บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ซึ4งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที4 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที4สาํ คัญและหมายเหตุเรื4 องอื4นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามที4ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี4ยวกับการควบคุมภายในที4ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื4อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที4ปราศจากการแสดงข้อมูลที4ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ4งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื4อให้ได้ความเชื4อมัน4 อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที4ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื4อให้ได้มาซึ4 งหลักฐานการสอบบัญชีเกี4ยวกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที4เลือกใช้ข ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ4 งรวมถึงการประเมิน
ความเสี4 ยงจากการแสดงข้อมูลที4ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี4 ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที4เกี4ยวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที4ควรของกิจการ เพื4อออกแบบวิธีการตรวจสอบที4เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื4อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที4ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที4จดั ทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร รวมทังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื4อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที4ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื4อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที4 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที4ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2559

2

บริษทั พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

77,249,559

63,119,483

65,562,897

25,472,861

เงินลงทุนชัว' คราว

7

516,846,143

512,763,005

430,342,683

441,619,666

ลูกหนี+การค้าและลูกหนี+อื'น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั+นและดอกเบี+ยค้างรับ

8

667,022,335

673,844,092

622,352,886

641,832,397

จากกิจการที'เกี'ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี+ยค้างรับ

9, 10

15,065,057

-

2,001,151

6,621,088

9, 11

-

-

8,646,565

10,007,010

9, 15

-

10,236,234

-

10,236,234

228,291,954

283,841,434

56,394,691

70,055,019

21,647,442

24,126,136

6,744,272

6,284,427

1,526,122,490

1,567,930,384

1,192,045,145

1,212,128,702

118,561

118,561

118,561

118,561

จากกิจการที'เกี'ยวข้องกันส่วนที'ถึงกําหนด
ชําระคืนภายในหนึ'งปี
เงินลงทุนในลูกหนี+ที'รับซื+อและดอกเบี+ยค้างรับ
จากกิจการที'เกี'ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ

12

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื'น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากที'กนั ไว้เพื'อการชําระหนี+
เงินฝากธนาคารที'มีภาระคํ+าประกัน

13

1,607,139

1,583,582

-

-

เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวข้องกัน - สุทธิ

14

60,000,000

50,000,000

60,000,000

50,000,000

9, 11

-

-

-

32,645,144

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

16

-

-

305,854,170

255,854,200

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

17

34,247,768

-

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

18

67,463,383

89,318,910

55,876,365

36,766,046

เงินลงทุนในบริ ษทั อื'น

19

-

-

-

-

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์

20

719,542,989

515,686,515

2,055,504

1,845,478

สิ นทรัพย์ที'ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน

21

21,760,143

22,204,818

-

-

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

22

43,007,030

45,989,089

43,007,030

45,989,089

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

30

22,909,225

8,962,705

13,121,824

8,962,705

1,845,047

2,853,267

461,152

191,944

972,501,285

736,717,447

480,494,606

432,373,167

2,498,623,775

2,304,647,831

1,672,539,751

1,644,501,869

จากส่วนที'ถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ'งปี

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

บริษทั พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

หนีส ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส ินหมุนเวียน
เจ้าหนี+การค้าและเจ้าหนี+อื'น

508,180,437

525,093,880

513,995,310

446,002,835

351,615

334,090

-

-

3,914,776

-

-

-

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

40,015,043

38,030,176

28,172,247

33,434,915

หนี+สินหมุนเวียนอื'น

13,300,554

11,171,907

7,101,252

5,920,083

รวมหนีส ินหมุนเวียน

565,762,425

574,630,053

549,268,809

485,357,833

244,597

596,212

-

-

24

15,320,272

-

-

-

30

66,592,167

39,316,458

-

-

26

86,027,430

82,803,542

38,939,863

37,556,072

รวมหนีส ินไม่ หมุนเวียน

168,184,466

122,716,212

38,939,863

37,556,072

รวมหนีส ิน

733,946,891

697,346,265

588,208,672

522,913,905

หนี+สินตามสัญญาเช่าซื+อที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ'งปี
หนี+สินตามสัญญาเช่าการเงินที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ'งปี

23
24

หนีส ินไม่ หมุนเวียน
หนี+สินตามสัญญาเช่าซื+อ - สุทธิจากส่วนที'
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ'งปี
หนี+สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที'
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ'งปี
หนี+สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

บริษทั พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

598,245,300

598,245,300

598,245,300

598,245,300

598,245,300

598,245,300

598,245,300

598,245,300

62,180,270

62,180,270

62,180,270

62,180,270

942,117,310

905,119,192

423,905,509

461,162,394

162,134,004

41,756,804

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,764,676,884

1,607,301,566

1,084,331,079

1,121,587,964

รวมหนีส ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,498,623,775

2,304,647,831

1,672,539,751

1,644,501,869

-

-

-

-

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

27

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื'นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

กรรมการ

บริษทั พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที' 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้คา่ เช่าและค่าบริ การ
เงินปั นผลรับ
โอนกลับค่าเผือ1 การด้อยค่าของเงินลงทุน
รายได้อื1น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากการเปลี1ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว1 คราวที1ยงั ไม่เกิดขึ6นจริ ง
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ าและบริษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน' :
รายการที จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนเกินจากการตีราคาที1ดิน
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

16

17
18

30

20, 28
30

ผลขาดทุนจากการประมาณการทางหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

26
30

ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1นของบริ ษทั ร่ วม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน' สํ าหรับปี

18

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กําไรสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ1 งของงบการเงินนี6

2558

2557

4,249,670,897
4,458,189
19,797,197
4,273,926,283

4,045,918,691
1,980,559
37,519,888
4,085,419,138

3,203,050,435
86,739,412
35,006,954
3,324,796,801

3,102,597,258
82,089,442
9,630,000
46,511,579
3,240,828,279

3,038,859,677
416,366,142
265,836,972
20,990,426
3,742,053,217

2,928,178,213
377,126,566
249,677,810
3,998,885
3,558,981,474

2,321,971,547
397,147,602
159,797,118
16,831,653
2,895,747,920

2,270,620,959
361,882,898
148,879,086
3,392,342
2,784,775,285

531,873,066
(1,752,232)
(21,667,731)
508,453,103
(4,293,658)
504,159,445
(70,933,649)
433,225,796

526,437,664
(8,701,705)
517,735,959
(4,636,013)
513,099,946
(84,733,594)
428,366,352

429,048,881
429,048,881
(679,592)
428,369,289
(69,790,405)
358,578,884

456,052,994
456,052,994
(1,225,461)
454,827,533
(73,949,855)
380,877,678

150,471,500
(30,094,300)
120,377,200
(1,496,743)
299,349
(1,197,394)
(187,798)
118,992,008

-

(1,242,339)
248,468
(993,871)
(993,871)

-

552,217,804

428,366,352

357,585,013

380,877,678

0.72

0.72

0.60

0.64

32

บริษทั พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที' 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเสื1 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ1 หนี6 สงสัยจะสู ญเพิม1 ขึ6น
การปรับลดราคาสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที1จะได้รับ
โอนกลับค่าเผือ1 การด้อยค่าของเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว1 คราว
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ที1ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี1ยนที1ยงั ไม่เกิดขึ6นจริ ง
ขาดทุนจากการเปลี1ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว1 คราว
ที1ยงั ไม่เกิดขึ6นจริ ง
โอนกลับดอกเบี6ยรอตัดบัญชี
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี6ยรับ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี6ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี1ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี6 สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิม1 ขึ6น) ลดลง
ลูกหนี6 การค้าและลูกหนี6 อื1น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื1น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื1น
หนี6 สินดําเนิ นงานเพิม1 ขึ6น (ลดลง)
เจ้าหนี6 การค้าและเจ้าหนี6 อื1น
หนี6 สินหมุนเวียนอื1น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ1 งของงบการเงินนี6

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

504,159,445

513,099,946

428,369,289

454,827,533

1,752,232
21,667,731
28,145,469
60,000
2,982,061
1,270,532
4,114,528
(3,509,035)
(691,951)
10,011,232
1,280,496

8,701,705
18,437,683
113,196
2,982,061
717,349
4,844,936
(10,377,578)
(3,293,510)
9,332,725
410,587

600,650
2,982,061
1,270,532
5,796,057
(3,104,669)
(6,074)
4,405,351
-

576,636
2,982,061
717,349
3,044,443
(9,630,000)
(9,191,879)
(3,091,891)
4,041,150
-

20,990,426
(7,064,908)
432,731

3,998,885
(1,950,983)
(7,342,528)
354,819

16,831,653
(86,739,412)
(7,994,171)
-

3,392,342
(1,950,983)
(82,089,442)
(9,081,568)
251,404

585,600,989

540,029,293

362,411,267

354,797,155

7,098,928
51,434,952
2,668,176
1,418,413

17,917,864
(40,361,538)
1,997,149
(368,813)

18,208,979
7,864,271
(518,392)
(325,349)

(746,551)
(17,161,410)
1,489,245
(84,802)

(18,085,121)
340,160
(8,284,088)
622,192,409
(84,550,478)
537,641,931

(12,846,605)
2,452,040
(3,900,374)
504,919,016
(80,873,491)
424,045,525

67,936,441
1,181,169
(4,263,899)
452,494,487
(78,963,725)
373,530,762

(29,731,279)
618,356
(2,727,400)
306,453,314
(68,977,619)
237,475,695

บริษทั พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที' 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว1 คราว (เพิม1 ขึ6น) ลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะสั6นแก่กิจการที1เกี1ยวข้องกันลดลง (เพิม1 ขึ6น)
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที1เกี1ยวข้องกันลดลง
เงินลงทุนในลูกหนี6 ที1รับซื6 อ - กิจการที1เกี1ยวข้องกันลดลง
เงินฝากธนาคารที1มีภาระคํ6าประกันเพิม1 ขึ6น
เงินสดจ่ายเพื1อซื6 อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื1อซื6 อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื1อซื6 อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวเพิม1 ขึ6น
ดอกเบี6ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ที1ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
ซื6 ออุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระคืนหนี6 สินตามสัญญาเช่าซื6 อ
ชําระคืนหนี6 สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวที1ปรับโครงสร้างหนี6 จากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวที1ปรับโครงสร้างหนี6 จากกิจการที1เกี1ยวข้องกัน
ดอกเบี6ยจ่าย
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม' ขึน สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม' เติม
รายการที1ไม่ใช่เงินสด
กิจกรรมลงทุน
โอนเงินฝากประจําธนาคารที1มีภาระคํ6าประกันเป็ นเงินลงทุนชัว1 คราว
โอนเครื1 องจักรระหว่างติดตั6งเป็ นสิ นทรัพย์ที1ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
ซื6 อสิ นทรัพย์โดยการทําสัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ1 งของงบการเงินนี6

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(21,564,529)
(15,000,000)
7,980,272
(23,557)
(36,000,000)
(10,000,000)
7,465,954
10,138,050
(69,437,614)
(126,441,424)

7,684,186
7,980,273
(62,762)
7,867,254
5,267,132
(96,897,967)
(68,161,884)

(2,450,001)
4,620,000
34,000,000
7,980,272
(49,999,970)
(19,110,319)
(10,000,000)
10,314,207
86,739,412
6,075
(754,538)
61,345,138

(3,056,058)
13,900,000
10,000,000
7,980,273
9,636,282
82,089,442
3,182,095
(938,765)
122,793,269

(373,979)
(1,910,000)
(394,786,452)
(397,070,431)
14,130,076
63,119,483
77,249,559
-

(373,980)
(10,449,740)
(303,840)
(334,957,659)
(346,085,219)
9,798,422
53,321,061
63,119,483
-

(394,785,864)
(394,785,864)
40,090,036
25,472,861
65,562,897
-

(10,449,740)
(11,115,330)
(256,966)
(334,957,245)
(356,779,281)
3,489,683
21,983,178
25,472,861
-

20,823,000

1,572,489
1,299,193
-

-

-

บริษทั พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง$ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

กําไรสะสม
ทุนทีออกจําหน่าย
และชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ลดทุนทีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
โดยการตัดหุน้ ทุนซื+ อคืน
โอนกลับสํารองหุน้ ทุนซื+ อคืน
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 35)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 35)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย สํารองหุน้ ทุนซื+ อคืน

หุน้ ทุนซื+ อคืน

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รายการอืนของการเปลียนแปลง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ทีเกิดจากผูถ้ ือหุน้
ผลแตกต่างจาก
ส่ วนเกินทุน
การจัดโครงสร้าง
รวม
จากการตีราคา
การดําเนิ นธุรกิจ
องค์ประกอบอืน
ทีดิน
ของกลุม่ บริ ษทั
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

650,000,000
-

(129,992,704)
-

62,180,270
-

129,992,704
-

760,016,066
428,366,352

166,611,982
-

(124,855,178)
-

41,756,804
-

1,513,953,140
428,366,352

(51,754,700)
598,245,300

129,992,704
-

62,180,270

(129,992,704)
-

(78,238,004)
129,992,704
(335,017,926)
905,119,192

166,611,982

(124,855,178)

41,756,804

(335,017,926)
1,607,301,566

598,245,300
598,245,300

-

62,180,270
62,180,270

-

905,119,192
433,225,796
(1,385,192)
431,840,604
(394,842,486)
942,117,310

166,611,982
120,377,200
120,377,200
286,989,182

(124,855,178)
(124,855,178)

41,756,804
120,377,200
120,377,200
162,134,004

1,607,301,566
433,225,796
118,992,008
552,217,804
(394,842,486)
1,764,676,884
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี+

บริษัท พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง$ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนทีออกจําหน่าย

จัดสรรแล้ว

และชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุน้ ทุนซื อคืน

สํารองตามกฎหมาย

รวม

สํารองหุน้ ทุนซือคืน

ยังไม่ได้จดั สรร

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

650,000,000

(129,992,704)

62,180,270

129,992,704

363,547,384

1,075,727,654

-

-

-

-

380,877,678

380,877,678

(51,754,700)

129,992,704

-

-

(78,238,004)

-

โอนกลับสํารองหุน้ ทุนซื อคืน

-

-

-

(129,992,704)

129,992,704

-

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 35)

-

-

-

-

(335,017,368)

(335,017,368)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

598,245,300

-

62,180,270

-

461,162,394

1,121,587,964

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558

598,245,300

-

62,180,270

-

461,162,394

1,121,587,964

กําไรสําหรับปี

-

-

-

-

358,578,884

358,578,884

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

-

(993,871)

(993,871)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

-

357,585,013

357,585,013

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 35)

-

-

-

-

(394,841,898)

(394,841,898)

598,245,300

-

62,180,270

-

423,905,509

1,084,331,079

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ลดทุนทีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
โดยการตัดหุน้ ทุนซื อคืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษัท พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว% ไป
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ# งจัดตังและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย โดยมี บ ริ ษัท พรี เ มี ย ร์ ฟิ ชชั#น แคปปิ ตอล จํา กัด ซึ# งเป็ นบริ ษ ัท ที# จ ดทะเบี ย นจัด ตัง ใน
ประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการจัดจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค ที#อยูต่ ามที#
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี# 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ นนี จัดทํา ขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที# ก าํ หนดในพระราชบัญญัติวิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อกํา หนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จ การค้า ลงวัน ที#
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที#บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื#นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ นรวมนี ได้จดั ทําขึ นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษ ทั พรี เมี ยร์ มาร์ เก็ตติง จํา กัด (มหาชน)
(ซึ#งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ#งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี
บริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

จัดตังขึนใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ

บริษัทย่ อยที%ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
1. บริ ษทั พรี เมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
จํากัด
2. บริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ#ง อินดัสตรี
จํากัด
3. บริ ษทั พี.เอม.ฟูด. จํากัด
4. บริ ษทั พีเอ็ม เอสอี จํากัด

คลังสิ นค้าห้องเย็น ผลิ ตและจําหน่ ายอาหาร
แช่แข็งและให้เช่าพืนที#
ผลิ ตและจําหน่ ายปลาทูน่าบรรจุกระป๋ องและ
ถุงอะลูมิเนียมฟอยล์
ผลิตและจําหน่ายอาหารว่างสําเร็ จรู ป
ลงทุนในกิจการเพื#อสังคมและดําเนิ นธุรกิจด้าน
การผลิต การตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์จากกิ จการเพื# อ
สังคม

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย
ไทย

100
100

100
-

1

ในระหว่างปี ได้มีการเปลี#ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี
1.

ในเดือนเมษายน 2558 บริ ษทั ฯได้จดั ตังบริ ษทั พีเอ็ม เอสอี จํากัด โดยบริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตามรายละเอียดที#กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 16

2.

ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั พีเอ็ม เอสอี จํากัด) ได้ลงทุนซือหุน้ สามัญเพิ#มทุน
ของบริ ษทั กรี นเนท เอสอี จํากัด เป็ นจํานวน 360,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ100 บาท รวมเป็ นเงิน
จํานวน 36 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั ย่อยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นทางตรงในบริ ษทั กรี นเนท เอสอี
จํากัด ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที#กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 17

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที#เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที#เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั#งการกิจกรรมที#
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนันได้
ค)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ที#บริ ษทั ฯมีอาํ นาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อย จนถึงวันที#บริ ษทั ฯสิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีที#สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที#มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนีแล้ว

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมตามวิธี
ราคาทุน

2

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที# เริ# ม มี ผ ลบัง คับ ในปี บัญชี ปั จ จุ บ ันและที# จะมี ผ ลบัง คับ ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ% ริ%มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที#ออกโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ซึ# งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที#เริ# มในหรื อหลังวันที# 1 มกราคม 2558
มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มี ข ึนเพื#อให้มี
เนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที#กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี#ยนแปลง
หลักการสําคัญซึ#งสามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที% 19 (ปรับปรุง 2557) เรื%อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นในขณะที#มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น หรื อทยอย
รับรู ้ในกําไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนีเนื#องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้
รายการกํา ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันที ใ นกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื#นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที% 10 เรื%อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที# 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี#ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
ใช้แทนเนือหาเกี#ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมที#เดิมกําหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 27
เรื# อง งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ มาตรฐานฉบับนี เปลี# ยนแปลงหลักการเกี# ยวกับ
การพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนีผลู ้ งทุนจะถือว่า
ตนควบคุมกิจการที#เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการ
ที# เ ข้า ไปลงทุ น และตนสามารถใช้อาํ นาจในการสั# ง การกิ จกรรมที# ส่ ง ผลกระทบต่ อจํา นวนเงิ น
ผลตอบแทนนันได้ ถึ งแม้วา่ ตนจะมีสัดส่ วนการถื อหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่า
กึ# ง หนึ# งก็ ต าม การเปลี# ย นแปลงที# สํ า คัญ นี ส่ ง ผลให้ ฝ่ ายบริ หารต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งมากใน
การทบทวนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมในกิจการที#เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนํา
บริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง
การเปลี#ยนแปลงหลักการนีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที% 11 เรื%อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที# 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 31 เรื# อง ส่ วนได้เสี ยใน
การร่ วมค้า ซึ#งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนีกาํ หนดให้กิจการที#ลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่า
ตนมีการควบคุมร่ วม (Joint control) กับผูล้ งทุนรายอื#นในกิจการนันหรื อไม่ หากกิจการมีการควบคุม
ร่ วมกับผูล้ งทุนรายอื# นในกิ จการที#ถู กลงทุ นนันแล้วให้ถือว่ากิ จการนันเป็ นการร่ วมการงาน (Joint
arrangement) หลังจากนัน กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกําหนดประเภทของการร่ วมการงานนันว่า
เป็ น การดําเนินงานร่ วมกัน (Joint operation) หรื อ การร่ วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่ วนได้เสี ย
จากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่ วมการงาน กล่าวคือ หากเป็ นการดําเนินงานร่ วมกัน
ให้กิจการรับรู ้ ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดําเนิ นงาน
ร่ วมกันตามส่ วนที#ตนมีสิทธิ ตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็ นการร่ วมค้าให้
กิจการรับรู ้เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ย หรื องบการเงินรวม (หากมี) และรับรู ้เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณาตามข้อกําหนดในมาตรฐานฉบับนีแล้วว่า บริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุนที#
เป็ นการร่ วมการงานประเภทการร่ วมค้า และได้บนั ทึกเงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที% 12 เรื%อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย% วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอืน%
มาตรฐานฉบับนี กาํ หนดเรื# องการเปิ ดเผยข้อมูลที#เกี#ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย
การร่ วมการงาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที#มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนีจึงไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที% 13 เรื%อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนีกาํ หนดแนวทางเกี#ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที#เกี#ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสินใดตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานที#เกี#ยวข้องอื#น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนันตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี
และใช้วธิ ีเปลี#ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ# มใช้มาตรฐานนี
มาตรฐานฉบับนีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ% ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ# งมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบัญชี ที#เริ# มในหรื อหลังวันที# 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข ึนเพื#อให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื#อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
เมื#อนํามาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบายการบัญชีทสี% ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื#อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี# ยงและผลตอบแทนที#มีนยั สําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม# สําหรับสิ นค้าที#ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้จากการให้เช่ารับรู ้เป็ นรายได้ทุกเดือนตามอัตราที#ระบุในสัญญาเช่า
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้คา่ บริ การรับรู ้เมื#อได้ให้บริ การแล้ว
ดอกเบีย รั บ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที#แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื#อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่า เงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ นระยะสันที# มี
สภาพคล่องสู ง ซึ#งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที#ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดใน
การเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก ารค้ า
ลูกหนี การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที#จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื#อหนี สงสัย
จะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึ# งโดยทัว# ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี
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4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที#จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ#ากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทังหมดรวมทังค่าโสหุ ้ยโรงงาน
ด้วย
วัตถุดิบและวัสดุอื#นแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที#จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ#ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ#งของต้นทุนการผลิตเมื#อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เพื#อค้า แสดงตามมูล ค่า ยุติธ รรม การเปลี# ย นแปลงในมูล ค่า ยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในตราสารหนีที#จะครบกําหนดชําระในหนึ#งปี รวมทังที#จะถือจนครบกําหนด แสดงมูลค่า
ตามวิ ธี ร าคาทุ น ตัด จํา หน่ า ย บริ ษ ัท ฯตัด บัญ ชี ส่ ว นเกิ น /รั บ รู ้ ส่ ว นตํ#า กว่า มู ล ค่ า ตราสารหนี ตาม
อัตราดอกเบียที#แท้จริ ง ซึ#งจํานวนที#ตดั จําหน่าย/รับรู ้น ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบียรับ

ค)

เงิ นลงทุนในตราสารทุ นที# ไ ม่อยู่ใ นความต้องการของตลาดถื อเป็ นเงิ นลงทุ นทัว# ไป ซึ# งแสดงใน
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ# การด้อยค่า (ถ้ามี)

ง)

เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที#แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

จ)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที#แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี#ยถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื#อมี การจําหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่า งระหว่างสิ# งตอบแทนสุ ท ธิ ที#ไ ด้รับกับมูล ค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุ น
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6 เงินลงทุนในลูกหนีท รี% ับซือ
เงินลงทุนในลูกหนี ที#รับซื อถือเป็ นเงินลงทุนทัว# ไป แสดงในราคาทุนที#จ่ายซื อสุ ทธิ จากค่าเผื#อการด้อยค่า
ของเงิ นลงทุนในลูกหนี (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุนบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
4.7 ทีด% ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื% อมราคา
ที#ดินแสดงมูลค่าตามราคาที#ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื# อมราคาสะสม และ
ค่าเผือ# การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ# มแรกของที#ดินในราคาทุน ณ วันที#ได้สินทรัพย์มา หลังจากนันบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที#ดินดังกล่าวโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกที#ดินดังกล่าวใน
ราคาที#ตีใหม่ ทังนีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที#ดินดังกล่าวเป็ นครังคราวเพื#อมิให้ราคา
ตามบัญชี ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกส่ วนต่างซึ#งเกิดจากการตีราคาที#ดินดังต่อไปนี
-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกราคาตามบัญชี ของที#ดินที#เพิ#มขึนจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื#นและรับรู ้จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที#ดิน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
อย่างไรก็ตาม หากที#ดินนันเคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้ราคาที#ลดลงใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแล้ว ส่ วนที#เพิ#มจากการตีราคาใหม่น ีจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกินจํานวนที#
เคยลดลงซึ#งรับรู ้เป็ นค่าใช้จา่ ยปี ก่อนแล้ว

-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ราคาตามบัญชีของที#ดินที#ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากที#ดินนันเคยมีการตีราคาเพิ#มขึนและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่ วนเกิน
ทุนจากการตีราคาที#ดิน” อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนที#ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู ้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นในจํานวนที#ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที#ดิน”

ค่ า เสื# อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค ํา นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โ ดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี
อาคารและสิ# งปลูกสร้าง
เครื# องจักร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื# องมือและอุปกรณ์
เครื# องตกแต่งติดตังและเครื# องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 - 40
5 - 23
20
5, 10
3, 5, 10
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื# อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื# อมราคาสําหรับที#ดินและงานระหว่างก่อสร้างและเครื# องจักรระหว่างติดตัง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที#ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื#อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุ น จากการจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์จ ะรั บ รู ้ ใ นส่ ว นของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น เมื# อ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย
ตัดรายการสิ นทรัพย์น นั ออกจากบัญชี
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4.8 ค่ าเช่ าจ่ ายล่วงหน้ าและค่ าตัดจําหน่ าย
ค่า เช่ า จ่า ยล่ วงหน้า ได้แ ก่ ค่า เช่ า พืน ที# อ าคารเพื#อ ประโยชน์ ใ นการทํา สํา นัก งานซึ# งเช่ า มาจากบริ ษ ทั ที#
เกี#ยวข้องกัน แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าคํานวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี
ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที#เกี#ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อกิจการที#มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี บุคคลหรื อกิ จการที#เกี# ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที#มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ# งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯที#มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที#ความเสี# ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที#เช่าหรื อ
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินที#ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ#ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญา
เช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีสินระยะยาว ส่ วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที#ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื# อมราคาตลอดอายุการใช้
งานของสิ นทรัพย์ที#เช่า
สัญญาเช่ าอาคารและอุปกรณ์ ที#ความเสี# ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถื อเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน จํานวนเงิ นที#จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ# งเป็ นสกุลเงิ นที#ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที#รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที#ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนัน
รายการที# เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี# ย น ณ วัน ที# เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี สินที#เป็ นตัวเงินซึ# งอยูใ่ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี#ยน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอัตราแลกเปลี#ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชี วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื#อมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น นั ทังนีมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นในกรณี ที#
ที#ดินซึ# งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ขาดทุน
จากการด้อยค่าจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินไปกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที#เคยบันทึกไว้
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื#อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พของ
แต่ล ะบริ ษทั ขึ น ซึ# งกองทุ นจะประกอบด้วยเงิ นที# พ นักงานจ่า ยสะสมและเงิ นที# บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อย
จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย เงิ นที#บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที#เกิ ด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงิ นชดเชยที#ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื#อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ# งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงิ นชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้
วิธีคิ ดลดแต่ละหน่ วยที#ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี# ยวชาญอิสระได้ทาํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
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4.14 ประมาณการหนีส ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีสินไว้ในบัญชีเมื#อภาระผูกพันซึ# งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึนแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากร
เชิ ง เศรษฐกิ จ ไปเพื# อ ปลดเปลื อ งภาระผูก พัน นัน และบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยสามารถประมาณมู ล ค่ า
ภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชื#อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที#คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที#กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว# คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนีสิน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สินที#เกี#ยวข้องนัน
โดยใช้อตั ราภาษีที#มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ห นี สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั#ว คราวที# ต้อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หักภาษี รวมทัง
ผลขาดทุนทางภาษีที#ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที#มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที#บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที#ยงั ไม่ได้ใช้น นั
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมูล ค่า ตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุ ก สิ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนํา สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที#เกิดขึน
เกี#ยวข้องกับรายการที#ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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4.16 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที#คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที#จะต้องจ่ายเพื#อโอน
หนี สินให้ผูอ้ ื#นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที#เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที#วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดที#มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สินซึ# งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#เกี#ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที#ไม่มีตลาดที#มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สินที#มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดที#มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที#เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที#
สามารถสังเกตได้ที#เกี#ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสินที#จะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากที#สุด
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมที#ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที#นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีสินอย่างเดียวกันในตลาดที#มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูล อื#นที#ส ามารถสัง เกตได้ของสิ นทรัพ ย์หรื อหนี สิ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที#ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี#ยวกับกระแสเงินในอนาคตที#กิจการประมาณขึน

ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนีสินที#ถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานที#มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี% ํ าคัญ
ในการจัดทํา งบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องใช้ดุล ยพินิจและ
การประมาณการในเรื# องที#มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที#แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที#แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที#
เกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที#ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที#สาํ คัญมีดงั นี
ค่ าเผือ% หนีส งสั ยจะสู ญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผื#อหนี สงสัยจะสู ญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที#คาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี
ที#คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็ นอยูใ่ นขณะนัน เป็ นต้น
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ทีด% ิน อาคารและอุปกรณ์และค่ าเสื% อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื# อมราคาของอาคารและอุป กรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทํา การประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึน
บริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที#ดินด้วยราคาที#ตีใหม่ ซึ# งราคาที#ตีใหม่น ีได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดย
ใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับสิ นทรัพย์ประเภทที#ดิน ซึ# งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยการ
ประมาณการบางประการ
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น นั
ในการนี ฝ่ายบริ หารจํา เป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที#เกี# ยวข้องกับ การคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่า ยในอนาคต
ซึ#งเกี#ยวเนื#องกับสิ นทรัพย์น นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที#ไม่ได้ใช้เมื#อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว# คราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้ จาํ นวนสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที#คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ#งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
307
201
76,942
62,918
77,249
63,119

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
150
60
65,413
25,413
65,563
25,473

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบียร้อยละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.37
ถึง 0.50 ต่อปี )
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7.

เงินลงทุนชั%วคราว

เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิ ด
ตราสารหนี (มูลค่ายุติธรรม)
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิ ด
ตราสารทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินลงทุนในตัวr แลกเงิน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
-

งบการเงินรวม
2558
2557
4
1,572
290,171

213,576

249,004

193,526

226,671
516,846

247,615
50,000
512,763

181,339
430,343

198,094
50,000
441,620

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดแบบผสมทังตราสารหนีและตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ในระดับชันที# 2 ซึ# งเป็ นการใช้ขอ้ มูลอื#นที#สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูล
ทางตรงหรื อ ทางอ้อม มูล ค่า ยุติธ รรมของเงิ นลงทุ นในหน่ วยลงทุ นดัง กล่ า วคํา นวณโดยใช้ราคามูล ค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที#ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
8.

ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ นื%
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2558
ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ นื% - กิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
ลูกหนีการค้า - กิจการที#เกี#ยวข้องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันที#ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ -ไม่เกิน 3 เดือน

2557

2558

2557

18
7

27
-

18
-

20
-

รวมลูกหนีก ารค้ า - กิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
ลูกหนีอื#น - กิจการที#เกี#ยวข้องกัน

25
894

27
702

18
19,483

20
19,849

รวมลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ นื% - กิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
(หมายเหตุ 9)

919

729

19,501

19,869
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งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

620,368

564,549

559,621

520,890

26,399
2,750
1,156
1,190

31,309
1,312
1,190
1,443

25,184
2,389
1,156
1,190

25,517
1,312
1,190
1,443

รวม
หัก: ค่าเผื#อหนีสงสัยจะสูญ

651,863
(2,356)

599,803
(2,271)

589,540
(2,356)

550,352
(2,271)

รวมลูกหนีก ารค้ า - กิจการทีไ% ม่ เกีย% วข้ องกัน, สุ ทธิ

649,507

597,532

587,184

548,081

ลูกหนีอื#น - กิจการที#ไม่เกี#ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื#อหนีสงสัยจะสูญ

21,468
(4,872)

80,938
(5,355)

15,668
-

73,882
-

ลูกหนีอ นื% - กิจการทีไ% ม่ เกีย% วข้ องกัน, สุ ทธิ

16,596

75,583

15,668

73,882

666,103

673,115

602,852

621,963

667,022

673,844

622,353

641,832

ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ นื% - กิจการทีไ% ม่ เกีย% วข้ องกัน
ลูกหนีการค้า - กิจการที#ไม่เกี#ยวข้องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันที#ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

รวมลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ นื%
- กิจการทีไ% ม่ เกีย% วข้ องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ นื% - สุ ทธิ
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9.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที#สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที#เกี#ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิ จดัง กล่ าวเป็ นไปตามเงื# อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที#ตกลงกันระหว่า งบริ ษทั ฯและบุ คคลหรื อ
กิจการที#เกี#ยวข้องกันเหล่านัน ซึ#งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษทั ใหญ่
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบียรับ
รายได้อื#น
ซือสิ นค้า
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
รายการธุรกิจกับบริษทั ร่ วม
ดอกเบียรับ
รายการธุรกิจกับบริษทั ที%เกีย% วข้ องกัน
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

15

15

5

5

ราคาตามสัญญา

-

-

1

2

-

-

21
1,196
1

20
1,122
1

อัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี
(2557: ร้อยละ 3.0 ถึง 3.6 ต่อปี )
ราคาตามสัญญา
ต้นทุนบวกด้วยอัตรากําไรจํานวนหนึ#ง
ราคาตามสัญญา

1

1

1

1

อัตรา MLR ต่อปี

41
34

29
32

41
29

29
22

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที#เกี#ยวข้องกัน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดังนี
งบการเงินรวม
2558
2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ นื% - กิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที#เกี#ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอื#น - กิจการที#เกี#ยวข้องกัน

919
919

729
729

18,947
554
19,501

19,427
442
19,869

เจ้ าหนีก ารค้ าและเจ้ าหนีอ นื% - กิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน (หมายเหตุ 23)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที#เกี#ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน/บุคคลที#เกี#ยวข้องกัน)
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื#น - กิจการที#เกี#ยวข้องกัน

5,688
5,688

610
610

244,690
5,564
250,254

192,745
580
193,325
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เงินลงทุนในลูกหนีที#รับซือและเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที#เกี#ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนีที#รับซื อและเงินให้กยู้ ืมระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที#เกี#ยวข้องกัน ณ วันที#
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื#อนไหวของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที#
31 ธันวาคม 2557
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั นและดอกเบีย ค้ างรับจาก
กิจการที%เกีย% วข้ องกัน (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั กรี นเนท เอสอี จํากัด (การร่ วมค้า)
เงินลงทุนในลูกหนีที%รับซือและดอกเบีย ค้ างรับ
จากกิจการที%เกีย% วข้ องกัน (หมายเหตุ 15)
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
(บริ ษทั ร่ วม)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที#
31 ธันวาคม 2558

เพิม# ขึน
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

-

15,065

-

15,065

10,236

-

(10,236)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที#
31 ธันวาคม 2557
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั นและดอกเบีย ค้ างรับจาก
กิจการที%เกีย% วข้ องกัน (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั พรี เมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ#ง อินดัสตรี จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั พีเอ็ม เอสอี จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
รวม

เพิม# ขึน
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที#
31 ธันวาคม 2558

6,621

3,800

(10,421)

-

6,621

42,740
2,001
48,541

(42,740)
(53,161)

2,001
2,001

บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด (บริ ษทั ย่อย)

42,652

-

(34,006)

8,646

เงินลงทุนในลูกหนีที%รับซือและดอกเบีย ค้ างรับ
จากกิจการที%เกีย% วข้ องกัน (หมายเหตุ 15)
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
(บริ ษทั ร่ วม)

10,236

-

(10,236)

-

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย ค้ างรับจาก
กิจการที%เกีย% วข้ องกัน (หมายเหตุ 11)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่า งปี สิ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ค่า ใช้จ่า ยผลประโยชน์
พนักงานที#ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
2558
2557
48,916
43,687
952
1,656
50,572
44,639

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
34,965
30,531
914
607
35,879
31,138

ภาระคําประกันกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระคําประกันให้กบั กิจการที#เกี#ยวข้องกันตามที#กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 36.3
10. เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั นและดอกเบีย ค้ างรับจากกิจการทีเ% กี%ยวข้ องกัน
ยอดคงเหลื อของบัญชี เงิ นให้กูย้ ืม ระยะสันแก่กิจการที#เกี# ยวข้องกันในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที#
31 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินที#บริ ษทั ฯให้กยู้ ืมในรู ปของตัวr สัญญาใช้เงินแก่บริ ษทั พีเอ็ม เอสอี จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
จํานวน 2 ล้านบาท ซึ# งคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนเมื#อทวงถามและไม่มี
หลักทรัพย์ค าํ ประกัน
ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการที#เกี#ยวข้องกันในงบการเงินรวมเป็ นเงินที#บริ ษทั ย่อยให้กยู้ ืมแก่
บริ ษทั กรี นเนท เอสอี จํากัด (การร่ วมค้า) จํานวน 15 ล้านบาท ซึ# งคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยมี
กําหนดชําระคืนเมื#อทวงถามและมีสินค้าคงเหลือเป็ นหลักประกัน
11. เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวและดอกเบีย ค้ างรับจากกิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
เมื#อวันที# 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ#ง คือ บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด ได้ทาํ บันทึกข้อตกลง
ชําระหนี เงื#อนไขการชําระคืนเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบียมีรายละเอียดดังนี
1. เงินต้น
2. อัตราดอกเบีย

3. กําหนดการชําระคืน
- เงินต้น
- ดอกเบีย

80 ล้านบาท
ร้อยละ 3.6 ต่อปี ตังแต่เดือนกันยายน 2553 ถึงธันวาคม 2553
หลัง จากนัน บริ ษัท ฯจะแจ้ง อัต ราดอกเบี ย ทุ ก ๆ 6 เดื อ น (ปั จ จุ บ ัน
อัตราดอกเบียร้อยละ 3.0 ต่อปี )
เป็ นรายไตรมาสเริ# มตังแต่มิถุนายน 2554 ถึงธันวาคม 2561
เป็ นรายเดือน
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รายละเอียดเงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบียค้างรับ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบียค้างรับจากกิจการที#เกี#ยวข้องกัน
หัก: ส่ วนที#ถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ#งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที#เกี#ยวข้องกัน - สุ ทธิจากส่ วนที#ถึง
กําหนดชําระคืนภายในหนึ#งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
8,646
42,652
(8,646)
(10,007)
-

32,645

12. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อ
วัสดุอื#น
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2558
73,242
21,315
101,271
38,651
5,027
3,629
243,135

2557
84,079
23,893
136,490
34,633
4,988
13,791
297,874

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิที#จะได้รับ
2558
2557
(6,708)
(4,211)
(859)
(539)
(2,341)
(3,790)
(2,652)
(2,952)
(2,284)
(2,541)
(14,844)
(14,033)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
66,534
79,868
20,456
23,354
98,930
132,700
35,999
31,681
2,743
2,447
3,629
13,791
228,291
283,841
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป

2558
62,662

2557
73,828

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิที#จะได้รับ
2558
2557
(6,267)
(3,773)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
56,395
70,055

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่า
สุ ทธิ ที#จะได้รับ เป็ นจํานวน 4 ล้านบาท (2557: 5 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 6 ล้านบาท 2557: 3 ล้านบาท)
โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ#งของต้นทุนขาย
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13. เงินฝากธนาคารทีม% ีภาระคํา ประกัน
บริ ษทั ย่อยได้นาํ เงินฝากธนาคารไปเป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันสําหรับหนังสื อคําประกันที#ออกโดยธนาคาร
ในนามบริ ษทั ย่อยและเป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
14. เงินลงทุนระยะยาว
ณ วัน ที# 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษัท ฯมี เ งิ น ลงทุ น ในหุ ้ น กู้ด้อ ยสิ ท ธิ มู ล ค่ า ตามหน้ า ตัrว 50 ล้า นบาท
(2557: 50 ล้านบาท) ซึ# งจะครบกําหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 และมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 4.7 ต่อปี
(2557: ร้อยละ 4.7 ต่อปี ) และมีเงินลงทุนในหุ ้นกู้ มูลค่าตามหน้าตัวr 10 ล้านบาท (2557: ไม่มี) ซึ# งจะครบ
กําหนดในเดือนมีนาคม 2563 และมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 4.1 ต่อปี
15. เงินลงทุนในลูกหนีท รี% ับซือและดอกเบีย ค้ างรับจากกิจการที%เกีย% วข้ องกัน
ในไตรมาสที#สี#ของปี 2548 บริ ษทั ฯได้ทาํ การซื อหนี ของบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ# งจํานวนเงิ น 524 ล้านบาท
จากสถาบันการเงินแห่ งหนึ# งในราคา 100 ล้านบาท โดยในการซื อหนี น ี บริ ษทั ฯได้รับเป็ นหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจํานวน 177 ล้านหุน้ และได้มูลหนี 65 ล้านบาท ซึ#งบริ ษทั ฯจะได้รับชําระจากบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าวตามตารางการชําระคืนตังแต่ปี 2550 ถึงปี 2558 โดยมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 4.5 ต่อปี สําหรับปี 2549
และปี 2550 และหลังจากนันอัตรา MLR ต่อปี เฉพาะในปี 2549 บริ ษทั ฯได้รับชําระดอกเบียจากบริ ษทั ร่ วม
ดัง กล่ าวในอัตราร้ อยละ 1.0 ต่อปี ส่ วนที#เหลื ออีก ร้ อยละ 3.5 ต่อปี บริ ษทั ฯจะได้รับ พร้ อมเงิ นต้นงวด
สุ ดท้ายในปี 2558 ซึ#งเป็ นไปตามแผนฟื นฟูกิจการของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ในปี 2558 บริ ษทั ฯได้รับชําระเงินต้นงวดสุ ดท้ายพร้อมดอกเบียทังหมดครบถ้วนแล้ว
16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที#แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี

บริ ษทั

บริ ษทั พรี เมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ#ง อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด
บริ ษทั พีเอ็ม เอสอี จํากัด
รวม
หัก: ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวม
หัก: ค่าเผือ# การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุ ทธิ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2558
2557
230,000
93,000
8,750
50,000

230,000
93,000
8,750
-

สัดส่ วนเงิน
ลงทุน
2558 2557
ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
-

ราคาทุน
2558

2557

311,699
92,999
182,500
50,000

311,699
92,999
182,500
-

637,198
(211,775)
425,423
(119,569)
305,854

587,198
(211,775)
375,423
(119,569)
255,854

(หน่วย: พันบาท)
เงินปั นผลที#บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2558
2557
16,740
69,999
86,739

12,090
69,999
82,089
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บริษัท พีเอ็ม เอสอี จํากัด
เมื#อวันที# 10 เมษายน 2558 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนจัดตังบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่หนึ#งแห่งคือ บริ ษทั พีเอ็ม เอสอี
จํากัด เพื#อประกอบธุ รกิ จลงทุนในกิจการเพื#อสังคมและดําเนิ นธุ รกิ จด้านการผลิ ต การตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจการเพื#อสังคม โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ
500,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท) และบริ ษทั ฯมีสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 100
ต่ อ มาเมื# อ วัน ที# 30 เมษายน 2558 บริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ า วได้จ ดทะเบี ย นเพิ# ม ทุ น อี ก จํา นวน 45 ล้า นบาท
(หุน้ สามัญ 4,500,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท) ทําให้บริ ษทั ย่อยมีทุนจดทะเบียนทังสิ น 50 ล้านบาท
(หุ ้นสามัญ 5,000,000 หุ ้น มูลค่าที#ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยได้จดทะเบียนเพิ#มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื#อวันที# 30 เมษายน 2558 และบริ ษทั ฯยังคงมีสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวร้อยละ 100
ผลแตกต่ างจากการจัดโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯครังที# 3/2549 เมื#อวันที# 15 ธันวาคม 2549 ได้มีมติอนุมตั ิให้
ขายเงินลงทุนทังหมดในบริ ษทั ย่อยที#บริ ษทั ฯถือหุ น้ โดยตรง คือ บริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด ให้แก่
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน# แคปปิ ตอล จํากัด (บริ ษทั ใหญ่) ในราคา 314 ล้านบาท และพร้ อมกันนันที#ประชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯซื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสองแห่งซึ# งบริ ษทั ฯเคยถือหุ ้น
ทางอ้อม ได้แก่ บริ ษทั พรี เมียร์ โฟรเซ่ น โพรดักส์ จํากัด และบริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ# ง อินดัสตรี จํากัด จาก
บริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด ในราคา 193 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามลําดับ ต่อมาเมื#อวันที#
22 สิ งหาคม 2550 ที# ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯครั งที# 1/2550 ได้มี มติ อนุ ม ตั ิ ให้บริ ษ ทั ฯซื อเงิ นลงทุ น
ทังหมดในบริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด ซึ# งบริ ษทั ฯเคยถือหุ ้นทางอ้อมจากบริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด ใน
ราคา 60 ล้านบาท เนื#องจากการซื อขายเงินลงทุนข้างต้นเป็ นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริ ษทั ดังนัน
บริ ษทั ฯจึงได้แสดงราคาทุนดังเดิมเป็ นต้นทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเนื#องจากบริ ษทั ย่อยทังสาม
ดังกล่าวที#ซื อมาจากบริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด เคยเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯมาโดยตลอด และ
ผลของรายการซือขายเงินลงทุนดังกล่าวจึงถือเป็ น “ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุ รกิจของกลุ่ม
บริ ษทั ” และแสดงไว้ในองค์ประกอบอื#นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงิน
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17. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เมื#อวันที# 19 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั พีเอ็ม เอสอี จํากัด) ได้เข้าลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ#มทุนของ
บริ ษทั กรี นเนท เอสอี จํากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจํานวน 360,000 หุ ้น มูลค่าที#ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม
เป็ นจํา นวนเงิ น 36 ล้า นบาท ตามมติ ข องที# ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ย่อ ย ครั งที# 1/2558 เมื# อ วัน ที#
10 เมษายน 2558 ทําให้การถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นที#ออกและจําหน่าย
แล้วทังหมดของบริ ษทั ดังกล่าวนัน
บริ ษทั กรี นเนท เอสอี จํากัด เป็ นบริ ษทั จํากัด ซึ# งจัดตังและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย ธุ รกิจหลักคือ ธุ รกิจ
ผลิตและจําหน่ายกาแฟอินทรี ยแ์ ละผลิตผลทางการเกษตรอินทรี ยอ์ ื#นๆ หรื อผลิตผลทางการเกษตรที#เป็ นมิตร
ต่อสิ# งแวดล้อม โดยมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจแบบกิจการเพื#อสังคม
17.1 เงินลงทุนในการร่ วมค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)

ชื#อบริ ษทั

สัดส่ วนเงินลงทุน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ

บริ ษทั กรี นเนท เอสอี จํากัด

50

-

งบการเงินรวม
ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
-

36,000

34,248

-

17.2 ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ชื#อบริ ษทั
บริ ษทั กรี นเนท เอสอี จํากัด

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในการร่ วมค้าในระหว่างปี
2558
2557
1,752
-

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นจาก
เงินลงทุนในการร่ วมค้าในระหว่างปี
2558
2557
-
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18. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
18.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ลักษณะ
ธุ รกิจ

บริ ษทั

บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด
(มหาชน)
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ

ลงทุนใน
กิจการต่างๆ

จัดตังขึน
ในประเทศ

ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน
2558
2557
ร้อยละ ร้อยละ
20.08
20.08

2558

2557

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2558
2557

45,066

186,065

67,463

89,319

45,066

(140,999)
45,066

67,463

89,319

ราคาทุน

(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั

ลักษณะ
ธุ รกิจ

บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ ลงทุนใน
จํากัด (มหาชน)
กิจการต่างๆ

จัดตังขึน
ในประเทศ

ไทย

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
2558 2557
ร้อยละ ร้อยละ
20.08

18.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื#อการด้อยค่าของ
ราคาทุน
เงินลงทุน
2558
2557
2558
2557

55,876

36,766

-

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2558
2557

-

55,876

36,766

เมื#อวันที# 15 มิถุนายน 2558 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด) ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั พรี เมีย ร์ เอ็นเตอร์ ไ พรซ์ จํา กัด (มหาชน)ให้แก่ บ ริ ษ ทั ฯในราคาซื อขายหุ ้นสุ ดท้า ย (Final Selling
Price) จํา นวน 14,929,937 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1.28 บาท รวมเป็ นเงิ นทัง สิ น 19 ล้า นบาท ตามมติข องที#
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ย่อย ครังที# 3/2558 เมื#อวันที# 11 มิถุนายน 2558 การที#บริ ษทั ฯซื อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวนันไม่ทาํ ให้สัดส่ วนการลงทุนในงบการเงินรวมเปลี#ยนแปลงและยังคงสัดส่ วนเดิมที#
ร้อยละ 20.08
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18.2 ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
ในระหว่างปี
ระหว่างปี
2558
2557
2558
2557
(21,668)
(8,702)
(188)
-

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

18.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที#เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที# 31 ธันวาคม มูลค่ายุติธรรม ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
148
220
148
200

18.4 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที#มีสาระสําคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่ วนตามส่ วนได้เสี ยของกิจการในสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ร่ วม

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
2558
2557
276
307
1,563
1,429
(489)
(399)
(1,014)
(892)
336
444
20.08
20.08
67
89
67
89
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สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
(155)
(81)
(1)
(1)
(156)
(82)

ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

19. เงินลงทุนในบริษัทอืน%
(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั

บริ ษทั กลุ่มสุวิทย์ดาํ ริ ห์ จํากัด
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั อืน% - สุ ทธิ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2558
2557
1,000

1,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
10
10

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลที#บริ ษทั ฯ
ราคาทุน
รับระหว่างปี
2558
2557
2558
2557
100

100

(100)
-

(100)
-

-

-
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20. ทีด% ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ซ# ึง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที#ตีใหม่

ที#ดิน
ราคาทุน / ราคาทีต% ใี หม่
1 มกราคม 2557
ซือเพิม#
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า
โอนออก
31 ธันวาคม 2557
ซือเพิม#
ตีราคาที#ดินเพิม# ขึน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า
โอนออก
31 ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์ซ# ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
อาคารและ
สิ# งปลูกสร้างและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื# องจักร

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

เครื# องมือ
และอุปกรณ์

เครื# องตกแต่งติดตัง
และเครื# องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่างก่อสร้าง
และเครื# องจักร
ระหว่างติดตัง

รวม

284,621
284,621
150,471
-

286,546
399
12,359
299,304
2,157
16,201
-

373,814
19,852
(3,219)
25,951
416,398
48,556
(37,197)
34,362
-

7,675
7,675
-

61,244
3,338
(31)
717
65,268
10,638
(19,915)
-

36,963
2,535
(1,437)
38,061
5,388
(9,594)
505
-

10,113
(2,124)
7,989
-

9,431
70,774
(113)
(48,346)
31,746
23,523
(60)
(51,068)

1,070,407
96,898
(6,811)
(113)
39,027
(48,346)
1,151,062
90,262
150,471
(66,706)
(60)
51,068
(51,068)

435,092

317,662

462,119

7,675

55,991

34,360

7,989

4,141

1,325,029
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20. ทีด% ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ซ# ึง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที#ตีใหม่

ที#ดิน

สิ นทรัพย์ซ# ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
อาคารและ
สิ# งปลูกสร้างและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

ค่ าเสื% อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
223,105
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
3,991
ค่าเสื# อมราคาสําหรับส่วนที#จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2557
227,096
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
4,681
ค่าเสื# อมราคาสําหรับส่วนที#จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2558
231,777
ค่ าเผือ% การด้ อยค่ า
1 มกราคม 2557
โอนออก
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
72,208
284,621
31 ธันวาคม 2558
435,092
85,885
ค่ าเสื% อมราคาสํ าหรับปี
2557 (จํานวน 12 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที#เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2558 (จํานวน 21 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที#เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

เครื# องจักร

เครื# องตกแต่งติดตัง
และเครื# องใช้
สํานักงาน

เครื# องมือ
และอุปกรณ์

งานระหว่างก่อสร้าง
และเครื# องจักร
ระหว่างติดตัง

ยานพาหนะ

รวม

302,284
8,351
(1,336)
309,299
16,206
(28,352)
297,153

7,667
5
7,672
1
7,673

45,378
4,296
(31)
49,643
5,248
(19,751)
35,140

34,142
1,263
(1,434)
33,971
1,654
(9,576)
26,049

9,731
(2,037)
7,694
7,694

-

622,307
17,906
(4,838)
635,375
27,790
(57,679)
605,486

-

-

-

-

-

8,019
(8,019)
-

8,019
(8,019)
-

107,099
164,966

3
2

15,625
20,851

4,090
8,311

295
295

31,746
4,141

515,687
719,543
17,906
27,790

26

20. ทีด% ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่วย: พันบาท)

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซือเพิม#
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2557
ซือเพิม#
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่ าเสื%อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสําหรับส่วนที#จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสําหรับส่วนที#จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ค่ าเสื%อมราคาสําหรับปี
2557 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2558 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื# องตกแต่งติดตัง
และเครื# องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ

รวม

7,675
7,675
7,675

10,789
939
(1,437)
10,291
754
(139)
10,906

10,113
(2,124)
7,989
7,989

28,577
939
(3,561)
25,955
754
(139)
26,570

7,667
5
7,672
1
7,673

9,710
467
(1,434)
8,743
544
(139)
9,148

9,731
(2,037)
7,694
7,694

27,108
472
(3,471)
24,109
545
(139)
24,515

3
2

1,548
1,758

295
295

1,846
2,055
472
545

บริ ษ ทั ย่อยได้จดั ให้มี การประเมิ นราคายุติธรรมของที# ดินโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิสระในปี 2558 ซึ# งใช้วิธี
เปรี ยบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมที#ใช้วดั มูลค่าที#ดินดังกล่าวเป็ นข้อมูลในระดับชันที# 2 ซึ# งเป็ นการใช้
ข้อมูลอื#นที#สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
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หากบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าของที#ดินด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 จะเป็ นดังนี

ที#ดิน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
76,356
76,356

บริ ษทั ย่อยสองแห่งได้จดจํานองที#ดินพร้อมสิ# งปลูกสร้างทังหมดและเครื# องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ย่อยแห่ง
หนึ# งซึ# งมี มูล ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 จํา นวน 429 ล้า นบาท (2557: 272 ล้านบาท)
เพื#อเป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันวงเงินสิ นเชื#อและหนังสื อคําประกันที#บริ ษทั ย่อยได้รับจากธนาคาร
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ# งซึ# งตัดค่าเสื# อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื# อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิ น
ประมาณ 369 ล้า นบาท (2557: 369 ล้า นบาท) และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ทั ฯเป็ นจํา นวนเงิ น ประมาณ
24 ล้านบาท (2557: 23 ล้านบาท)
21. สิ นทรัพย์ทไี% ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน

ที#ดิน
เครื# องจักร เครื# องมือและอุปกรณ์
รวม
หัก: ค่าเสื# อมราคาสะสม
ค่าเผื#อการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ที#ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน - สุ ทธิ
ค่าเสื# อมราคาที#รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
20,460
20,460
57,061
114,018
77,521
134,478
(55,761)
(104,254)
(8,019)
21,760
22,205
23
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สิ นทรัพย์ที#ไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงานได้แก่ ที#ดิน เครื# องจักร เครื# องมือและอุปกรณ์สําหรับส่ วนงานและ
โรงงานแห่ ง หนึ# ง ที# หยุดการผลิ ตและโครงการที# ย งั ไม่ ไ ด้ดาํ เนิ นการของบริ ษ ัท ย่อยสามแห่ ง ในเดื อ น
มกราคม 2559 บริ ษ ทั ย่อยได้พิจารณามูล ค่า ของที# ดินโดยใช้ราคาประเมิ นจากกรมที# ดิน ซึ# งไม่พ บว่า มี
การลดลงของมูลค่าที#ดิน
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ#งได้จดจํานองที#ดินและเครื# องจักรส่ วนใหญ่ซ# ึ งเป็ นสิ นทรัพย์ที#ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ย่อยซึ# งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 20 ล้านบาท (2557: 20 ล้านบาท)
เพื#อเป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันวงเงินสิ นเชื#อและหนังสื อคําประกันที#บริ ษทั ย่อยได้รับจากธนาคารแห่งหนึ#ง
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22. ค่ าเช่ าจ่ ายล่วงหน้ า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
59,641
59,641
(16,634)
(13,652)
43,007
45,989

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่ายที#รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี

2,982

2,982

23. เจ้ าหนีก ารค้ าและเจ้ าหนีอ นื%

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื#น
- กิจการที#เกี#ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
เจ้าหนีการค้า - กิจการที#ไม่เกี#ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีอื#น
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื#น

24.

งบการเงินรวม
2558
2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

5,688
384,281
85,963
32,248
508,180

250,254
204,877
51,475
7,389
513,995

610
406,416
81,183
36,885
525,094

193,325
193,759
48,258
10,661
446,003

หนีส ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบียรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก : ส่ วนที#ถึงกําหนดชําระภายในหนึ#งปี
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิจากส่ วนที#ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ#งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
21,010
(1,775)
19,235
(3,915)
15,320

-

บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ# งเพื#อเช่าเครื# องจักรใช้ในการดําเนินงานของกิจการโดยมี
กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี#ยประมาณ 5 ปี
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บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที#จะต้องจ่ายค่าเช่าขันตํ#าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี

ผลรวมของจํานวนเงินขันตํ#าที#ตอ้ งจ่ายทังสินตามสัญญาเช่า
ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ#าที#ตอ้ งจ่ายทังสินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
4,584
16,426
21,010
(669)
(1,106)
(1,775)
3,915
15,320
19,235

25. วงเงินสิ นเชื%อ
วงเงินสิ นเชื#อ (วงเงินเบิกเกินบัญชี หนังสื อคําประกันธนาคาร ทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ ออฟเครดิตและวงเงิน
ซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็ นต้น) ที#บริ ษทั ย่อยได้รับจากธนาคาร มีเงินฝากธนาคารของบริ ษทั ย่อย
และการจดจํา นองที# ดิ น พร้ อ มสิ# ง ปลู ก สร้ า งทัง หมดและเครื# อ งจัก รบางส่ ว นของบริ ษ ัท ย่อ ยวางเป็ น
หลักทรัพย์ค าํ ประกัน และคําประกันโดยบริ ษทั ฯตามที#กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 20
21 และ 36.3
นอกจากนี บริ ษ ทั ย่อยแห่ ง หนึ# ง (บริ ษ ทั พรี เมี ย ร์ แคนนิ# ง อิ น ดัส ตรี จํา กัด) จะต้องปฏิ บ ตั ิ ตามเงื# อนไข
บางประการตามที#ระบุไว้ในสัญญาวงเงินสิ นเชื#อกับสถาบันการเงิน โดยมีเงื#อนไขดังนี
1.

หากบริ ษทั ย่อยยังมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจําปี ) ห้ามจ่ายเงินปั นผล/ทําการจัดสรรอื#น
ใดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย

2.

ห้ามทําธุ รกรรมให้กูย้ ืมกับกลุ่มเจ้าหนีซ# ึ งเป็ นบริ ษทั ที#เกี#ยวข้อง เว้นแต่ในการดําเนิ นธุ รกิจตามปกติ
ของบริ ษทั ย่อย

3.

ห้ามทําการลงทุนใดๆ หรื อจัดตังบริ ษทั ย่อยใดๆ หรื อให้เงินกูใ้ ดๆ

4.

ห้ามทําการกูย้ ืม ก่อภาระผูกพันหรื อคําประกันภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที#ลงนามในสัญญานี
เว้นแต่ในการดําเนิ นธุ รกิจตามปกติของบริ ษทั ย่อยหรื อเว้นแต่บริ ษทั ย่อยต้องดํารงอัตราส่ วนหนีสิน
ต่อส่ วนผูถ้ ือหุน้ ไว้มิให้สูงกว่าในอัตรา 3:1 ตามงบการเงินประจําปี

หากบริ ษทั ย่อยไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที#ให้ไว้กบั สถาบันการเงิน สถาบันการเงินถือว่าเป็ นการผิดสัญญาและ
ให้ถือว่าหนีสินทุกประเภทตามวงเงินสิ นเชื#อของสัญญาดังกล่าว (ถ้ามี) เป็ นอันถึงกําหนดชําระโดยทันที
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26. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํา นวนเงิ น สํ า รองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนัก งานซึ# งเป็ นเงิ น ชดเชยพนัก งานเมื# อ ออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่วนที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ส่วนที#รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น :
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที#เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที#จ่ายในระหว่างปี
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2558
2557
82,804
77,371

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
37,556
36,242

7,112
2,898

6,744
2,589

3,228
1,177

3,009
1,032

(6,300)
5,316
2,481
(8,284)
86,027

(3,900)
82,804

(1,722)
1,778
1,186
(4,263)
38,940

(2,727)
37,556

ค่าใช้จา่ ยเกี#ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2558
2557
3,968
3,983
6,042
5,350
10,010
9,333

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
4,405
4,041
4,405
4,041

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ น
จํานวนประมาณ 4 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 3 ล้านบาท)
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี#ยถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณ 17 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ปี )
สมมติฐานที#สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึนกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
2558
2557
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
3.1
4.4
5.6
5.5
0 - 25

0 - 25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
3.1
4.4
5.6
5.5
0 - 25

0 - 25

ผลกระทบของการเปลี#ยนแปลงสมมติฐานที#สาํ คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึนกับช่วงอายุ)

เพิ#มขึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ#มขึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1
(4.9)
5.7
(1.7)
1.9
5.8
(5.2)
2.0
(1.8)
(4.4)

5.9

(1.4)

2.2

27. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ# งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ สํารองตามกฎหมายดังกล่า วไม่ส ามารถนําไปจ่ายเงิ นปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษ ทั ฯได้จดั สรร
สํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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28. ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทีด% ิน

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก: ตีราคาที#ดินเพิม# ขึน
ยอดคงเหลือปลายปี
ผลกระทบของภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
166,612
166,612
150,471
317,083
166,612
(30,094)
286,989
166,612

ส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคาที#ดินดังกล่ าวไม่สามารถนํามาหักกับ ขาดทุ นสะสมและไม่ส ามารถจ่า ยเป็ น
เงินปันผลได้
29. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยที#สาํ คัญดังต่อไปนี

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื#นของพนักงาน
ค่าเสื# อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ซื อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
การเปลี#ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา

งบการเงินรวม
2558
2557
375,329
354,724
27,721
18,438
2,982
2,982
35,099
35,122
2,311,822 1,009,288
1,452,800 1,357,274
13,415
(15,278)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
188,916
185,835
601
577
2,982
2,982
27,538
27,050
2,310,806 2,286,070
11,166
(15,450)
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30. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว# คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว# คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที%แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

87,399

86,358

73,701

75,167

(16,466)

(1,624)

(3,911)

(1,217)

70,933

84,734

69,790

73,950

จํานวนภาษีเงินได้ที#เกี#ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี สิ นสุ ดวันที#
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที#เกี#ยวข้องกับกําไร
จากการตีราคาที#ดิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที#เกี#ยวข้องกับผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย

(30,094)

-

-

-

299
(29,795)

-

248
248

-
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้มีดงั นี

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
อัตราภาษี
ขาดทุนทางภาษีในปี ก่อนที#ถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีที#ถูกใช้ประโยชน์ในปี ปัจจุบนั
แต่ไม่เคยรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี
การใช้ประโยชน์คา่ เผื#อการด้อยค่าของเงินลงทุนที#
ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลประโยชน์ทางภาษีจากการใช้สิทธิตาม
บัตรส่งเสริ มการลงทุน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้ที#ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที#มีสิทธิหกั ได้เพิม# ขึน
อื#นๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที#แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2558
2557
504,159
513,100

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
428,369
454,828

20%

20%

20%

20%

100,832

102,620

85,674

90,966

-

(1,262)

-

-

(613)

(1,262)

-

-

(28,200)

-

-

-

(10,832)

(20,173)

-

-

(423)
5,947
(462)
4,684
9,746

(150)
3,642
(421)
1,740
4,811

(17,718)
2,079
(245)
(15,884)

(18,344)
1,513
(185)
(17,016)

70,933

84,734

69,790

73,950
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
2558
2557
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนที#ยงั ไม่เกิดขึนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนชัว# คราว
ค่าเผื#อหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผื#อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษียงั ไม่ได้ใช้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

4,601
471
2,665
17,059
14,802
39,598

397
454
2,397
16,429
1,262
20,939

3,668
471
1,254
7,788
13,181

302
454
755
7,511
9,022

รวม

10,902
71,747
632
83,281

9,308
41,653
331
51,292

59
59

59
59

สินทรัพย์ (หนีส ิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(43,683)

(30,353)

13,122

8,963

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

22,909

8,963

13,122

8,963

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(66,592)

(39,316)

-

-

รวม
หนีส ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื# อมราคาทางบัญชี
และทางภาษี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที#ดิน
อื#นๆ

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ# งมีรายการผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที#ยงั ไม่ได้ใช้ จํานวน 7 ล้านบาท (2557: 11 ล้านบาท) ที#บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี เนื# องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็ นว่าบริ ษทั ย่อยอาจมีความไม่แน่ นอนในกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที#จะนําผลแตกต่างชัว# คราวและขาดทุนทางภาษีที#ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที#ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวนดังกล่าวจะสิ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2559
31. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ# ง (บริ ษทั พี.เอม.ฟูด. จํากัด) ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุนสําหรั บกิ จการผลิ ตอาหารว่า งสํา เร็ จรู ปตามบัตรส่ งเสริ ม การลงทุ นเลขที# 9020(2)/2555 เมื# อวันที#
5 ตุลาคม 2555 ภายใต้เงื#อนไขที#กาํ หนดบางประการ สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสําหรับกําไรที#ได้จากการประกอบกิจการที#ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที#เริ# มมี
รายได้จากการประกอบกิ จการนัน โดยมี มูล ค่าภาษี ที#ไ ด้รับยกเว้นไม่เกิ น 77,490,000 บาท หรื อไม่เกิ น
ร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื#อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต ซึ# งบริ ษทั ย่อยจะต้องใช้สิทธิ ยกเว้นภาษี
เงินได้ในแต่ละปี ได้ไม่เกินจํานวนเงินที#ได้รับการลงทุนจริ ง นับแต่วนั ที#เริ# มลงทุนตามโครงการ (บริ ษทั ย่อย
เริ# มใช้สิทธิทางภาษีตงั แต่ 1 มกราคม 2556)
32. กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กํา ไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํา นวณโดยหารกํา ไรสํา หรั บ ปี (ไม่รวมกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น) ด้วยจํานวน
ถัวเฉลี#ยถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญที#ถือโดยบุคคลภายนอกที#ออกจําหน่ายอยูใ่ นระหว่างปี

กําไรสําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี#ยถ่วงนําหนัก (พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
2558
2557
433,226
428,366
598,245
598,245
0.72
0.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
358,579
380,878
598,245
598,245
0.60
0.64
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33. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที#นาํ เสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที#ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ#าเสมอเพื#อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทังนีผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯคือคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
เพื# อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการบริ หารงาน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจัด โครงสร้ า งองค์ก รเป็ นหน่ ว ยธุ ร กิ จ
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที#รายงานทังสิ น 3 ส่ วนงาน ดังนี
- ส่ วนงานจัดจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
- ส่ วนงานการผลิตอาหาร
- ส่ วนงานคลังสิ นค้าห้องเย็นและบริ การ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานอื#นเป็ นส่ วนงานที#รายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื#อวัตถุประสงค์ใน
การตัด สิ น ใจเกี# ย วกับ การจัด สรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน บริ ษ ัท ฯประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมซึ# งวัด
มูล ค่า โดยใช้เ กณฑ์เ ดี ย วกับ ที# ใ ช้ใ นการวัดกํา ไรหรื อขาดทุ น จากการดํา เนิ นงานและสิ นทรั พ ย์ร วมใน
งบการเงิ น อย่า งไรก็ตาม บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยบริ หารงานส่ วนกลาง บริ หารงานด้า นการจัดหาเงิ น
(ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ทางการเงิน) และภาษีเงินได้ของทังกลุ่ม ดังนัน รายได้และ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่ วนให้แต่ละส่ วนงานดําเนินงาน
การบันทึก บัญชี สํา หรั บ รายการระหว่างส่ วนงานที# รายงานเป็ นไปในลัก ษณะเดี ย วกับ การบันทึ ก บัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

38

ข้อมูลรายได้ กําไรและสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: ล้านบาท)

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที% 31 ธันวาคม
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การให้ลกู ค้าภายนอก
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขายและบริ การให้ลกู ค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
รายได้ และค่าใช้ จ่ายทีไ% ม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื#น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว# คราว
ที#ยงั ไม่เกิดขึนจริ ง
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและ
บริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

จัดจําหน่ายสิ นค้า
อุปโภคและบริ โภค
2558
2557

ผลิตอาหาร
2558
2557

คลังสิ นค้าห้องเย็น
และบริ การ
2558
2557

อื#น ๆ
2558

รวมส่ วนงาน
2558
2557

2557

รายการปรับปรุ งและ
ตัดรายการระหว่างกัน
2558
2557

3,190
13
3,203
3,203

3,103
3,103
3,103

37
1,010
1,047
1,196
2,243

41
902
943
1,123
2,066

4
4
27
31

2
2
23
25

-

-

3,231
1,023
4,254
1,223
5,477

3,146
902
4,048
1,146
5,194

(1,223)
(1,223)

(1,146)
(1,146)

3,231
1,023
4,254
4,254

3,146
902
4,048
4,048

433

423

304

263

15

8

-

-

752

694

-

5

752

699

20
(4)
(214)

38
(4)
(202)

(22)

(4)

(24)
(4)
504
(71)
433

(9)
(5)
513
(85)
428

2,499

2,305

กําไรสํ าหรับปี
สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงาน

งบการเงินรวม
2558
2557

1,673

1,645

1,019

932

332

206

50

-

3,074

2,783

(575)

(478)
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ข้อมูลเกี#ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึนตามสถานที#ตงั ของลูกค้า
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ญี#ปุ่น
ประเทศอื#นๆ
รวม

3,231
715
308
4,254

3,146
698
204
4,048

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื# องมือทางการเงินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ) ที#แสดงอยูใ่ น
งบการเงิ น ตัง อยู่ใ นประเทศที# กิ จการดํา เนิ นการอยู่คื อในประเทศไทย จึ ง ถื อเป็ นการรายงานตามเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี#ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนห้ารายเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ
2,321 ล้านบาท ซึ# งมาจากส่ วนงานจัดจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค และการผลิตอาหาร (ปี 2557 มี
รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนห้าราย เป็ นจํานวนเงิน 2,175 ล้านบาท ซึ#งมาจากส่ วนงานจัดจําหน่ายสิ นค้า
อุปโภคและบริ โภค และการผลิตอาหาร)
34. กองทุนสํ ารองเลีย งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลี ยงชี พของ
แต่ละบริ ษ ทั ขึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยและ
พนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 8 ของเงินเดือน (2557: ร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน) กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย จํากัด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานเมื#อพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของแต่ละบริ ษทั ในระหว่างปี 2558
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 13 ล้านบาท (2557: 8 ล้านบาท) และเฉพาะ
ของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวนเงิน 6 ล้านบาท (2557: 4 ล้านบาท)
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35. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผล
เงินปันผลประจําปี 2556
เงินปันผลระหว่างกาลประจําปี 2557

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื#อวันที#
24 เมษายน 2557
ที#ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื#อวันที# 7 สิ งหาคม 2557

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2557
เงินปันผลประจําปี 2557
เงินปันผลระหว่างกาลประจําปี 2558

ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื#อวันที#
23 เมษายน 2558
ที#ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื#อวันที# 6 สิ งหาคม 2558

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2558

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

185,456

0.31

149,561
335,017

0.25
0.56

227,333

0.38

167,509
394,842

0.28
0.66

36. ภาระผูกพันและหนีส ิ นทีอ% าจเกิดขึน
36.1 ภาระผูกพันเกีย% วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่ าที#เกี# ยวข้องกับการเช่ าพืนที#ในอาคารสํานักงาน ยานพาหนะและ
อุปกรณ์กบั กิจการที#เกี#ยวข้องกันและบริ ษทั อื#น อายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขันตํ#าที#ตอ้ งจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี
งบการเงินรวม
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

18
33

15
26

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
12
14

12
24
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36.2 ภาระผูกพันเกีย% วกับสั ญญาบริการระยะยาว
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาที#เกี# ยวข้องกับการรับบริ การด้านคอมพิวเตอร์ คําปรึ กษา ค่าโฆษณา
และบริ การอื#นๆกับกิจการที#เกี#ยวข้องกันและบริ ษทั อื#น อายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่ 1 ถึง 20 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขันตํ#าที#ตอ้ งจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญญาบริ การระยะยาวดังนี
งบการเงินรวม
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

89
21
37

61
23
41

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
52
19
37

45
21
41

36.3 การคํา ประกัน
ก) ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันจากการที#บริ ษทั ฯคําประกันวงเงินสิ นเชื#อของธนาคาร
ให้แก่ บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ#งเป็ นจํานวนเงิน 113 ล้านบาท (2557: 113 ล้านบาท)
ข) ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ# งได้ค าํ ประกันวงเงินสิ นเชื#อให้แก่บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ# ง
ในวงเงิน 102 ล้านบาท (2557: 102 ล้านบาท)
ค) ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยมีหนัง สื อคํา ประกันซึ# งออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ทั ย่อย
เหลื ออยู่เป็ นจํานวน 12 ล้า นบาท (2557: 17 ล้านบาท) ซึ# งเกี# ย วเนื# องกับ ภาระผูก พันทางปฏิ บตั ิ บาง
ประการตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั ย่อย ซึ# งประกอบด้วยหนังสื อคําประกันเพื#อคําประกันภาษีอากร
ขาเข้าจํานวน 9 ล้านบาท (2557: 14 ล้านบาท) และเพื#อคําประกันการใช้ไฟฟ้ าจํานวน 3 ล้านบาท (2557:
3 ล้านบาท)
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37. เครื%องมือทางการเงิน
37.1 นโยบายการบริหารความเสี% ยง
เครื# องมือทางการเงินที#สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที#นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที# 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื# องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการค้า เงินให้กยู้ มื เงินลงทุน เจ้าหนีการค้าและหนีสินตามสัญญาเช่าการงิน บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีความเสี# ยงที#เกี#ยวข้องกับเครื# องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี# ยง
ดังนี
ความเสี% ยงด้ านการให้ สินเชื%อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี# ยงด้านการให้สินเชื#อที#เกี#ยวเนื#องกับลูกหนีการค้าและเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการ
ที#เกี# ย วข้องกัน ฝ่ ายบริ หารควบคุ ม ความเสี# ยงนี โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธี การในการควบคุ ม
สิ นเชื# อที#เหมาะสม ดังนันบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที#เป็ นสาระสําคัญจาก
การให้สินเชื#อ นอกจากนี การให้สินเชื#อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื#องจากบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที#หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที#บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื#อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีการค้าและเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที#เกี#ยวข้องกัน
ที#แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี% ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค วามเสี# ยงจากอัตราดอกเบีย ที#สํา คัญอันเกี# ย วเนื# องกับ เงิ นฝากสถาบันการเงิ น
เงินให้กูย้ ืม เงินลงทุนและหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินที#มีดอกเบีย สิ นทรัพย์และหนีสินทางการเงินส่ วน
ใหญ่มีอตั ราดอกเบียที#ปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที#ซ# ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน
ปัจจุบนั
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สิ นทรัพย์และหนีสินทางการเงินที#สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนีสินทางการเงินที#มีอตั ราดอกเบียคงที#สามารถแยกตามวันที#
ครบกําหนดหรื อวันที#มีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันที#มีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
อัตราดอกเบียคงที#
มากกว่า
1 ถึง 5 ปี
2558
2557

ภายใน
1 ปี
2558
2557

ณ วันที# 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบีย
มากกว่า
ปรับขึนลง
ไม่มี
5 ปี
ตามราคาตลาด
อัตราดอกเบีย
2558
2557
2558
2557
2558
2557
(ล้านบาท)

รวม
2558

2557

อัตรา
ดอกเบีย
2558
2557
(ร้อยละต่อปี )

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว# คราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื#น
เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับ
จากกิจการที#เกี#ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที#มีภาระคําประกัน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในลูกหนีที#รับซือ - กิจการที#เกี#ยวข้องกัน
หนีสินทางการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื#น
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

52
-

-

-

-

-

77
-

63
-

517
667

461
674

77
517
667

63 0.37 - 0.50 0.37 - 0.50
513
1.5
1.75 - 3.25
674
-

15
2
17

2
54

10
10

-

50
50

50
50

77

8
71

1,184

2
1,137

15
2
60
1,338

7.5
2 1.05 - 1.75 1.05 - 1.75
50 4.1, 4.7
4.7
10
MLR
1,312

4
4

-

15
15

-

-

-

-

-

508
508

525
525

508
19
527

525
525

2.4 - 6.1

-
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อัตราดอกเบียคงที#
มากกว่า
1 ถึง 5 ปี
2558
2557

ภายใน
1 ปี
2558
2557

ณ วันที# 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบีย
มากกว่า
ปรับขึนลง
ไม่มี
5 ปี
ตามราคาตลาด
อัตราดอกเบีย
2558
2557
2558
2557
2558
2557
(ล้านบาท)

รวม
2558

2557

อัตรา
ดอกเบีย
2558
2557
(ร้อยละต่อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว# คราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื#น
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการที#เกี#ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที#เกี#ยวข้องกัน
เงินลงทุนในลูกหนีที#รับซือ - กิจการที#เกี#ยวข้องกัน
หนีสินทางการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื#น

2
9
11

50
7
10
67

10
10

33
33

50
50

50
50

66
66

25
8
33

430
622
1,052

392
642
2
1,036

66
430
622
2
60
9
1,189

25
442
642
7
50
43
10
1,219

0.5
3.0
4.1, 4.7
3.0
-

0.75
2.65
3.0 - 3.6
4.7
3.0 - 3.6
MLR

-

-

-

-

-

-

-

-

514
514

446
446

514
514

446
446

-

-
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ความเสี% ยงจากอัตราแลกเปลีย% น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี# ยงจากอัตราแลกเปลี#ยนที#สาํ คัญอันเกี#ยวเนื#องจากการซื อและขายสิ นค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ# งส่ วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหนึ#งปี เพื#อใช้เป็ นเครื# องมือในการบริ หารความเสี# ยง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนีสินทางการเงินที#เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ดังนี
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
(ล้าน)
(ล้าน)
2
1
-

หนีสินทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
(ล้าน)
(ล้าน)
1
3
32
34

อัตราแลกเปลี#ยน
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.9233 และ 36.2538 32.8128 และ 33.1132
0.302756
0.276511

บริ ษทั ย่อยมีสัญญาซือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
อัตราแลกเปลี#ยนตามสัญญา
จํานวนที#ซือ
ของจํานวนที#ซือ
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
0.3
35.3001 ถึง 35.9668

วันครบกําหนดตามสัญญา

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
อัตราแลกเปลี#ยนตามสัญญา
จํานวนที#ขาย
ของจํานวนที#ขาย
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
1
36.0044 ถึง 36.2758

วันครบกําหนดตามสัญญา

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
อัตราแลกเปลี#ยนตามสัญญา
จํานวนที#ขาย
ของจํานวนที#ขาย
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
1
32.9315 ถึง 33.0281

วันครบกําหนดตามสัญญา

19 เมษายน 2559 ถึง
20 มิถุนายน 2559

25 มีนาคม 2559 ถึง
5 กรกฎาคม 2559

8 มิถุนายน 2558 ถึง
6 กรกฎาคม 2558
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37.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื%องมือทางการเงิน
เนื#องจากเครื# องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน เงินให้กยู้ ืมมี
อัตราดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื# องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
38. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที#สําคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ# ึ งโครงสร้างทุนที#เหมาะสมเพื#อ
สนับ สนุ น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯและเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ า การถื อ หุ ้น ให้ก ับ ผูถ้ ื อ หุ ้น โดย ณ วัน ที#
31 ธันวาคม 2558 กลุ่ มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี สินต่อทุ นเท่า กับ 0.4:1 (2557: 0.4:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯมี
อัตราส่ วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 0.5:1 (2557: 0.5:1)
39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื#อวันที# 16 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั พีเอ็ม เอสอี จํากัด) ได้จดทะเบียนเพิ#มทุนกับกระทรวง
พาณิ ชย์เป็ นจํานวนเงิน 50 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 5,000,000 หุ ้น มูลค่าที#ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ทําให้บริ ษทั ย่อยมี
ทุนจดทะเบียนทังสิ น 100 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 10,000,000 หุ ้น มูลค่าที#ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริ ษทั ฯยังคงมี
สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวร้อยละ 100
40. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื#อวันที# 16 กุมภาพันธ์ 2559
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