075,727,654   966,409,338      840,720,628      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,222,641,539   2,037,208,036   1,790,354,011   1,643,712,988   1,577,761,111   1,468,377,027   

-                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี/

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2556  

1. ข้อมูลทั%วไป 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ# งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั#น แคปปิตอล จํากัด ซึ# งเป็นบริษัทที#จดทะเบียนจัดตั� งใน                 
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ที#อยูต่ามที#          
จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่# 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที# 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที#บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน                      
ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื#นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี� ได้จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน)           
(ซึ# งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ# งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี�  

บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ 
จดัตั�งขึ�นใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

   2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ 
1. บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ 

จาํกดั 
คลงัสินคา้ห้องเยน็ ผลิตและจาํหน่าย
อาหารแช่แขง็และให้เช่าพื�นที#  

ไทย 100 100 

2. บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  
จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายปลาทูน่าบรรจุ
กระป๋องและถุงอะลูมิเนียมฟอยล ์

ไทย 100 100 

3. บริษทั พี.เอม.ฟดู. จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายอาหารวา่งสาํเร็จรูป ไทย 100 100 
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ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที#บริษทัฯมีอาํนาจ   
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที#บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น   

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที#สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัที#มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก   
งบการเงินรวมนี�แลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื#อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีที#เริ#มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและที#จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี�  

ก. มาตรฐานการบัญชีที%เริ%มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที# 12  

 
ภาษีเงินได ้

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

ฉบบัที# 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงของอตัราแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที# 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที# 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที#ไมมี่ความเกี#ยวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที# 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์#ไมไ่ดคิ้ดคา่เสื#อมราคาที#

ตีราคาใหม่ 
ฉบบัที# 25 ภาษีเงินได ้- การเปลี#ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ 

    ผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี#ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทาง
บญัชีขา้งตน้ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี�  ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปนี�  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที% 12 เรื%อง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานฉบบันี� กาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั#วคราวที#เกิดจากความแตกต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพย์
และหนี� สินที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ที#กาํหนด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลี#ยนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนที#แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
เสมือนหนึ#งวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี#ยนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบ     
งบการเงินขอ้ 4 

ข. มาตรฐานการบัญชีที%จะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัที#มีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที# 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที# 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี#ยวกบับุคคลหรือกิจการที#
เกี#ยวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที# 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที# 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัที# 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์มห่มุนเวยีนที#ถือไวเ้พื#อขายและการ

ดาํเนินงานที#ยกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที# 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 
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  วนัที#มีผลบงัคบัใช ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที# 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ#งจูงใจที#ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 27 การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที#ทาํขึ�นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที# 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 32 สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที# 1 การเปลี#ยนแปลงในหนี� สินที#เกิดขึ�นจากการรื�อถอน 

การบูรณะ และหนี� สินที#มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที# 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม ่

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที# 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื� อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที# 7 การปรับปรุงย ้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที# 29 เรื# อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที#มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที# 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 17 การจ่ายสินทรัพยที์#ไมใ่ช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที# 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ณ ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มี

ผลกระทบต่องบการเงินในปีที)เริ)มใช ้

4. ผลสะสมจากการเปลี%ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื%องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปลี#ยนแปลงนโยบายการบญัชีที#สําคญัตามที#กล่าวใน   
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เนื#องจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 12 เรื#อง 
ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปลี#ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที#มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงันี�   

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที#                   
31 ธนัวาคม 

2556 

ณ วนัที#                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที#                             
1 มกราคม 
2555 

ณ วนัที#                   
31 ธนัวาคม 

2556 

ณ วนัที#                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที#                             
1 มกราคม 
2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ#มขึ�น 7,746 6,858 6,381 7,746 6,858 6,086 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ#มขึ�น 39,724 28,102 26,678 - - - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที#ดินลดลง (41,653) (32,417) (32,417) - - - 
กาํไรสะสมที#ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเพิ#มขึ�น 9,675 11,173 12,120 7,746 6,858 6,086 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที#                            
31 ธนัวาคม 2556 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที#                            
31 ธนัวาคม 2555 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที#                      
31 ธนัวาคม 2556 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที#                            
31 ธนัวาคม 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
กาํไรหรือขาดทุน: 
ภาษีเงินไดเ้พิ#มขึ�น (ลดลง) 1,165 947 (1,284) (772) 
กาํไรสาํหรับปีเพิ#มขึ�น (ลดลง) (1,165) (947) 1,284 772 
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานเพิ#มขึ�น (ลดลง)    
(บาทต่อหุ้น)         (0.002)    (0.002) 0.002 0.001 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%น:     
ผลกระทบของภาษีเงินไดจ้ากผลกาํไร     
จากการตีราคาที#ดิน        9,236 - - - 

ผลกระทบของภาษีเงินไดจ้ากผลกาํไร     
จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 333 - 397 - 

5. นโยบายการบัญชีที%สําคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

  ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื#อบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนความเสี#ยงและผลตอบแทนที#มีนยัสําคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้�อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย
ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิ#ม สาํหรับสินคา้ที#ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าเช่า 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้เป็นรายไดทุ้กเดือนตามอตัราที#ระบุในสัญญาเช่า 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้า่บริการรับรู้เมื#อไดใ้หบ้ริการแลว้ 
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  ดอกเบี�ยรับ 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที#แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื#อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั� นที#มี           
สภาพคล่องสูง ซึ# งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที#ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้

5.3 ลกูหนี�การค้า  

 ลูกหนี� การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที#จะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื#อหนี�สงสัย        
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได ้ซึ# งโดยทั#วไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวเิคราะห์อายหุนี�   

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที#         
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ#ากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั�งหมดรวมทั�งค่าโสหุ้ย
โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบและวสัดุอื#นแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที#จะได้รับแล้วแต่          
ราคาใดจะตํ#ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ#งของตน้ทุนการผลิตเมื#อมีการเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี� ที#จะครบกาํหนดชาํระในหนึ#งปี รวมทั�งที#จะถือจนครบกาํหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ# ากว่ามูลค่าตราสารหนี� ตาม           
อตัราดอกเบี�ยที#แทจ้ริง ซึ# งจาํนวนที#ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี�จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี�ยรับ 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั#วไป ซึ# งแสดงใน           
ราคาทุนสุทธิจากคา่เผื#อการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที#แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลคา่ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที#แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคา่ตามวธีิราคาทุน 

 มูลคา่ยติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 
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 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลี#ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เมื#อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ# งตอบแทนสุทธิที#ได้รับกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน           
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

5.6 เงินลงทุนในลกูหนี�ที%รับซื�อ 

 เงินลงทุนในลูกหนี� ที#รับซื�อถือเป็นเงินลงทุนทั#วไป แสดงในราคาทุนที#จ่ายซื�อสุทธิจากค่าเผื#อการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในลูกหนี�  (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน 

5.7 ที%ดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื%อมราคา 

 ที#ดินแสดงมูลค่าตามราคาที#ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื#อมราคาสะสม และ
คา่เผื#อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลคา่เริ#มแรกของที#ดินในราคาทุน ณ วนัที#ไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั�นบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจดัให้มีการประเมินราคาที#ดินดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกที#ดินดงักล่าวใน
ราคาที#ตีใหม ่ทั�งนี�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัให้มีการประเมินราคาที#ดินดงักล่าวเป็นครั� งคราวเพื#อมิให้ราคา
ตามบญัชี ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลคา่ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซึ# งเกิดจากการตีราคาที#ดินดงัต่อไปนี�   

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของที#ดินที#เพิ#มขึ�นจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื#นและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที#ดิน” ในส่วนของผูถื้อหุ้น 
อยา่งไรก็ตาม หากที#ดินนั�นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาที#ลดลงใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนที#เพิ#มจากการตีราคาใหม่นี� จะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนที#
เคยลดลงซึ#งรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของที#ดินที#ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากที#ดินนั�นเคยมีการตีราคาเพิ#มขึ�นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาที#ดิน” อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนที#ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื#นในจาํนวนที#ไมเ่กินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที#ดิน” 

 ค่าเสื# อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธี เส้นตรงตามอาย ุ               
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี�  

 อาคารและสิ#งปลูกสร้าง  5 - 40 ปี 
 เครื#องจกัร        5 - 20 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า             20 ปี 
 เครื#องมือและอุปกรณ์     5, 10 ปี 
 เครื#องตกแต่งติดตั�งและเครื#องใชส้าํนกังาน  3, 5, 10 ปี 
 ยานพาหนะ               5 ปี 
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 คา่เสื#อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไมมี่การคิดคา่เสื#อมราคาสาํหรับที#ดินและงานระหวา่งก่อสร้างและเครื#องจกัรระหวา่งติดตั�ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการที#ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื#อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื#อบริษัทฯและบริษัทย่อย            
ตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

5.8 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าตัดจําหน่าย 

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ ค่าเช่าพื�นที#อาคารเพื#อประโยชน์ในการทาํสํานักงานซึ# งเช่ามาจากบริษทัที#
เกี#ยวขอ้งกนั แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้คาํนวณโดย
วธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 20 ปี  

 คา่ตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที#มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ  หรือ             
ถูกบริษทัฯควบคุมไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที#มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซึ# งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯที#มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที#ความเสี#ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที#จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน 
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

5.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ# งเป็นสกุลเงินที#ใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที#รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที#ใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

 รายการที#เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี#ยน ณ วนัที# เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที#เป็นตวัเงินซึ# งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลี#ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอตัราแลกเปลี#ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  
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5.12   การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งชี� วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื#อมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ#ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�มูลคา่ที#คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลคา่ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
มูลคา่จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีที#
ที#ดินซึ# งใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุน
จากการดอ้ยคา่จะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไมเ่กินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที#เคยบนัทึกไว ้

5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื#อ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพของ         
แต่ละบริษทัขึ�น ซึ# งกองทุนจะประกอบด้วยเงินที#พนักงานจ่ายสะสมและเงินที#บริษทัฯและบริษทัย่อย          
จ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย เงินที#บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี� ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที#เกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที#ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื#อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ# งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช ้          
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที#ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี#ยวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น 
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5.14 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื#อภาระผกูพนัซึ# งเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร           
เชิงเศรษฐกิจไปเพื#อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า             
ภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื#อถือ  

5.15 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที#คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์#กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที#เกี#ยวขอ้งนั�น 
โดยใชอ้ตัราภาษีที#มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั#วคราวที#ต้องเสียภาษี                 
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใช้หักภาษี รวมทั�ง          
ผลขาดทุนทางภาษีที#ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที#มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที#บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที#ยงัไมไ่ดใ้ชน้ั�น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที#เกิดขึ�น
เกี#ยวขอ้งกบัรายการที#ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที%สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ           
การประมาณการในเรื#องที#มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินที#แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที#แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที#
เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที#ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที#สาํคญัมีดงันี�  

 ค่าเผื%อหนี�สงสัยจะสูญของลกูหนี� 

 ในการประมาณค่าเผื#อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ         
ผลขาดทุนที#คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายุของหนี�
ที#คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ 

 ที%ดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเสื%อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลคา่คงเหลือใหมห่ากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ�น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของที#ดินดว้ยราคาที#ตีใหม่ ซึ# งราคาที#ตีใหม่นี� ไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ# งการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและ           
การประมาณการบางประการ 

  นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ#ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น 
ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต             
ซึ# งเกี#ยวเนื#องกบัสินทรัพยน์ั�น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้ักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที#ไมไ่ดใ้ชเ้มื#อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที#จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั#วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจาํนวน
เทา่ใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที#คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ�นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ# งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 157 195 40 40 
เงินฝากธนาคาร 53,164 58,405 21,943 22,815 

รวม 53,321 58,600 21,983 22,855 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.5 ถึง 0.75 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.5 ถึง 
0.75 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนชั%วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้ - 
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด      
ตราสารหนี�  (มูลคา่ยติุธรรม) 362,496 206,124 282,764 150,123 

เงินลงทุนในตราสารหนี�  -                 
ตัjวสญัญาใชเ้งิน - 99,593 - 99,593 

เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล  - 50,043 - 50,043 
เงินลงทุนในตัjวแลกเงิน 150,000 100,000 150,000 100,000 

รวม 512,496 455,760 432,764 399,759 

9. ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื%น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื%น - กจิการที%เกี%ยวข้องกนั     
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที#ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10 26 10 26 

รวมลูกหนี�การค้า - กจิการที%เกี%ยวข้องกนั                 10 26 10 26 
ลูกหนี� อื#น - กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 1,573 - 14,982 12,873 

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

(หมายเหต ุ10) 1,583 26 14,992 12,899 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื%น - กจิการที%ไม่เกี%ยวข้องกนั     
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที#ไม่เกี#ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที#ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 599,217 576,107 543,680 515,873 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  38,880 22,982 31,480 14,413 
 3 - 6 เดือน 1,323 157 1,316 157 
 6 - 12 เดือน 1,332 - 1,332 - 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,324 2,823 1,324 525 
รวม 642,076 602,069 579,132 530,968 
หกั: คา่เผื#อหนี�สงสยัจะสูญ (2,312) (2,846) (2,312) (548) 
รวมลูกหนี�การค้า - กจิการที%ไม่เกี%ยวข้องกนั, สุทธิ 639,764 599,223 576,820 530,420 
ลูกหนี� อื#น - กิจการที#ไม่เกี#ยวขอ้งกนั 56,433 44,872 49,991 38,576 
หกั: คา่เผื#อหนี�สงสยัจะสูญ (5,355) (5,455) - - 
ลูกหนี�อื%น - กจิการที%ไม่เกี%ยวข้องกนั, สุทธิ 51,078 39,417 49,991 38,576 
รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื%น                                     
- กจิการที%ไม่เกี%ยวข้องกนั, สุทธิ 690,842 638,640 626,811 568,996 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื%น - สุทธิ 692,425 638,666 641,803 581,895 

10. รายการธุรกจิกบักจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที#สําคญักบับุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื#อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที#ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ# งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกจิกบับริษทัใหญ่      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 15 15 5 5 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบี�ยรับ - - 3 4 อตัราร้อยละ 3.55 ถึง 3.90 ต่อปี 
รายไดอื้#น - - 16 21 ราคาตามสญัญา 
ซื�อสินคา้ - - 1,075 1,003 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ#ง 
ดอกเบี�ยจ่าย - - 1 3 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม      
ดอกเบี�ยรับ 2 2 2 2 อตัรา MLR ต่อปี 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกจิกบับริษทัที%เกี%ยวข้องกนั      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 36 36 31 36 ราคาตามสญัญา 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 29 31 21 22 ราคาตามสญัญา 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด
ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื%น - กจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

(หมายเหต ุ9) 

    

บริษทัยอ่ย - - 14,035 12,873 
บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,583 26 957 26 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื#น - กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 1,583 26 14,992 12,899 

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

(หมายเหต ุ23)      
บริษทัยอ่ย - - 197,432 184,176 
บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั  
(มีกรรมการร่วมกนั/บุคคลที#เกี#ยวขอ้งกนั) 18,398 10,932 17,944 10,771 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื#น - กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 18,398 10,932 215,376 194,947 

 เงินลงทุนในลูกหนี� ที#รับซื�อ เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินลงทุนในลูกหนี� ที#รับซื�อ เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และการเคลื#อนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที#  

31 ธนัวาคม 2555 

 
เพิ#มขึ�น 
ระหวา่งปี 

 
ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที#  

31 ธนัวาคม 2556 
 

 

เงินลงทุนในลูกหนี�ที%รับซื�อและดอกเบี�ยค้างรับ

จากกจิการที%เกี%ยวข้องกนั (หมายเหตุ 16)     

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
(บริษทัร่วม) 26,197 - (7,980) 18,217 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที#  

31 ธนัวาคม 2555 

 
เพิ#มขึ�น 
ระหวา่งปี 

 
ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที#  

31 ธนัวาคม 2556 
 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก

กจิการที%เกี%ยวข้องกนั (หมายเหตุ 11)     
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) 16,127 - (8,003) 8,124 

บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) 17,407 8,000 (13,000) 12,407 

รวม 33,534 8,000 (21,003) 20,531 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจาก

กจิการที%เกี%ยวข้องกนั (หมายเหตุ 12)     

บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 62,672 - (10,000) 52,672 

 

เงินลงทุนในลูกหนี�ที%รับซื�อและดอกเบี�ยค้างรับ

จากกจิการที%เกี%ยวข้องกนั (หมายเหตุ 16)     
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)        
(บริษทัร่วม) 26,197 - (7,980) 18,217 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวที%ปรับโครงสร้างหนี�จากกิจการ

ที%เกี%ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) 44,184 - (33,069) 11,115 

 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานที#ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั�น 43,084 40,046 28,025 28,438 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 629 643 312 393 

รวม 43,713 40,689 28,337 28,831 
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 ภาระคํ�าประกนักบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 

 บริษทัย่อยแห่งหนึ# งมีภาระคํ� าประกนัให้กบับริษทัย่อยอีกแห่งหนึ# งตามที#กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินขอ้ 37.4 

11. เงินให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

 ยอดคงเหลือของบญัชีเงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 เป็นเงินให้
กูย้ืมในรูปของตัjวสัญญาใช้เงินแก่บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั จาํนวน 12 ลา้นบาท (2555: 17 
ล้านบาท) และบริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั จาํนวน 8 ล้านบาท (2555: 16 ล้านบาท) ซึ# งคิด
ดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 3.8 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเมื#อทวงถามและไมมี่หลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั 

12. เงินให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

 เมื#อวนัที# 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหนึ#ง คือ บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง
ชาํระหนี�  เงื#อนไขการชาํระคืนเงินกูย้มืและอตัราดอกเบี�ยมีรายละเอียดดงันี�   

1.  เงินตน้           80 ลา้นบาท 
2.  อตัราดอกเบี�ย ร้อยละ 3.6 ต่อปี ตั�งแต่เดือนกนัยายน 2553 ถึงธนัวาคม 2553 
     หลังจากนั� นบริษัทฯจะแจ้งอัตราดอกเบี� ยทุกๆ 6 เดือน (ปัจจุบัน           

อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.8 ต่อปี) 
3.  กาํหนดการชาํระคืน 
  - เงินตน้  เป็นรายไตรมาสเริ#มตั�งแต่มิถุนายน 2554 ถึงธนัวาคม 2561 
  - ดอกเบี�ย เป็นรายเดือน 

 รายละเอียดเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบี�ยคา้งรับ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบี�ยคา้งรับจากกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 52,672 62,672 
หกั: ส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ#งปี (10,027) (10,027) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนที#ถึง
กาํหนดชาํระคืนภายในหนึ#งปี 42,645 52,645 
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13.     สินค้าคงเหลอื 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน 

ใหเ้ป็นมูลคา่สุทธิที#จะไดรั้บ 
 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินคา้สาํเร็จรูป 74,859 64,857 (2,510) (3,505) 72,349 61,352 
งานระหวา่งทาํ 17,834 28,046 (303) (684) 17,531 27,362 
วตัถุดิบ 122,389 118,158 (1,210) (1,463) 121,179 116,695 
วสัดุหีบห่อ 30,469 35,375 (2,893) (1,897) 27,576 33,478 
วสัดุอื#น 5,335 5,134 (2,601) (2,516) 2,734 2,618 
สินคา้ระหวา่งทาง 6,956 8,134 - - 6,956 8,134 
รวม 257,842 259,704 (9,517) (10,065) 248,325 249,639 

 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน 

ใหเ้ป็นมูลคา่สุทธิที#จะไดรั้บ 
 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินคา้สาํเร็จรูป 58,378 56,220 (2,440) (3,052) 55,938 53,168 

14. เงินฝากธนาคารที%มีภาระคํ�าประกนั 

 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัสําหรับหนงัสือคํ�าประกนัที#ออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

15. เงินลงทุนระยะยาว  

ณ วันที#  31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ มูลค่าตามหน้าตัjว 50 ล้านบาท                          
(2555: 50 ลา้นบาท) ซึ# งจะครบกาํหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 และมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.7 ต่อปี 

16. เงินลงทุนในลกูหนี�ที%รับซื�อและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

ในไตรมาสที#สี#ของปี 2548 บริษทัฯได้ทาํการซื�อหนี� ของบริษทัร่วมแห่งหนึ# งจาํนวนเงิน 524 ล้านบาท            
จากสถาบนัการเงินแห่งหนึ# งในราคา 100 ลา้นบาท โดยในการซื�อหนี� นี�  บริษทัฯไดรั้บเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวน 177 ลา้นหุน้ และไดมู้ลหนี�  65 ลา้นบาท ซึ# งบริษทัฯจะไดรั้บชาํระจากบริษทัร่วม
ดงักล่าวตามตารางการชาํระคืนตั�งแต่ปี 2550 ถึงปี 2558 โดยมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5 ต่อปีสําหรับปี 2549 
และปี 2550 และหลงัจากนั�นอตัรา MLR ต่อปี เฉพาะในปี 2549 บริษทัฯไดรั้บชาํระดอกเบี�ยจากบริษทัร่วม
ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 1.0 ต่อปี ส่วนที#เหลืออีกร้อยละ 3.5 ต่อปี บริษทัฯจะได้รับพร้อมเงินต้นงวด
สุดทา้ยในปี 2558 ซึ# งเป็นไปตามแผนฟื� นฟูกิจการของบริษทัร่วมดงักล่าว 
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17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที#แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ 
สัดส่วนเงิน
ลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที#บริษทัฯ 
รับระหวา่งปี 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 230,000 230,000 100 100 311,699 311,699 - - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั 93,000 93,000 100 100 92,999 92,999 18,600 18,600 
บริษทั พ.ีเอม.ฟดู จาํกดั 8,750 8,750 100 100 182,500 182,500 61,250 - 

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

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

รวม     375,423 375,423   
หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (129,199) (135,399)   

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     246,224 240,024   

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯครั� งที# 3/2549 เมื#อวนัที# 15 ธนัวาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติัให้
ขายเงินลงทุนทั�งหมดในบริษทัยอ่ยที#บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั ให้แก่ 
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั#น แคปปิตอล จาํกดั (บริษทัใหญ่) ในราคา 314 ล้านบาท และพร้อมกนันั�นที#ประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่งซึ# งบริษทัฯเคยถือหุ้น
ทางออ้ม ได้แก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั และบริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั จาก
บริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จาํกดั ในราคา 193 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามลาํดบั ต่อมาเมื#อวนัที#         
22 สิงหาคม 2550 ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที# 1/2550 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯซื�อเงินลงทุน
ทั�งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ซึ# งบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ใน
ราคา 60 ลา้นบาท เนื#องจากการซื�อขายเงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองคก์รภายในกลุ่มบริษทั ดงันั�น 
บริษทัฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั�งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเนื#องจากบริษทัยอ่ยทั�งสาม
ดงักล่าวที#ซื�อมาจากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั เคยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมาโดยตลอด และ     
ผลของรายการซื�อขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั” และแสดงไวใ้นองคป์ระกอบอื#นของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในปี 2556 บริษทัฯได้โอนกลบัค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 
จาํนวน 6 ลา้นบาท (2555: 8 ลา้นบาท) ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

18.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั�งขึ�น 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ ์จาํกดั 
(มหาชน) 

ลงทุนใน
กิจการตา่งๆ 

ไทย 20.08 20.08 186,065 186,065 98,021 92,100 

หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (140,191) (140,741) - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     45,874 45,324 98,021 92,100 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั�งขึ�น 
ในประเทศ 

สดัส่วนเงิน
ลงทุน ราคาทุน 

คา่เผื#อการดอ้ยคา่ของ 
เงินลงทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ ์ ลงทุนใน ไทย 18.22 18.22 36,766 36,766 - - 36,766 36,766 

จาํกดั (มหาชน) กิจการตา่งๆ          

18.2 ส่วนแบง่กาํไรและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผล
รับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน        
ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

เงินปันผลที#บริษทัฯ 
รับระหวา่งปี 

 2556 2555 2556 2555 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 5,371 15,783 - - 

18.3 มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมที#เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที# 31 ธนัวาคม มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 129 182 117 165 
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18.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามที#แสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงันี�  
     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ 
ณ วนัที#  

31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัที#  

31 ธนัวาคม 

หนี� สินรวม 
ณ วนัที#  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับ 
ปีสิ�นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม 

กาํไรสาํหรับปี 
สิ�นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 800 800 1,733 1,604 1,245 1,182 546 559 29 38 

19. เงินลงทุนในบริษัทอื%น 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลที#บริษทัฯ                           
รับระหวา่งปี 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั กลุ่มสุวิทยด์าํริห์ จาํกดั 1,000 1,000 10 10 100 100 - - 

หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (100) (100)   
เงนิลงทุนในบริษทัอื%น - สุทธิ     - -   
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20. ที%ดิน อาคารและอปุกรณ์  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ์ึ#ง
แสดงมูลคา่ตาม
ราคาที#ตีใหม ่ สินทรัพยซ์ึ#งแสดงมูลคา่ตามราคาทุน  

 
 อาคารและ  ส่วนปรับปรุง เครื#องมือ 

เครื#องตกแตง่ติดตั�ง 
และเครื#องใช ้  

งานระหวา่งก่อสร้าง
และเครื#องจกัร  

 ที#ดิน สิ#งปลูกสร้าง เครื#องจกัร อาคารเช่า และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั�ง รวม 

ราคาทุน / ราคาที%ตใีหม่          
1 มกราคม 2555 238,438 277,127 326,741 7,675 45,420 35,349 11,161 9,431 951,342 
ซื�อเพิ#ม - 1,802 9,017 - 2,808 899 - 4,101 18,627 
จาํหน่าย - - (870) - (787) (584) (673) - (2,914) 
โอนเขา้   - 393 3,216 - 1,286 - - - 4,895 
โอนออก - - (729) - (106) - - (4,060) (4,895) 
ตดัจาํหน่าย - - - - - - - (9) (9) 

31 ธนัวาคม 2555 238,438 279,322 337,375 7,675 48,621 35,664 10,488 9,463 967,046 
ซื�อเพิ#ม - 3,386 24,580 - 9,108 1,305 - 19,738 58,117 
ตีราคาที#ดินเพิ#มขึ�น 46,183 - - - - - - - 46,183 
จาํหน่าย - - (107) - - (6) (375) - (488) 
โอนเขา้   - 3,838 13,763 - 3,961 - - - 21,562 
โอนออก - - (1,797) - (446) - - (19,770) (22,013) 

31 ธนัวาคม 2556 284,621 286,546 373,814 7,675 61,244 36,963 10,113 9,431 1,070,407 
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20. ที%ดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ์ึ#ง
แสดงมูลคา่ตาม
ราคาที#ตีใหม ่ สินทรัพยซ์ึ#งแสดงมูลคา่ตามราคาทุน  

 
 อาคารและ  ส่วนปรับปรุง เครื#องมือ 

เครื#องตกแตง่ติดตั�ง 
และเครื#องใช ้  

งานระหวา่งก่อสร้าง
และเครื#องจกัร  

 ที#ดิน สิ#งปลูกสร้าง เครื#องจกัร อาคารเช่า และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั�ง รวม 

ค่าเสื%อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2555 - 216,408 293,989 7,646 38,766 32,303 10,734 - 599,846 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี  - 3,184 4,229 11 2,668 1,300 - - 11,392 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#จาํหน่าย - - (870) - (782) (562) (673) - (2,887) 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#โอนเขา้ - - 1 - 729 - - - 730 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#โอนออก - - (729) - (1) - - - (730) 

31 ธนัวาคม 2555  - 219,592 296,620 7,657 41,380 33,041 10,061 - 608,351 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี  - 3,513 6,851 10 3,102 1,107 - - 14,583 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#จาํหน่าย - - (107) - - (6) (330) - (443) 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#โอนเขา้ - - 425 - 1,321 - - - 1,746 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#โอนออก - - (1,505) - (425) - - - (1,930) 
31 ธนัวาคม 2556 - 223,105 302,284 7,667 45,378 34,142 9,731 - 622,307 

ค่าเผื%อการด้อยค่า          
31 ธนัวาคม 2555 - - - - - - - 8,019 8,019 

31 ธนัวาคม 2556 - - - - - - - 8,019 8,019 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2555 238,438 59,730 40,755 18 7,241 2,623 427 1,444 350,676 

31 ธนัวาคม 2556 284,621 63,441 71,530 8 15,866 2,821 382 1,412 440,081 

ค่าเสื%อมราคาสําหรับปี           
2555 (จาํนวน 6 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที#เหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการบริหาร) 11,392 

2556 (จาํนวน 9 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที#เหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการบริหาร) 14,583 
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20. ที%ดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เครื#องตกแตง่ติดตั�ง   
 ส่วนปรับปรุง และเครื#องใช ้   
 อาคารเช่า สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2555 7,675 10,359 11,161 29,195 
ซื�อเพิ#ม - 358 - 358 
จาํหน่าย - (371) (673) (1,044) 
31 ธนัวาคม 2555 7,675 10,346 10,488 28,509 
ซื�อเพิ#ม - 443 - 443 
จาํหน่าย - - (375) (375) 
31 ธนัวาคม 2556 7,675 10,789 10,113 28,577 
ค่าเสื%อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2555 7,646 9,078 10,734 27,458 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี 11 572 - 583 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#จาํหน่าย - (349) (673) (1,022) 
31 ธนัวาคม 2555 7,657 9,301 10,061 27,019 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี 10 409 - 419 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#จาํหน่าย - - (330) (330) 
31 ธนัวาคม 2556 7,667 9,710 9,731 27,108 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2555 18 1,045 427 1,490 

31 ธนัวาคม 2556 8 1,079 382 1,469 

ค่าเสื%อมราคาสําหรับปี    
2555 (รวมอยูใ่นคา่ใชจ่้ายในการบริหาร) 583 

2556 (รวมอยูใ่นคา่ใชจ่้ายในการบริหาร) 419 

 ในเดือนธันวาคม 2556 บริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาที#ดินใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช ้        
วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เพื#อปรับปรุงมูลค่าของที#ดินตามที#เคยถูกประเมินราคาตั�งแต่
เดือนมกราคม 2555 การประเมินราคาใหม่ดงักล่าวนี� มีผลทาํให้บริษทัย่อยปรับเพิ#มส่วนเกินทุนจากการ      
ตีราคาที#ดินจาํนวน 46 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของปี 2556 

  



 24

 

 หากบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของที#ดินดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 จะเป็นดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2556 2555 
ที#ดิน 76,356 76,356 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดจ้ดจาํนองที#ดินพร้อมสิ#งปลูกสร้างทั�งหมดและเครื#องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยแห่ง
หนึ#งซึ# งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 269 ลา้นบาท (2555: 239 ลา้นบาท) เพื#อ
เป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัวงเงินสินเชื#อและหนงัสือคํ�าประกนัที#บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ# งซึ# งตดัค่าเสื#อมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื#อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 424 ล้านบาท (2555: 405 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯเป็นจาํนวนเงินประมาณ                    
26 ลา้นบาท (2555: 24 ลา้นบาท) 

21. สินทรัพย์ที%ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2556 2555 
ที#ดิน 20,460 20,460 
เครื#องจกัร เครื#องมือและอุปกรณ์ 106,412 106,062 

รวม 126,872 126,522 
หกั: ค่าเสื#อมราคาสะสม (105,815) (105,616) 

สินทรัพยที์#ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ 21,057 20,906 

ค่าเสื#อมราคาที#รวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 116 86 

 สินทรัพยที์#ไม่ไดใ้ช้ในการดาํเนินงานไดแ้ก่ ที#ดิน เครื#องจกัร เครื#องมือและอุปกรณ์สําหรับส่วนงานและ
โรงงานแห่งหนึ# งที#หยุดการผลิตและโครงการใหม่ที#ยงัไม่ไดด้าํเนินการของบริษทัยอ่ยสามแห่ง ในเดือน
มกราคม 2557 บริษทัย่อยได้พิจารณามูลค่าของที#ดินโดยใช้ราคาประเมินจากกรมที#ดิน ซึ# งไม่พบว่ามี              
การลดลงของมูลคา่ที#ดิน 
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 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ#งไดจ้ดจาํนองที#ดินและเครื#องจกัรส่วนใหญ่ซึ# งเป็นสินทรัพยที์#ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยซึ# งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 จาํนวน 20 ลา้นบาท (2555: 20 ลา้นบาท) 
เพื#อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัวงเงินสินเชื#อและหนงัสือคํ�าประกนัที#บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารแห่งหนึ#ง 

22. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 
คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 59,641 59,641 
หกั: คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (10,670) (7,688) 

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ 48,971 51,953 
คา่ตดัจาํหน่ายที#รวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 2,982 2,982 

23.  เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื%น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื#น                              
- กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั (หมายเหต ุ10) 

                
18,398 

 
10,932 

              
215,376 

 
194,947 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที#ไม่เกี#ยวขอ้งกนั 414,648 408,524 208,756 216,092 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย  72,964 84,928 43,904 56,495 
เจา้หนี� อื#น 31,411 25,926 7,644 6,779 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื#น 537,421 530,310 475,680 474,313 

24. เงินกู้ยมืระยะยาวที%ปรับโครงสร้างหนี� 

 ในเดือนกนัยายน 2548 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี�กบัเจา้หนี�สถาบนัการเงิน เงื#อนไข
การชาํระคืนเงินกูย้มืและอตัราดอกเบี�ยมีรายละเอียดดงันี�  

1.  อตัราดอกเบี�ย  MLR (TMB) 
2.  กาํหนดการชาํระคืน  

 - เงินตน้    เป็นรายไตรมาสเริ#มตั�งแต่กนัยายน 2548 ถึงธนัวาคม 2557  
 - ดอกเบี�ยคา้งชาํระ ภายในธนัวาคม 2557 
 - ดอกเบี�ย  เป็นรายเดือน 
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 รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 สถาบนัการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
เงินกูย้มืระยะยาว 12,623 20,443 12,623 20,443 
หกั: ส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี (12,623) (8,042) (12,623) (8,042) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที#ถึงกาํหนด
ชาํระภายในหนึ#งปี 

 
- 

 
12,401 

 
- 

 
12,401 

 นอกจากนี�  ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษทัฯไดเ้จรจากบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัเพื#อปรับโครงสร้างหนี�  โดย
การเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขการชําระหนี�  เงื#อนไขหลังการปรับโครงสร้างหนี� กบักิจการที#เกี#ยวข้องกนัมี
รายละเอียดดงันี�  

1.  อตัราดอกเบี�ย  MLR (KTB) 
2.  กาํหนดการชาํระคืน  
 - เงินตน้    เป็นรายไตรมาสเริ#มตั�งแต่กนัยายน 2550 ถึงธนัวาคม 2559 
 - ดอกเบี�ยคา้งชาํระ ภายในธนัวาคม 2559 
 - ดอกเบี�ย  เป็นรายเดือน  

 รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 11,115 44,184 
หกั: ส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี - - - (11,598) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที#ถึงกาํหนด
ชาํระภายในหนึ#งปี 

 
- 

 
- 

 
11,115 32,586 

25. วงเงินสินเชื%อ 

 วงเงินสินเชื#อ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนังสือคํ� าประกนัธนาคาร ทรัสต์รีซีทส์ และเลตเตอร์ออฟเครดิต        
เป็นตน้) ที#บริษทัย่อยได้รับจากธนาคารมีเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อยและการจดจาํนองที#ดินพร้อม                
สิ#งปลูกสร้างทั�งหมดและเครื#องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัตามที#กล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 20 และ 21 
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 นอกจากนี�  บริษทัย่อยแห่งหนึ# ง (บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดัสตรี�  จาํกดั) จะต้องปฏิบติัตามเงื#อนไข          
บางประการตามที#ระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเชื#อกบัสถาบนัการเงิน โดยมีเงื#อนไขดงันี�  

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

2. ห้ามทาํธุรกรรมให้กูย้ืมกบักลุ่มเจา้หนี� ซึ# งเป็นบริษทัที#เกี#ยวขอ้ง เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั�งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. หา้มทาํการกูย้ืม ก่อภาระผกูพนัหรือคํ�าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที#ลงนามในสัญญานี�
เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ยหรือเวน้แต่บริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สิน
ต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกวา่ในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจาํปี 

 หากบริษทัยอ่ยไมป่ฏิบติัตามขอ้ตกลงที#ใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือวา่เป็นการผดิสัญญาและ
ใหถื้อวา่หนี� สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื#อของสัญญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงกาํหนดชาํระโดยทนัที 

26. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ# งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื#อออกจากงาน            
แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 71,921 64,843 33,835 30,311 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,955 5,424 2,064 2,642 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,283 2,072 932 882 
ผลประโยชนที์#จ่ายในระหวา่งปี (837) (418) (111) - 
ตน้ทุนบริการในอดีตเพิ#มขึ�น  712 - 1,505 - 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (1,663) - (1,983) - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 77,371 71,921 36,242 33,835 
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 คา่ใชจ่้ายเกี#ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งันี�   

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,955 5,424 2,064 2,642 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,283 2,072 932 882 
ตน้ทุนบริการในอดีตที#รับรู้ในปี 712 - 1,505 - 

รวมค่าใช้จ่ายที%รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 7,950 7,496 4,501 3,524 

คา่ใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการตอ่ไปนี�ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน   
ตน้ทุนขาย 2,579 3,045 - - 
คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 5,371 4,451 4,501 3,524 

 ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยที#รับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นและรับรู้เป็นส่วนหนึ# งของกาํไรสะสม ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 มีจาํนวน
ประมาณ 2 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท) 

 สมมติฐานที#สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
 (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี) 
อตัราคิดลด 4.4 4.0 4.4 4.0 
อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต  5.5 5.0 5.5 5.0 
อตัราการเปลี#ยนแปลงใน 
  จาํนวนพนกังาน (ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ 1 - 25 1 - 25 1 - 25 1 - 25 

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 ภาระผกูพนัตามโครงการ 

ผลประโยชน ์
การปรับปรุงตามประสบการณ์ที#เกิดจาก 

หนี� สินโครงการ 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ปี 2556 77,371 36,242 555 (1,294) 
ปี 2555 71,921 33,835 - - 
ปี 2554 64,843 30,311 - - 
ปี 2553 59,589 27,047 - - 

 



 29

27. หุ้นทุนซื�อคืน/กาํไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ้นทุนซื�อคืน 

 เมื#อวนัที# 23 สิงหาคม 2553 ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซื�อหุ้นคืน เพื#อการบริหาร
ทางการเงินของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 65 ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที#
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด และมีวงเงินไม่เกิน 130 ลา้นบาท โดยจะดาํเนินการซื�อหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยตั�งแต่วนัที# 8 กนัยายน 2553 ถึงวนัที# 7 มีนาคม 2554 และมีกาํหนดระยะเวลาในการจาํหน่าย
หุ้นซื�อคืนไดภ้ายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซื�อหุ้นคืนแลว้เสร็จ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556  
มีหุ้นสามญัที#ซื�อคืนโดยบริษทัฯเป็นจาํนวน 51,754,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของหุ้นที#จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั�งหมด มูลคา่รวมของหุน้ซื�อคืนเป็นจาํนวนเงิน 130 ลา้นบาท 

 ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์#กลต.ชส.(ว) 2/2548       
ลงวนัที# 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เกี#ยวกบัการซื�อหุน้คืนวา่บริษทัมหาชนจาํกดัจะซื�อหุ้นคืนไดไ้ม่เกินวงเงินกาํไร
สะสม และให้บริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินที#ไดจ่้ายซื�อหุ้นคืนจนกวา่จะมี
การจาํหน่ายหุ้นซื�อคืนไดห้มด หรือลดทุนที#ชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซื�อคืนที#จาํหน่ายไม่หมด แลว้แต่กรณี 
บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองสาํหรับหุน้ทุนซื�อคืนเตม็จาํนวนแลว้ 

28. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ# งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไมส่ามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

29. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาที%ดิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2556 2555 
ยอดคงเหลือตน้ปี 162,082 162,082 
บวก: ตีราคาที#ดินเพิ#มขึ�น 46,183 - 

ยอดคงเหลือปลายปี 208,265 162,082 
ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (41,653) (32,417) 
ยอดคงเหลือปลายปี - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 166,612 129,665 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที#ดินดงักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได ้
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30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการคา่ใชจ่้ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ่้ายที#สาํคญัดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อื#นของพนกังาน 338,146 301,784 174,047 153,888 
คา่เสื#อมราคา 14,700 11,478 419 583 
คา่ตดัจาํหน่าย 3,710 4,711 3,541 4,583 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี#ยน 5,215 - 7 - 
คา่เช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 28,807 25,424 21,876 20,459 
ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป 954,256 944,799 2,190,098 2,091,727 
วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 1,366,639 1,395,589 - - 
การเปลี#ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 210 (24,971) (2,158) (15,922) 

31.  ภาษีเงินได้ 

 คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 84,936 120,586 73,692 77,923 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั#วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั#วคราว 1,165 753 (1,284) (775) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ 
    เปลี#ยนแปลงอตัราภาษี - 194 - 3 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที%แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 86,101 121,533 72,408 77,151 
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 จาํนวนภาษีเงินไดที้#เกี#ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที#เกี#ยวขอ้งกบักาํไร                                                 
จากการตีราคาที#ดิน 9,236 - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที#เกี#ยวขอ้งกบัผลกาํไรจาก     
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 333 - 397 - 

 9,569 - 397 - 

 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที#ใช้
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งันี�  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 506,086 529,319 443,363 358,383 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 20% 23% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี 101,217 121,743 88,673 82,428 
ขาดทุนทางภาษีที#ถูกใชป้ระโยชน์ในปี 

ปัจจุบนั แตไ่ม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,056) (1,082) - - 

ผลประโยชนท์างภาษีจากการใชสิ้ทธิตาม
บตัรส่งเสริมการลงทุน  (17,793) - - - 

ผลกระทบตอ่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จากการเปลี#ยนแปลงอตัราภาษี - 194 - 3 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
รายไดที้#ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ (1,137) (4,230) (17,154) (6,052) 
คา่ใชจ่้ายตอ้งหา้ม 5,674 5,082 1,391 771 
คา่ใชจ่้ายที#มีสิทธิหกัไดเ้พิ#มขึ�น (314) (275) (160) (139) 
อื#นๆ (490) 101 (342) 140 

รวม 3,733 678 (16,265) (5,280) 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดที้#แสดงอยูใ่นงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 86,101 121,533 72,408 77,151 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที#                    
31 ธนัวาคม 
2556 

ณ วนัที#                    
31 ธนัวาคม 
2555 

ณ วนัที#                             
1 มกราคม 
2555 

ณ วนัที#                    
31 ธนัวาคม 
2556 

ณ วนัที#                    
31 ธนัวาคม 
2555 

ณ วนัที#          
1 มกราคม 
2555 

  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ค่าเผื#อหนี�สงสัยจะสูญ 462 480 74 462 - 74 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้
คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิที#จะไดรั้บ 1,577 1,457 1,399 488 380 43 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 15,356 14,295 12,900 7,249 6,767 6,062 

อื#น  ๆ - - 340 - - - 

รวม 17,395 16,232 14,713 8,199 7,147 6,179 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี#ยนแปลง
มลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้ 403 193 93 376 169 93 

ผลกระทบจากการคิดค่าเสื#อมราคาทาง
บญัชีและทางภาษี 6,711 4,426 2,184 77 79 - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที#ดิน 41,653 32,417 32,417 - - - 
อื#น  ๆ 606 440 316 - 41 - 

รวม 49,373 37,476 35,010 453 289 93 

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงินได้                
รอการตัดบัญชี - สุทธิ (31,978) (21,244) (20,297) 7,746 6,858 6,086 

       
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน       

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ 7,746 6,858 6,381 7,746 6,858 6,086 

หนี� สินภาษีเงินได ้ (39,724) (28,102) (26,678) - - - 

ในเดือนธันวาคม 2554 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2555 - 2557 
ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 
และเป็นร้อยละ 20 ตั�งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปลี#ยนแปลงอตัราภาษี
ดงักล่าวในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามที#แสดงไวข้า้งตน้แลว้ 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ# งมีรายการผลแตกต่างชั#วคราวที#ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที#ยงัไมไ่ดใ้ชจ้าํนวน 23 ลา้นบาท (2555: 29 ลา้นบาท) ที#บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี เนื#องจากบริษทัย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที#จะนาํผลแตกต่างชั#วคราวและขาดทุนทางภาษีที#ยงัไมไ่ดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้
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32.     การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทย่อยแห่งหนึ# ง (บริษัท พี.เอม.ฟูด. จาํกัด) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม               
การลงทุนสําหรับกิจการผลิตอาหารว่างสําเร็จรูปตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที#  9020(2)/2555                     
เมื#อวนัที# 5 ตุลาคม 2555 ภายใตเ้งื#อนไขที#กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรที#ไดจ้ากการประกอบกิจการที#ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัแต่
วนัที#เริ#มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น (วนัที# 1 มกราคม 2556) โดยมีมูลค่าภาษีที#ไดรั้บยกเวน้ไม่เกิน 
77,490,000 บาท หรือไมเ่กินร้อยละ 70 ของมูลคา่เงินลงทุนเพื#อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

33. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น) ด้วยจาํนวน       
ถวัเฉลี#ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัที#ถือโดยบุคคลภายนอกที#ออกจาํหน่ายอยู่ในระหว่างปี โดยสุทธิจาก    
หุน้สามญัซื�อคืนที#ถือโดยบริษทัฯ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 419,985 407,786 370,955 281,232 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี#ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุน้) 598,245 598,245 598,245 598,245 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.70 0.68 0.62 0.47 

34. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที#นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที#ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ#าเสมอเพื#อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯคือคณะกรรมการของบริษทัฯ 

 เพื#อว ัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ                     
ตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานที#รายงานทั�งสิ�น 3 ส่วนงาน ดงันี�  

- ส่วนงานจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 
- ส่วนงานการผลิตอาหาร 
- ส่วนงานคลงัสินคา้หอ้งเยน็และบริการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไมมี่การรวมส่วนงานดาํเนินงานอื#นเป็นส่วนงานที#รายงานขา้งตน้ 
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 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื#อวตัถุประสงคใ์น
การตัดสินใจเกี#ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผล                     
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซึ# งวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที#ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมใน          
งบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยบริหารงานส่วนกลาง บริหารงานด้านการจดัหาเงิน 
(ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายไดท้างการเงิน) และภาษีเงินไดข้องทั�งกลุ่ม ดงันั�น รายไดแ้ละ
คา่ใชจ่้ายดงักล่าวจึงไมมี่การปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

 การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที#รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายได ้กาํไรและสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปนี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
จดัจาํหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร 

คลงัสินคา้หอ้งเยน็และ
บริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
            (ปรับปรุงใหม่) 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก             
   ในประเทศ 3,038 2,853 41 41 2 3 3,081 2,897 - - 3,081 2,897 
   ต่างประเทศ 1 1 919 987 - - 920 988 - - 920 988 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการใหล้กูคา้ภายนอก 3,039 2,854 960 1,028 2 3 4,001 3,885 - - 4,001 3,885 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1,076 1,003 25 21 1,101 1,024 (1,101) (1,024) - - 
รวมรายได้ 3,039 2,854 2,036 2,031 27 24 5,102 4,909 (1,101) (1,024) 4,001 3,885 
              
ผลการดําเนินงาน   
กาํไรของส่วนงาน 419 381 250 263 10 10 679 654 4 6 683 660 
รายได้และค่าใช้จ่ายที%ไม่ได้ปันส่วน:             
รายไดอ้ื#น           30 40 
ค่าใชจ้่ายในการขาย           (4) (4) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (203) (177) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           5 16 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (5) (6) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           506 529 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (86) (121) 

กาํไรสําหรับปี           420 408 
 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,644 1,578 870 785 198 190 2,712 2,553 (489) (516) 2,223 2,037 
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 ขอ้มูลเกี#ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ�นตามสถานที#ตั�งของลูกคา้ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
  2556  2555 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก   
ประเทศไทย 3,081 2,897 
ญี#ปุ่น 722 795 
ประเทศอื#นๆ 198 193 
รวม 4,001 3,885 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื#องมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี) ที#แสดงอยูใ่น  
งบการเงิน ตั� งอยู่ในประเทศที#กิจการดาํเนินการอยู่คือในประเทศไทย จึงถือเป็นการรายงานตามเขต
ภูมิศาสตร์แลว้ 

 ขอ้มูลเกี#ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนห้ารายเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 
2,144 ลา้นบาท ซึ# งมาจากส่วนงานจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค และการผลิตอาหาร (ปี 2555 มี
รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหา้ราย เป็นจาํนวนเงิน 2,079 ลา้นบาท ซึ# งมาจากส่วนงานจดัจาํหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค และการผลิตอาหาร) 

35. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังานบริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพของ    
แต่ละบริษทัขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยและ
พนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี�
บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื#อพนกังานนั�น
ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของแต่ละบริษทั ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท (2555: 7 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 
4 ลา้นบาท (2555: 4 ลา้นบาท) 
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36. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2554 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้           
เมื#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 

    
เงินปันผลประจาํปี 2555 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้            

เมื#อวนัที# 25 เมษายน 2556 149,556 0.25 
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2556 ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ       

เมื#อวนัที# 8 สิงหาคม 2556 113,667 0.19 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2556  263,223 0.44 

37. ภาระผกูพนัและหนี�สินที%อาจเกดิขึ�น 

37.1  ภาระผกูพนัเกี%ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที#  31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ# งมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 1 ล้านบาท (2555: ไม่มี)            
ที#เกี#ยวขอ้งกบัการซื�อเครื#องจกัร  

37.2   ภาระผกูพนัเกี%ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่าที#เกี#ยวขอ้งกบัการเช่าพื�นที#ในอาคารสํานักงาน ยานพาหนะและ
อุปกรณ์กบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัและบริษทัอื#น อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั�นตํ#าที#ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 15 8 12 7 
1 ถึง 5 ปี 39 22 36 20 
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37.3 ภาระผกูพนัเกี%ยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาที#เกี#ยวขอ้งกบัการรับบริการด้านคอมพิวเตอร์ คาํปรึกษา ค่าโฆษณา 
และบริการอื#นๆกบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัและบริษทัอื#น อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั�นตํ#าที#ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาบริการระยะยาวดงันี�   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 52 48 41 31 
1 ถึง 5 ปี 29 18 27 17 
มากกวา่ 5 ปี 45 49 45 49 

37.4 การคํ�าประกนั 

ก) ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ# งไดค้ ํ�าประกนัวงเงินสินเชื#อให้แก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ# ง
ในวงเงิน 102 ลา้นบาท (2555: 102 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 บริษทัย่อยมีหนังสือคํ� าประกนัซึ# งออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยู่เป็นจาํนวน 10 ล้านบาท (2555: 11 ล้านบาท) ซึ# งเกี#ยวเนื#องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัย่อย ซึ# งประกอบดว้ยหนังสือคํ�าประกนัเพื#อคํ�าประกนัภาษีอากร    
ขาเขา้จาํนวน 7 ลา้นบาท (2555: 8 ลา้นบาท) และเพื#อคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 3 ลา้นบาท (2555: 
3 ลา้นบาท) 

38. เครื%องมือทางการเงิน 

38.1 นโยบายการบริหารความเสี%ยง 

  เครื#องมือทางการเงินที#สําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามที#นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื#องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การคา้ เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เจา้หนี� การคา้ เงินกูย้ืมระยะสั�นและเงินกูย้ืมระยะยาว 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี#ยงที#เกี#ยวขอ้งกบัเครื#องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเสี#ยงดงันี�  
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 ความเสี%ยงด้านการให้สินเชื%อ 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี#ยงด้านการให้สินเชื#อที#เกี#ยวเนื#องกบัลูกหนี� การคา้และเงินให้กูย้ืม ฝ่าย
บริหารควบคุมความเสี# ยงนี� โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื#อที#เหมาะสม 
ดังนั�นบริษัทฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที#เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื#อ 
นอกจากนี�  การให้สินเชื#อของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเนื#องจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ฐานของลูกคา้ที#หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที#บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้ง
สูญเสียจากการให้สินเชื#อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�การคา้และเงินให้กูย้ืมที#แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน 

  ความเสี%ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี# ยงจากอตัราดอกเบี� ยที#สําคญัอนัเกี#ยวเนื#องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน      
เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั�น และเงินกูย้ืมระยะยาวที#มีดอกเบี�ย สินทรัพยแ์ละ
หนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี� ยที#ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี� ยคงที#ซึ# ง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที#สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที#มีอตัราดอกเบี�ยคงที#สามารถแยกตามวนัที#
ครบกาํหนดหรือวนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม ่(หากวนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหมถ่ึงก่อน) ไดด้งันี�  
 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบี�ยคงที# อตัราดอกเบี�ย    

 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับขึ�นลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ดอกเบี�ย 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 53 59 - - 53 59 0.5 - 0.75 0.5 - 0.75 
เงินลงทุนชั#วคราว 150 250 - - - - - - 362 206 512 456 3.25  2.98 - 4.5 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื#น - - - - - - - - 692 638 692 638 - - 
เงินฝากธนาคารที#มีภาระคํ�าประกนั 3 3 - - - - - - - - 3 3 1.6 - 2.25 1.6 - 2.25 
เงินลงทุนระยะยาว - - - - 50 50 - - - - 50 50 4.7 4.7 
เงินลงทุนในลูกหนี� ที#รับซื�อ - กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั - - - - - - 16 24 2 2 18 26 MLR MLR 
 153 253 - - 50 50 69 83 1,056 846 1,328 1,232   
หนี�สินทางการเงิน               
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื#น - - - - - - - - 537 530 537 530 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี�จาก           
สถาบนัการเงิน - - - - - - 13 20 - - 13 20 MLR MLR 

 - - - - - - 13 20 537 530 550 550   
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 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบี�ยคงที# อตัราดอกเบี�ย    

 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับขึ�นลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ดอกเบี�ย 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 22 23 - - 22 23 0.75 0.75 
เงินลงทุนชั#วคราว 150 250 - - - - - - 283 150 433 400 3.25  2.98 - 4.5 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื#น - - - - - - - - 642 582 642 582 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 21 34 - - - - - - - - 21 34 3.8 3.9 
เงินลงทุนระยะยาว - - - - 50 50 - - - - 50 50 4.7 4.7 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 10 10 40 40 3 13 - - - - 53 63 3.8 3.9 
เงินลงทุนในลูกหนี� ที#รับซื�อ - กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั - - - - - - 16 24 2 2 18 26 MLR MLR 
 181 294 40 40 53 63 38 47 927 734 1,239 1,178   
หนี�สินทางการเงิน               
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื#น - - - - - - - - 476 474 476 474 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี�จาก    
สถาบนัการเงิน - - - - - - 13 20 - - 13 20 MLR MLR 

เงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี�จาก           
กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั - - - - - - - 33 11 11 11 44 - MLR 

 - - - - - - 13 53 487 485 500 538   
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 ความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยน 

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

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที#เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงันี�  

บริษทัยอ่ยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี�  

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 

สกลุเงิน จาํนวนที#ขาย 
อตัราแลกเปลี#ยนตามสญัญา 

ของจาํนวนที#ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 32.20 ถึง 32.84 2 มิถุนายน 2557 ถึง                 

3 กรกฎาคม 2557 
 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2555 

สกลุเงิน จาํนวนที#ขาย 

อตัราแลกเปลี#ยนตามสญัญา 

ของจาํนวนที#ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 30.61 ถึง 30.84 10 เมษายน 2556 ถึง                       
3 กรกฎาคม 2556 

38.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื%องมือทางการเงิน 

  เนื#องจากเครื#องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั�น เงินให้กูย้ืม
และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเครื#องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลคา่ตามบญัชีที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

   

 

 สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี#ยน  

สกลุเงิน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม ณ วนัที# 31 ธนัวาคม ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 2 3 2 32.6778 และ 32.9494 30.4857 และ 30.7775 

เยน - - 16 26 0.315869 0.357960 
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 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที#ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี#ยนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหนี� สินใน
ขณะที#ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปลี#ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลักษณะที#ไม่มีความเกี#ยวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่กบัลักษณะของเครื# องมือทาง
การเงิน มูลคา่ยติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลคา่ที#เหมาะสม 

39. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที#สําคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซึ# งโครงสร้างทุนที#เหมาะสมเพื#อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที#                     
31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.5:1 (2555: 0.5:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเทา่กบั 0.5:1 (2555: 0.6:1) 

40. การอนุมัติงบการเงิน  

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื#อวนัที# 20 กุมภาพนัธ์ 2557 


