
 
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที% 31 มีนาคม 2551 
 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัที% 31 มีนาคม 2551 งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี%ยนแปลง    
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที% 31 มีนาคม 2551 ของบริษทั 
พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบดุล ณ วนัที% 31 มีนาคม 2551 งบกาํไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที% 
31 มีนาคม 2551 และ 2550 ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ%งผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงินเหล่านี�  ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ%งกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานสอบทานเพื%อใหไ้ดค้วามเชื%อมั%นอยา่งพอประมาณว่างบการเงินแสดงขอ้มลูที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูทางการเงิน จึงใหค้วามเชื%อมั%นนอ้ยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน   
การสอบบญัชีที%รับรองทั%วไป เนื%องจากขา้พเจา้ไม่ไดท้าํการตรวจสอบงบการเงิน ไดแ้ต่เพียงสอบทาน ดงันั�น
ขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชี แต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั�น 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ%งที%เป็นเหตุใหเ้ชื%อว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถกูตอ้งตามที%ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชี
ที%รับรองทั%วไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ    
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2550 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที%รับรองทั%วไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเงื%อนไขแต่ใหส้ังเกตเรื%อง                   
การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื%องของกิจการและมูลค่าที%คาดว่าจะไดรั้บคืนของมูลหนี� เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที%
เกี%ยวขอ้งกนัตามรายงานลงวนัที% 26 กุมภาพนัธ ์2551 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 
2550 ที%แสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ที%นี�  เป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินที%ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไว้
แลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอื%นใดภายหลงัจากวนัที%ในรายงานนั�น 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 2 
 

 

 

งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับ      
งวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที% 31 มีนาคม 2550 ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย   
ที%แสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ที%นี�  เป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินระหว่างกาลที%ไดจ้ดัทาํโดยฝ่ายบริหารของ    
บริษทัฯ 

 

 

 

ศิราภรณ์ เอื�ออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2551 



งบดุล

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  73,839  45,327  39,341  26,758 
ลูกหนี" การคา้  317,356  317,004  263,426  253,881 

 (6,240)  (1,849)  (885)  (790)
2  311,116  315,155  262,541  253,091 

ดอกเบี"ยคา้งรับจากกจิการที+เกี+ยวขอ้งกนั 3, 8, 9  373  321  373  321 
ลูกหนี" กจิการที+เกี+ยวขอ้งกนั 3  1,274  2,975  8,590  2,977 
เงินทดรองจ่ายแกก่จิการที+เกี+ยวขอ้งกนั 3, 4  -  20,000  -  - 

 18,400  18,400  18,400  18,400 
 (18,400)  (18,400)  (18,400)  (18,400)

3, 10  -  -  -  - 
5  212,504  132,228  33,116  21,565 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื+น
   ลูกหนี" กรมสรรพากร  4,495  4,846  -  - 
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  4,291  3,780  1,700  716 
   ลูกหนี" อื+น  16,834  14,368  15,495  13,277 
   อื+นๆ  10,218  9,133  5,410  4,593 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื+น  35,838  32,127  22,605  18,586 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  634,944  548,133  366,566  323,298 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที+กนัไวเ้พื+อการชาํระหนี" 6  168  165  168  165 
เงินฝากธนาคารที+มีภาระคํ"าประกนั 7  2,799  2,765  -  - 
เงินให้กูยื้มแกก่จิการที+เกี+ยวขอ้งกนั 3, 8 18,349 18,349  18,349  18,349 
ดอกเบี"ยคา้งรับจากกจิการที+เกี+ยวขอ้งกนั 3, 9  2,256  2,256  2,256  2,256 

3, 9  60,159  60,159  60,159  60,159 
10  -  -  181,220  181,220 
11  44,941  46,129  36,766  36,766 
12  19,207  19,207  -  - 
13  479,613  490,648  6,146  4,503 
14 38,989 39,171  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื+น
15  3,933  4,384  3,933  4,384 

   อื+นๆ  12,403  12,699  9,323  11,004 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื+น  16,336  17,083  13,256  15,388 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  682,817  695,932  318,320  318,806 
รวมสินทรัพย์  1,317,761  1,244,065  684,886  642,104 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+ งของงบการเงินนี"

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หัก: ค่าเผื+อหนี"สงสัยจะสูญ
ลกูหนี" การค้า - สุทธิ

ลกูหนี" จากการจาํหน่ายเงินลงทุน - กจิการที+เกี+ยวขอ้งกนั
หัก: ค่าเผื+อหนี"สงสัยจะสูญ
ลกูหนี" จากการจาํหน่ายเงินลงทุน - กจิการที+เกี+ยวขอ้งกนั - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

เงินลงทุนในลูกหนี" ที+รับซื"อ - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั
เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื+น - สุทธิ
ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพยที์+ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั"นจากสถาบนัการเงิน 16  138,804  8,496  129,451  - 
เจา้หนี" การคา้
   กจิการที+เกี+ยวขอ้งกนั 3  40,450  47,396  237,710  345,345 
   กจิการที+ไม่เกี+ยวขอ้งกนั  297,248  254,917  63,375  81,686 
รวมเจา้หนี" การคา้  337,698  302,313  301,085  427,031 
เงินกูยื้มระยะยาวที+ปรับโครงสร้างหนี" ส่วนที+ถึงกาํหนด

17  36,661  79,005  2,177  2,177 
เงินกูยื้มระยะยาวส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+ งปี

18  27,769  27,813  -  - 
เงินกูยื้มระยะยาวที+ปรับโครงสร้างหนี" ส่วนที+ถึงกาํหนด

3, 17  -  -  5,286  5,286 
เจา้หนี" กจิการที+เกี+ยวขอ้งกนั 3  1,419  1,002  1,335  727 
หนี" สินหมุนเวียนอื+น
   ดอกเบี"ยคา้งจ่ายสถาบนัการเงิน  172  1,014  129  146 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  62,468  61,087  34,373  38,696 
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  27,634  7,582  14,090  3,163 
   เจา้หนี" อื+น  22,170  26,015  8,434  8,871 
   อื+นๆ  5,698  4,276  2,173  2,615 
รวมหนี" สินหมุนเวียนอื+น  118,142  99,974  59,199  53,491 
รวมหนี�สินหมุนเวียน  660,493  518,603  498,533  488,712 
หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวที+ปรับโครงสร้างหนี" จากสถาบนัการเงิน 
17  567,269  741,975  39,280  39,769 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
18  46,290  53,229  -  - 

เงินกูยื้มระยะยาวที+ปรับโครงสร้างหนี" จากกจิการที+เกี+ยวขอ้งกนั
3, 17  -  -  112,973  114,294 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน  613,559  795,204  152,253  154,063 
รวมหนี�สิน  1,274,052  1,313,807  650,786  642,775 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+ งของงบการเงินนี"

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

   ชาํระภายในหนึ+ งปี - สถาบนัการเงิน

    - สถาบนัการเงิน

   ชาํระภายในหนึ+ งปี - กจิการที+เกี+ยวขอ้งกนั

   - สุทธิจากส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+ งปี

   - สุทธิจากส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+ งปี

   - สุทธิจากส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+ งปี



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 19

   ทุนจดทะเบียน 
 650,000  650,000  650,000  650,000 

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
 500,000  500,000  500,000  500,000 

ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทั 10  (143,255)  (143,255)  -  - 
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 20  275,657  285,731  -  - 
ขาดทุนสะสม  (588,693)  (712,218)  (465,900)  (500,671)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  43,709  (69,742)  34,100  (671)
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,317,761  1,244,065  684,886  642,104 

 -    -    -    -   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+ งของงบการเงินนี"

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

      หุ้นสามญั 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

      หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท



งบกาํไรขาดทุน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได้

รายไดจ้ากการขาย  694,824  624,715  457,811  364,858 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  3,818  10,022  31  215 
ดอกเบี"ยรับ  1,709  3,466  1,674  3,437 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11  -  44,387  -  44,387 
กาํไรจากการไดรั้บลดหนี" 4  84,988  -  -  - 
รายไดอื้+น  14,180  5,415  24,227  4,302 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -  1,972  -  - 
รวมรายได้  799,519  689,977  483,743  417,199 
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ  531,353  472,195  346,059  262,497 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  114,034  86,126  84,063  65,692 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  1,188  -  -  - 
รวมค่าใช้จ่าย  646,575  558,321  430,122  328,189 
กาํไรก่อนดอกเบี�ยจ่ายและภาษีเงนิได้นิติบุคคล  152,944  131,656  53,621  89,010 
ดอกเบี"ยจ่าย  (8,485)  (9,035)  (7,181)  (5,076)
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 22  (20,934)  -  (11,669)  - 
กาํไรสุทธิสําหรับงวด  123,525  122,621  34,771  83,934 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
กาํไรสุทธิ  0.25  0.25  0.07  0.17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+ งของงบการเงินนี"

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที1 31 มีนาคม 2551 และ 2550
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐานแสดงเป็นบาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) และไม่ไดส้อบทาน) แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)



งบแสดงการเปลี1ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

 งบการเงนิรวม 

 ผลแตกต่างจาก 

 การจดัโครงสร้าง  ส่วนเกนิทุน  กาํไรสะสม 

 ทุนที+ออกจาํหน่าย  การดาํเนินธุรกจิ  จากการตีราคา  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

หมายเหตุ  และชาํระเตม็มูลค่าแลว้  ของกลุ่มบริษทั  สินทรัพย ์  สาํรองตามกฎหมาย  รวม 

 500,000  (83,265)  320,775  1,000  (1,005,876)  (267,366)

ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิทุน

   จากการตีราคาสินทรัพย์  -  -  (6,446)  -  -  (6,446)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด  -  -  -  -  122,621  122,621 

 500,000  (83,265)  314,329  1,000  (883,255)  (151,191)

 500,000  (143,255)  285,731  -  (712,218)  (69,742)

ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิทุน

   จากการตีราคาสินทรัพย์  20  -  -  (10,074)  -  -  (10,074)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด  -  -  -  -  123,525  123,525 

 500,000  (143,255)  275,657  -  (588,693)  43,709 

 -   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี"

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที1 31 มีนาคม 2551 และ 2550

 (หน่วย: พนับาท) 

 จดัสรรแล้ว - 

 (ขาดทุน) 

 (ไม่ไดต้รวจสอบ และไม่ได้สอบทาน) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2549

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 มีนาคม 2550

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2550

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551



 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส่วนเกนิทุน  กาํไรสะสม 

 ทุนที+ออกจาํหน่าย  จากการจาํหน่าย  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 และชาํระเตม็มูลค่าแลว้  เงินลงทุน  สํารองตามกฎหมาย  รวม 

 500,000  112,930  1,000  (614,517)  (587)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด  -  -  -  83,934  83,934 

 500,000  112,930  1,000  (530,583)  83,347 

 500,000  -  -  (500,671)  (671)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด  -  -  -  34,771  34,771 

 500,000  -  -  (465,900)  34,100 

 - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี"

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี1ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที1 31 มีนาคม 2551 และ 2550

 (หน่วย: พนับาท) 

 จดัสรรแลว้ - 

 (ขาดทุน) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2549

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 มีนาคม 2550

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2550

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551



งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสุทธิกอ่นภาษี  144,459  122,621  46,440  83,934 

 1,188  (1,972)  -  - 

   ค่าเสื+อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  7,621  7,798  1,191  1,317 

   ค่าเผื+อหนี"สงสัยจะสูญ  4,391  115  95  111 

 (18)  (349)  425  255 

   กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี"ตดับญัชี  (3,535)  -  -  - 

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (39)  (326)  -  (21)

   กาํไรจากการไดรั้บลดหนี"  (84,988)  -  -  - 

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -  (44,387)  -  (44,387)

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี+ยนที+ยงัไม่เกดิขึ"นจริง  (4,546)  (2,343)  (7)  - 

   โอนกลบัค่าเผื+อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์  (516)  -  -  - 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี"ย  8,485  9,035  7,181  5,076 

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี+ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี" สินดาํเนินงาน  72,502  90,192  55,325  46,285 

   ลูกหนี"การคา้  (1,231)  10,792  (9,545)  9,814 

   ลูกหนี"กจิการที+เก ี+ยวขอ้งกนั  1,701  1,591  (5,613)  1,592 

   สินคา้คงเหลือ  (80,258)  (77,355)  (11,976)  (3,635)

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื+น  (4,057)  (6,636)  (3,368)  326 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื+น  1,114  3,726  1,310  (89)

   เจา้หนี"การคา้  39,816  48,501  (125,939)  (23,619)

   เจา้หนี"กจิการที+เก ี+ยวขอ้งกนั  417  130  668  21 

   หนี" สินหมุนเวียนอื+น  (1,048)  6,021  (5,202)  (1,076)

 28,956  76,962  (104,340)  29,619 

   จ่ายภาษีเงินได้  (1,089)  (839)  (742)  (488)

 27,867  76,123  (105,082)  29,131 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี"

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที1 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หน่วย: พนับาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้) และไม่ไดส้อบทาน) แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วม 

   ค่าเผื+อสินคา้เสื+อมคุณภาพเพิ+มขึ"น (ลดลง)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ+มขึ"น) ลดลง

หนี" สินดาํเนินงานเพิ+มขึ"น (ลดลง)

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 (52)  431  (52)  431 

เงินฝากธนาคารที+มีภาระคํ"าประกนัเพิ+มขึ"น  (34)  (29)  -  - 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุน  -  48,477  -  48,477 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  39  327  -  21 

ซื"ออุปกรณ์  (4,125)  (4,073)  (2,012)  (248)

 (4,172)  45,133  (2,064)  48,681 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบี"ย  (10,256)  (13,016)  (5,858)  (5,115)

เงินทดรองจ่ายแกก่จิการที+เก ี+ยวขอ้งกนัลดลง  20,000  -  -  - 

เงินฝากที+กนัไวเ้พื+อการชาํระหนี" เพิ+มขึ"น  (3)  (4)  (3)  (4)

 128,257  (2,649)  127,400  - 

ทรัสตรี์ซีทส์เพิ+มขึ"น  -  4,163  -  - 

เจา้หนี"แฟคตอริ+งลดลง  -  (60,795)  -  (60,795)

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวที+ปรับโครงสร้างหนี"จากสถาบนัการเงิน  (126,731)  (7,948)  (489)  (7,948)

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (6,450)  (6,450)  -  - 

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวที+ปรับโครงสร้างหนี"จากกจิการที+เก ี+ยวขอ้งกนั  -  -  (1,321)  (2,000)

 4,817  (86,699)  119,729  (75,862)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ1มขึ�นสุทธิ  28,512  34,557  12,583  1,950 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  45,327  38,908  26,758  18,560 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  73,839  73,465  39,341  20,510 

 -  - 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ1มเตมิ

รายการที+ไม่ใช่เงินสด

กจิกรรมลงทุน

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  10,074  6,446  -  - 

   ตดัจาํหน่ายส่วนลดมูลค่าตัIวแลกเงิน  2,051  -  2,051  - 

   รับชาํระค่าสินคา้ดว้ยอุปกรณ์  1,000  -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี"

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที1 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หน่วย: พนับาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้) และไม่ไดส้อบทาน) แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี"ยคา้งรับจากกจิการที+เก ี+ยวขอ้งกนั (เพิ+มขึ"น) ลดลง 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั"นจากสถาบนัการเงินเพิ+มขึ"น (ลดลง)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1 
 

 

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที& 31 มนีาคม 2551 และ 2550 

1. ข้อมูลทั&วไป 

1.1 ข้อมูลทั&วไปของบริษทัฯ 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั!งขึ!นเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯมีบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกัด ซึ1งเป็นบริษทัที1จดทะเบียนจดัตั!งใน
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค โดยมี    
ที1อยูต่ามที1จดทะเบียนอยูที่1 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี!จดัทาํขึ!นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 41 (ปรับปรุง 2550) เรื1 อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี1ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ!นเพื1อให้ขอ้มูลเพิ1มเติมจากงบการเงินประจาํปีที1นาํเสนอครั! งล่าสุด 
ดงันั!นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี1ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื1อไม่ให้ข้อมูลที1นาํเสนอซํ! าซอ้นกบัขอ้มูลที1ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหว่างกาลนี!ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี! จัดทาํขึ! นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ!นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที1  31 ธันวาคม 2550 โดยไม่มีการเปลี1ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั 
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1.4 มาตรฐานการบัญชีที&มผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ฉบบัที1 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที1 29 (ปรับปรุง 2550) สญัญาเช่า 
ฉบบัที1 31 (ปรับปรุง 2550) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที1 33 (ปรับปรุง 2550) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที1 35 (ปรับปรุง 2550) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที1 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี1ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที1 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัที1 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที1 49 (ปรับปรุง 2550) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัที1 51 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที1เริ1มในหรือหลงั
วนัที1 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบัญชี        
ฉบับที1 33 ฉบับที1 49 และฉบับที1 51 ไม่เกี1ยวเนื1องกบัธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชี          
ฉบบัที1 25 ฉบบัที1 29 ฉบบัที1 31 ฉบบัที1 35 ฉบบัที1 39 ฉบบัที1 41 และฉบบัที1 43 ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั 

1.5 นโยบายการบัญชีที&สําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ!นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที1ใชใ้น    
งบการเงินสาํหรับปีสิ!นสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2550 
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2. ลกูหนี�การค้า 

ยอดคงเหลือของลูกหนี! การคา้ ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธนัวาคม 2550 แยกตามอายุหนี! ที1    
คงคา้งนบัจากวนัที1ถึงกาํหนดชาํระไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2551 31 ธนัวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธนัวาคม 2550 
อายุหนี�ค้างชําระ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 303,023 303,111 256,267 247,388 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  7,332 6,267 5,493 5,016 
 3 - 6 เดือน 1,004 4,431 307 344 
 6 - 12 เดือน 5,774 2,906 1,136 900 
 มากกวา่ 12 เดือน 223 289 223 233 

รวม 317,356 317,004 263,426 253,881 
หกั: ค่าเผื1อหนี!สงสัยจะสูญ (6,240) (1,849) (885) (790) 

ลูกหนี!การคา้ - สุทธิ 311,116 315,155 262,541 253,091 

3. รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที1สาํคญักบักิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื1อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที1ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั!น 
ซึ1งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี!  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 สิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม สิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
(ไม่ไดต้รวจสอบ  

และไม่ไดส้อบทาน) 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 

รายการธุรกิจกับบริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 5.3 5.3 1.6 1.5 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดอื้1น - - 23.9 4.2 ราคาตามสัญญา 
ซื!อสินคา้ - - 199.6 146.6 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไร

จาํนวนหนึ1 ง 
ดอกเบี!ยจ่าย - - 1.8 2.0 อตัรา MLR ต่อปี 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 สิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม สิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
(ไม่ไดต้รวจสอบ  

และไม่ไดส้อบทาน) 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 

รายการธุรกิจกับบริษทัร่วม      
ดอกเบี!ยรับ 1.1 0.7 1.1 0.7 อตัราร้อยละ 4.5 ต่อปีและอตัรา 

MLR ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 0.5 0.4 0.5 0.4 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษทัที&เกี&ยวข้องกัน     
ดอกเบี!ยรับ 0.6 2.7 0.6 2.7 อตัราร้อยละ 13.25 - 15.0 ต่อปี

และอตัรา MLR ต่อปี 
ซื!อสินคา้ 86.8 71.9 86.8 71.8 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไร

จาํนวนหนึ1 ง 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 12.1 8.3 5.8 5.7 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี!ยจ่าย - 0.4 - 0.4 อตัรา MLR ต่อปีบวกร้อยละ 0.5 

ต่อปี 
ซื!ออุปกรณ์ 1.3 - 1.3 - ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนั ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธนัวาคม 2550 
มีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2551 
31 ธนัวาคม 

2550 
31 มีนาคม  
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

ดอกเบี�ยค้างรับจากกิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) - 321 - 321 

บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษทั พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ1ง จาํกดั 373 - 373 - 

รวมดอกเบี!ยคา้งรับจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 373 321 373 321 
ลกูหนี�กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั - - 7,316 2 

บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษทั คาลบี!ธนาวธัน์ จาํกดั 1,274 2,975 1,274 2,975 

รวมลูกหนี! กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 1,274 2,975 8,590 2,977 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษทั พรีเมียร์ ซีอี จาํกดั - 20,000 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2551 
31 ธนัวาคม 

2550 
31 มีนาคม  
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

ลกูหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุน - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทใหญ่     
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกดั 18,400 18,400 18,400 18,400 
หกั: คา่เผื1อหนี!สงสัยจะสูญ (18,400) (18,400) (18,400) (18,400) 

ลูกหนี! จากการจําหน่ายเงินลงทุน - กิจการที1 เกี1ยวขอ้งกนั - 
สุทธิ - - - - 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษทั พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ1ง จาํกดั 18,349 18,349 18,349 18,349 

ดอกเบี�ยค้างรับจากกิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 2,256 2,256 2,256 2,256 

เงินลงทุนในลกูหนี�ที&รับซื�อ - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 60,159 60,159 60,159 60,159 

เจ้าหนี�การค้ากิจการที&เกี&ยวข้องกัน      
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 6,786 7,050 
บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั - - 190,474 290,899 

    รวมเจา้หนี!การคา้บริษทัยอ่ย - - 197,260 297,949 
บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน      
บริษทั คาลบี!ธนาวธัน์ จาํกดั 40,450 47,396 40,450 47,396 

รวมเจา้หนี!การคา้กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 40,450 47,396 237,710 345,345 
เงินกู้ยืมระยะยาวที&ปรับโครงสร้างหนี�จากกิจการ                
ที&เกี&ยวข้องกัน      
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 86,947 87,913 
บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั - - 31,312 31,667 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที1ปรับโครงสร้างหนี! จากกิจการ         
ที1เกี1ยวขอ้งกนั - - 118,259 119,580 

เจ้าหนี�กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 15 58 
บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั - - 5 21 

    รวมเจา้หนี!บริษทัยอ่ย - - 20 79 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2551 
31 ธนัวาคม 

2550 
31 มีนาคม  
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จาํกดั 441 621 441 621 
บริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั - 3 - - 
บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั 11 230 - - 
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ1ง จาํกดั 768 63 710 5 
บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั 139 - 139 - 
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 6 - - - 
บริษทั อิมพีเรียล อีเกิ!ล จาํกดั 25 22 25 22 
บริษทั ไอคิวเอ แลบอราทอรี จาํกดั 29 63 - - 

    รวมเจา้หนี!บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนั 1,419 1,002 1,315 648 
รวมเจา้หนี! กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 1,419 1,002 1,335 727 

ในระหว่างงวด เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัมีการเคลื1อนไหวดงัต่อไปนี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที1 ในระหวา่งงวด ณ วนัที1 

 1 มกราคม 2551 เพิ1มขึ!น ลดลง 31 มีนาคม 2551 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ     

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั     
บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน     

บริษทั พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ1ง จาํกดั 18,349 - - 18,349 
เงินลงทุนในลูกหนี! ที1รับซื!อ - กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั     
บริษัทร่วม     

บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 60,159 - - 60,159 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินเดือน ค่าเบี! ยประชุมและเงินบาํเหน็จให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร
สาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม 2551 เป็นจาํนวนเงิน 7.2 ลา้นบาท (2550: 8.1 ลา้นบาท) 
และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 4.4 ลา้นบาท (2550: 5.4 ลา้นบาท) 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 7 
 

 

4. เงินทดรองจ่ายแก่กจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั (บริษทัย่อย) ประสงค์จะชาํระหนี! เงินกูย้ืมก่อนกาํหนดโดยจะชาํระหนี! เท่ากบั
มูลค่าปัจจุบนัของหนี! ซึ1งคิดส่วนลดในอตัราตามที1จะไดต้กลงกบัเจ้าหนี!  จึงได้มอบหมายให้บริษทัที1
เกี1ยวขอ้งกนัแห่งหนึ1งไปดาํเนินการแทนตามบนัทึกขอ้ตกลงลงวนัที1 1 สิงหาคม 2550 ซึ1งหากการตกลง
จาํเป็นตอ้งมีเงินมดัจาํ บริษทัยอ่ยก็จะจ่ายเงินมดัจาํใหเ้จา้หนี! ผ่านบริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัแห่งนั!น และหาก
ดาํเนินการเป็นผลสาํเร็จ บริษทัย่อยจะจ่ายผลตอบแทนให้กบับริษัทที1เกี1ยวขอ้งกนัในอตัราที1จะตกลง
ร่วมกนั โดยบริษทัย่อยจะไดรั้บส่วนลดจากการลดหนี!ทั!งหมดที1บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัไดรั้บจากเจา้หนี!  
ในเบื!องตน้เจา้หนี!สองรายยอมรับเงื1อนไขที1เสนอและไดล้งนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในภาระหนี!
ใหแ้ก่บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัเมื1อตน้เดือนตุลาคม 2550 และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินมดัจาํจาํนวน 20 ลา้นบาท
ให้แก่บริษัทที1 เกี1ยวข้องกันเพื1อดําเนินการในเรื1 องดังกล่าว เงินมัดจําดังกล่าวแสดงไว้ในบัญชี                
“เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั” ในงบดุล ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2550 

ต่อมาในเดือนมกราคม 2551 บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัแห่งดงักล่าวไดจ่้ายชาํระหนี! เงินกูย้ืมให้กบัเจา้หนี! สอง
รายแทนบริษทัย่อยและรับโอนสิทธิเรียกร้องในภาระหนี! ของบริษทัย่อยจากสถาบันการเงินสองแห่ง
เรียบร้อยแลว้ ต่อมาบริษทัยอ่ยและบริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัตกลงร่วมกนัตามบนัทึกขอ้ตกลงชาํระหนี! ก่อน
กาํหนดลงวนัที1 1 มีนาคม 2551 ใหบ้ริษทัยอ่ยชาํระหนี!จากการรับโอนสิทธิเรียกร้องจากสถาบนัการเงิน
ใหแ้ก่บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัจาํนวน 126.2 ลา้นบาทโดยการหักกลบลบหนี! กบัเงินทดรองจ่ายตามบนัทึก
ข้อตกลงเมื1อว ันที1 1 สิงหาคม 2550 เมื1อบริษัทย่อยได้ชําระหนี! ตามจํานวนดังกล่าวให้แก่บริษัท                  
ที1เกี1ยวขอ้งกนัเรียบร้อยแลว้ บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัจะลดหนี! ในส่วนที1บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัไดรั้บส่วนลด
จากสถาบันการเงินจาํนวน 85.0 ลา้นบาทให้ ซึ1งในไตรมาสปัจจุบันบริษัทย่อยได้จ่ายชาํระหนี! สิน
ดงักล่าวพร้อมทั!งผลตอบแทนให้บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัเรียบร้อยแลว้ บริษทัย่อยบนัทึกส่วนลดดงักล่าว
เป็น “กาํไรจากการไดรั้บลดหนี! ” ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับไตรมาสสิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม 2551 

5. ค่าเผื&อสินค้าเสื&อมคุณภาพ 

รายการเปลี1ยนแปลงของบัญชีค่าเผื1อสินค้าเสื1อมคุณภาพสําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวันที1                   
31 มีนาคม 2551 สรุปไดด้งันี!  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 1 มกราคม 2551 7,230 886 
บวก: ตั!งค่าเผื1อสินคา้เสื1อมคุณภาพระหว่างงวด 1,034 1,477 
หกั: ตดัจาํหน่ายสินคา้ที1เสียหาย (1,797) (1,797) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 6,467 566 

6. เงินฝากที&กนัไว้เพื&อการชําระหนี� 

 ณ วนัที1  31 มีนาคม 2551 เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทฯจาํนวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาท         
(31 ธนัวาคม 2550: 0.2 ลา้นบาท) มีภาระผกูพนัเกี1ยวเนื1องกับการชาํระคืนเงินกูย้ืมตามเงื1อนไขใน
สญัญาปรับโครงสร้างหนี!ลงวนัที1 3 กนัยายน 2542 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 8 
 

 

7. เงินฝากธนาคารที&มภีาระคํ�าประกนั 

 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกนัสาํหรับหนังสือคํ! าประกนัที1ออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

8. เงินให้กู้ยมืและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 เป็นเงินให้กูย้ืมแก่
บริษทั พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ1ง จาํกดั ในรูปของตัRวสญัญาใชเ้งินจาํนวน 18.3 ลา้นบาท ซึ1งคิดดอกเบี! ย
ในอตัราร้อยละ 13.25 ต่อปีและคํ! าประกันโดยการจดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลูกสร้างของบริษัท 
พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั นอกจากนี!  บริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ไดท้าํสัญญาคํ! าประกนั
กบับริษทัฯเพื1อค ํ!าประกนัการชาํระหนี!ของบริษทั พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ1ง จาํกดั 

9. เงินลงทุนในลกูหนี�ที&รับซื�อ - กจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 ในไตรมาสที1 สี1 ของปี 2548 บริษัทฯได้ทําการซื! อหนี! ของบริษัทร่วมแห่งหนึ1 งจ ํานวนเงิน               
523.7 ลา้นบาท จากสถาบนัการเงินแห่งหนึ1งในราคา 100.0 ลา้นบาท โดยในการซื!อนี!  บริษทัฯไดรั้บ
เป็นหุน้สามญัของบริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวน 177.2 ลา้นหุน้ และไดมู้ลหนี!  64.5 ลา้นบาท ซึ1งบริษทัฯ
จะไดรั้บชาํระจากบริษทัร่วมดงักล่าวตามตารางการชาํระคืนตั!งแต่ปี 2550 ถึงปี 2558 โดยมีอตัรา
ดอกเบี! ยร้อยละ 4.5 ต่อปีสาํหรับปี 2549 และปี 2550 และหลงัจากนั!นอตัรา MLR ต่อปี ในปี 2549 
บริษทัฯไดรั้บชาํระดอกเบี! ยจากบริษทัร่วมดงักล่าวในอตัราร้อยละ 1.0 ต่อปี ส่วนที1เหลืออีกร้อยละ  
3.5 ต่อปี บริษทัฯจะได้รับพร้อมเงินตน้งวดสุดท้ายในปี 2558 ซึ1 งเป็นไปตามแผนฟื! นฟูกิจการของ
บริษทัร่วมดงักล่าว 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 31 มีนาคม 

2551 
31 ธนัวาคม 

2550 
31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 230,000 230,000 100.00 100.00 311,699 311,699 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั 93,000 93,000 100.00 100.00 92,999 92,999 
บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั 140,000 140,000 100.00 100.00 182,500 182,500 
รวม 463,000 463,000   587,198 587,198 
หกั: ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (211,775) (211,775) 
รวม     375,423 375,423 
หกั: คา่เผื1อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (194,203) (194,203) 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     181,220 181,220 
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 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯครั! งที1 3/2549 เมื1อวนัที1 15 ธนัวาคม 2549 ไดมี้มติ
อนุมติัให้ขายเงินลงทุนทั!งหมดในบริษัทย่อยที1บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท        
โพรดกัส์ จาํกดั ใหแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกดั (บริษทัใหญ่) ในราคา 313.8 ลา้นบาท 
และพร้อมกนันั!นที1ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซื!อเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยสองแห่งซึ1งบริษทัฯเคยถือหุน้ทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั และบริษทั 
พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั จากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 193.3 ลา้นบาท 
และ 102.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั ต่อมาเมื1อวนัที1 22 สิงหาคม 2550 ที1ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั! ง
ที1 1/2550 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซื!อเงินลงทุนทั!งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ซึ1งบริษทัฯเคยถือ
หุ้นทางออ้มเมื1อปี 2549 จากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 60.0 ลา้นบาท เนื1องจาก  
การซื!อขายเงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองคก์รภายในกลุ่มบริษทั ดงันั!น บริษทัฯจึงไดแ้สดง
ราคาทุนดั!งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเนื1องจากบริษทัยอ่ยทั!งสามดงักล่าวที1ซื!อ
มาจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั เคยเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมาโดยตลอด และผลของ
รายการซื!อขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั” และแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล 

เงื1อนไขการชาํระเงินสาํหรับการซื!อขายเงินลงทุนเมื1อวนัที1 15 ธนัวาคม 2549 เป็นไปตามเงื1อนไขที1    
ตกลงร่วมกนัในสญัญาซื!อขายทรัพยสิ์นลงวนัที1 29 ธนัวาคม 2549 โดยการหกัลา้งหนี! ระหว่างรายการ
ซื!อและรายการขาย ซึ1งบริษทัฯจะไดรั้บชาํระเงินจากบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกดั หลงัจาก
หกัลา้งหนี!แลว้เป็นจาํนวน 18.4 ลา้นบาท ซึ1งมีกาํหนดชาํระในเดือนมิถุนายน 2550 ดงันั!น บริษทัฯจึง
ไดต้ั!งสาํรองหนี!สงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนี! จากการขายเงินลงทุนทั!งจาํนวนไวจ้นกว่าจะไดรั้บชาํระ
ค่าตอบแทนดงักล่าวทั!งหมด ดว้ยเหตุนี!  การตั!งสาํรองหนี!สงสัยจะสูญจากลูกหนี! ดงักล่าวจึงบนัทึกไว้
เป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” และแสดงหกักบั “ลกูหนี!จาก
การจาํหน่ายเงินลงทุน กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั” ในงบดุล ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2550 บริษทั พรีเมียร์ 
ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกดัไดส่้งจดหมายมายงับริษทัฯขอขยายเวลาในการชาํระหนี! เป็นวนัที1 30 มิถุนายน 
2551 และไดอ้อกตัRวสญัญาใชเ้งินจาํนวน 18.4 ลา้นบาท ซึ1งมีกาํหนดชาํระคืนในวนัที1 30 มิถุนายน 2551 
และมีอัตราดอกเบี! ย MLR ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ1 งให้แก่บริษัทฯ โดยมีหลกัประกันคือ             
การจดจาํนองลาํดบัสองในที1ดินพร้อมสิ1งปลกูสร้างของบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ต่อมาใน
เดือนมกราคม 2551 บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกดั ไดอ้อกตัRวสญัญาใชเ้งินฉบบัใหม่จาํนวน
เงิน 18.4 ลา้นบาท ซึ1งมีกาํหนดชาํระคืนเมื1อทวงถามและมีอตัราดอกเบี! ยร้อยละ 13.25 ต่อปีแทนตัRว
สญัญาใชเ้งินฉบบัเดิม นอกจากนี!  เงื1อนไขการชาํระเงินสาํหรับการซื!อเงินลงทุนเมื1อวนัที1 22 สิงหาคม 
2550 เป็นไปตามเงื1อนไขที1ตกลงร่วมกนัในสญัญาซื!อขายทรัพยสิ์นลงวนัที1 31 สิงหาคม 2550 โดยการ
หกักลบลบหนี!กบัหนี! เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั พรีเมียร์ เพท็  โพรดกัส์ จาํกดั จาํนวน 9.8 ลา้นบาท และหนี!
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ส่วนที1เหลือจาํนวน 50.2 ลา้นบาท บริษทัฯไดโ้อนสิทธิการรับชาํระเงินในมลูหนี! เงินใหกู้ย้มืที1บริษทัฯ
จะไดรั้บจากบริษทั พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ1ง จาํกดั ซึ1งเป็นบริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัไปใหแ้ก่บริษทั พรีเมียร์ 
เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั แทน 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯมีลกูหนี!จากการขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 18.4 ลา้นบาท 
ซึ1 งบริษัทฯได้ตั! งสํารองค่าเผื1อหนี! สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี! ดังกล่าวไว้จนกว่าจะได้รับชําระ
ค่าตอบแทนทั!งหมด และแสดงหกักบั “ลกูหนี!จากการจาํหน่ายเงินลงทุน - กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั” ใน     
งบดุล  

 ยอดคงเหลือของบญัชี “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” ณ วนัที1         
31 มีนาคม 2551 และ 31 ธนัวาคม 2550 แสดงรายละเอียดดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2551 31 ธนัวาคม 2550 

ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั (124,855) (124,855) 
หกั: ค่าเผื1อหนี!สงสัยจะสูญ (แสดงหกักบัลูกหนี!จากการจาํหน่าย   
 เงินลงทุน - กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั) (18,400) (18,400) 

ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั (แสดงอยู่ใน
ส่วนของผูถ้ือหุน้) (143,255) (143,255) 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

11.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกจิ 

จดัตั!งขึ!น 
ใน

ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
   31 มีนาคม 

2551 
31 ธนัวาคม 

2550 
31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนใน ไทย 20.08 20.08 186,065 186,065 44,941 46,129 
หกั: ค่าเผื1อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน กจิการต่างๆ    (145,012) (145,012) - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     41,053 41,053 44,941 46,129 

 
 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกจิ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนใน ไทย 18.22 18.22 36,766 36,766 

 กจิการต่างๆ      
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจากเงินลงทุน                       

ในบริษทัร่วมในระหว่างงวด เงินปันผลรับระหว่างงวด 
 31 มีนาคม 

2551 
31 มีนาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 มีนาคม 
2550 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ           
แต่สอบทานแลว้) 

(ไม่ไดต้รวจสอบ             
และไม่ไดส้อบทาน) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ           
แต่สอบทานแลว้) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ           
แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) (1,188) 1,972 - - 

11.2 มลูค่ายติุธรรมของบริษทัร่วมที1เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที1 

 31 มีนาคม 2551 31 ธนัวาคม 2550 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 162 185 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11.3 ในเดือนมีนาคม 2550 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมบางส่วนโดยมีมลูค่าการขายเป็นจาํนวน
เงินประมาณ 48.5 ลา้นบาท (2551: ไม่มี) และมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 44.4 ลา้นบาท 
(2551: ไม่มี) 

11.4 ในงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดน้าํหุ้นสามญัของบริษทัร่วมจาํนวน 40 ลา้นหุ้น ราคาทุนรวม 10.1 ลา้นบาท 
ไปจาํนาํกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ1 งเพื1อค ํ! าประกนัวงเงินสินเชื1อที1บริษัทฯไดรั้บจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าว 

12. เงนิลงทุนระยะยาวอื&น 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

31 มีนาคม   
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

31 มีนาคม   
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั กลุ่มสุวิทยด์าํริห์ จาํกดั 1,000 1,000 10.00 10.00 100 100 
บริษทั คาลบี!ธนาวธัน์ จาํกดั 18,000 18,000 19.00 19.00 26,862 26,862 
รวม     26,962 26,962 
หกั: คา่เผื1อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (7,755) (7,755) 
เงินลงทุนระยะยาวอื1น - สุทธิ     19,207 19,207 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

31 มีนาคม   
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

31 มีนาคม   
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั กลุ่มสุวิทยด์าํริห์ จาํกดั 1,000 1,000 10.00 10.00 100 100 
หกั: คา่เผื1อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (100) (100) 
เงินลงทุนระยะยาวอื1น - สุทธิ     - - 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. ที&ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี1ยนแปลงของบญัชีที1ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม 
2551 สรุปไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที& 1 มกราคม 2551 490,648 4,503 
ซื!อเพิ1มระหว่างงวด - ราคาทุน 5,113 2,012 
โอนออกระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที1โอนออก (818) - 
ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที1ตดัจาํหน่าย (79) - 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับงวด (5,693) (369) 
ตดัจาํหน่ายส่วนที1ตีราคาสินทรัพยถ์าวรเพิ1มสาํหรับงวด (10,074) - 
โอนกลบัรายการค่าเผื1อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 516 - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที& 31 มีนาคม 2551 479,613 6,146 

 บริษทัยอ่ยตีราคาสินทรัพยเ์พิ1ม โดยค่าเสื1อมราคาที1ตดัไปสู่บญัชีกาํไรขาดทุนคาํนวณตามราคาตน้ทุน
เดิม ส่วนค่าเสื1อมราคาของส่วนที1ตีราคาเพิ1มขึ!นตดัไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบบัที1 25/2549 โดยให้
ทางเลือกในกรณีที1กิจการมีการตีราคาสินทรัพยเ์พิ1ม สามารถเลือกปฏิบติัโดยคาํนวณค่าเสื1อมราคาที1
ตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิม แทนที1จะคาํนวณจากราคาที1ตีใหม่ ทั!งนี!บริษทัย่อยเลือกที1
จะปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว แต่อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัยอ่ยคาํนวณค่าเสื1อมราคาที1ตดัไปสู่งบกาํไร
ขาดทุนจากราคาที1ตีใหม่ กาํไรสุทธิและกาํไรต่อหุน้จะเปลี1ยนแปลงเป็นดงันี!  

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม 
 2551 2550 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ           

แต่สอบทานแลว้) 
(ไม่ไดต้รวจสอบ             

และไม่ไดส้อบทาน) 
  กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 113 116 
  กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.23 0.23 

 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลกูสร้างและจาํนาํ/จาํนองเครื1องจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัย่อย
ซึ1 งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี (ราคาที1 ตีใหม่) ณ ว ันที1  31 มีนาคม 2551 จ ํานวน 392.7 ล้านบาท                  
(31 ธนัวาคม 2550: 407.1 ลา้นบาท) เพื1อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกันหนี! สินทุกประเภทจากสถาบัน
การเงินตามเงื1อนไขในสญัญาปรับโครงสร้างหนี!  สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงินสินเชื1อและหนังสือ
คํ!าประกนัที1บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. สินทรัพย์ที&ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลกูสร้างและจาํนาํ/จาํนองเครื1องจกัรส่วนใหญ่ซึ1งเป็นสินทรัพย์
ที1ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยซึ1งมีมลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 จาํนวน 
36.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2550: 37.7 ลา้นบาท) เพื1อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัหนี! สินทุกประเภทจาก
สถาบนัการเงินตามเงื1อนไขในสญัญาปรับโครงสร้างหนี!  สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงินสินเชื1อและ
หนงัสือคํ!าประกนัที1บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

15. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธนัวาคม 2550 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 36,206 36,206 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (32,273) (31,822) 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ 3,933 4,384 
ค่าตดัจาํหน่ายที1รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด/ปี 451 1,809 

16. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบี!ย 
(ร้อยละต่อปี) 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 9,353 8,496 - - 
 เงินกูย้มืระยะสั!นจากสถาบนัการเงิน 9.5 129,451 - 129,451 - 

 รวม 138,804 8,496 129,451 - 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อยคํ! าประกันโดยการจดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลูกสร้างและจาํนาํ/
จาํนองเครื1องจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และ 
14 

เงินกูย้มืระยะสั!นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ!าประกนัโดยการจาํนาํหุน้สามญัของบริษทัร่วมแห่ง
หนึ1งตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11.4 และหุ้นสามญัของบริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนั
แห่งหนึ1 งซึ1งถือโดยบุคคลที1เกี1ยวขอ้งกันและบริษัทที1เกี1ยวขอ้งกันแห่งหนึ1 ง ภายใตส้ัญญาที1ทาํกับ
สถาบนัการเงินแห่งหนึ1งนี!  บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ละเวน้บางประการตามที1ระบุไวใ้นสญัญา 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. เงินกู้ยมืระยะยาวที&ปรับโครงสร้างหนี� 

 ในปี 2542 บริษทัฯไดล้งนามในสญัญาปรับโครงสร้างหนี!กบัเจา้หนี!สถาบนัการเงิน เงื1อนไขการชาํระ
คืนเงินกูย้มืและอตัราดอกเบี!ยมีรายละเอียดดงันี!  

1.  อตัราดอกเบี!ย  MLR สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื 
2.  กาํหนดการชาํระคืน  

 - เงินตน้    - เป็นรายไตรมาสเริ1มตั!งแต่มีนาคม 2544 ถึงธนัวาคม 2550 
    - เป็นรายไตรมาสเริ1มตั!งแต่กนัยายน 2548 ถึงธนัวาคม 2557 
 - ดอกเบี!ยคา้งชาํระ ภายในธนัวาคม 2557 
 - ดอกเบี!ย  เป็นรายเดือน 

 นอกจากนี!  ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษทัฯไดเ้จรจากบักิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัเพื1อปรับโครงสร้างหนี!
ใหม่ โดยการเปลี1ยนแปลงเงื1อนไขการชาํระหนี!  เงื1อนไขหลงัการปรับโครงสร้างหนี! มีรายละเอียดดงันี!  

1.  อตัราดอกเบี!ย  MLR (KTB) 
2.  กาํหนดการชาํระคืน  
 - เงินตน้    เป็นรายไตรมาสเริ1มตั!งแต่กนัยายน 2550 ถึงธนัวาคม 2559 
 - ดอกเบี!ยคา้งชาํระ ภายในธนัวาคม 2559 
 - ดอกเบี!ย  เป็นรายเดือน  

 ในปี 2545 และ 2546 บริษทัย่อยแห่งหนึ1 งคือ บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกัด ผิดนัดชาํระหนี! เงินตน้และ
ดอกเบี!ยที1เกี1ยวขอ้งตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี!ลงวนัที1 3 กนัยายน 2542 ในระหว่างปี 2546 บริษทั
ยอ่ยไดย้ื1นแผนการฟื! นฟกิูจการต่อศาล และต่อมาในเดือนธนัวาคม 2546 ศาลไดมี้คาํสั1งเห็นชอบดว้ย
แผนฟื! นฟูกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ1 งแผนฟื! นฟูกิจการส่วนใหญ่เกี1ยวเนื1องกับการปรับ
โครงสร้างหนี!  และบริษทัย่อยไดบ้นัทึกบญัชีตามแผนฟื! นฟูกิจการดงักล่าวในปี 2546 แลว้ ขณะนี!
บริษทัยอ่ยกาํลงัอยูใ่นขั!นตอนการดาํเนินงานตามแผนฟื! นฟกิูจการ 

 ตั!งแต่เดือนธนัวาคม 2550 บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั (บริษทัย่อย) หยุดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ที1ถึงกาํหนด
ชาํระของสถาบนัการเงินสองแห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 16.7 ลา้นบาท เนื1องจากเจา้หนี! สถาบนัการเงิน
ทั!งสองแห่งอยูร่ะหว่างดาํเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในภาระหนี! ให้กบับริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัแห่งหนึ1 ง 
ในไตรมาสปัจจุบนั บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัแห่งดงักล่าวรับโอนสิทธิเรียกร้องในภาระหนี!ของบริษทัยอ่ย
จากสถาบันการเงินสองแห่งเรียบร้อยแล้ว และบริษัทย่อยได้จ่ายชาํระหนี! สินดังกล่าวพร้อมทั! ง
ผลตอบแทนใหบ้ริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัเรียบร้อยแลว้ โดยไดรั้บส่วนลดเป็นจาํนวนเงิน 85.0 ลา้นบาท 
ตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  
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 เงื1อนไขของเงินกูย้มืระยะยาวตามแผนฟื! นฟกิูจการของบริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั มีรายละเอียดดงันี!  

1. อตัราดอกเบี!ย -  MLR (KTB) สําหรับเจ้าหนี! กลุ่มหนึ1ง เจ้าหนี! กลุ่มสองส่วนที1หนึ1 ง และ
เจา้หนี!กลุ่มสี1ส่วนที1หนึ1ง 

 -  ร้อยละ 2 ต่อปี สาํหรับเจา้หนี!กลุ่มสองส่วนที1สองและเจ้าหนี! กลุ่มสี1 ส่วน
ที1สอง 

2. กาํหนดการชาํระคืน  
    - เงินตน้และดอกเบี!ยคา้งชาํระ สาํหรับเจา้หนี!กลุ่มหนึ1ง 

-  เงินตน้: ทุก 6 เดือนตั!งแต่มิถุนายน 2547 ถึงมิถุนายน 2552  
 -  ดอกเบี!ยคา้งชาํระ: ธนัวาคม 2553 
 สาํหรับเจา้หนี!กลุ่มสองส่วนที1หนึ1งและกลุ่มสี1ส่วนที1หนึ1ง 

-  เงินตน้: ทุก 6 เดือนตั!งแต่มิถุนายน 2547 ถึงมิถุนายน 2554 
 สาํหรับเจา้หนี!กลุ่มสองส่วนที1สองและกลุ่มสี1ส่วนที1สอง 

-  เงินตน้และดอกเบี!ยคา้งชาํระ: ธนัวาคม 2558 
- ดอกเบี!ย เป็นรายเดือน 

หมายเหตุ 
เจา้หนี!กลุ่มหนึ1ง  คือ  เจา้หนี! เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินที1มีหลกัประกนั 
เจา้หนี!กลุ่มสอง  คือ  เจา้หนี! เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินที1มีหลกัประกนัการจดจาํนองลาํดบัสอง 
เจา้หนี!กลุ่มสี1   คือ  เจา้หนี! เงินกูย้มืจากบริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัที1มีหลกัประกนัการจดจาํนองลาํดบัสอง 

 รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธนัวาคม 2550 แสดงไดด้งันี!  

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2551 31 ธนัวาคม 2550 
 สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ 
     
เงินกูย้มืระยะยาว 603,930 - 820,980 - 
หกั: ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี (36,661) - (79,005) - 
เงินกู ้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 567,269 - 741,975 - 

 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธนัวาคม 2550 
 สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ 
เงินกูย้มืระยะยาว 41,457 118,259 41,946 119,580 
หกั: ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี (2,177) (5,286) (2,177) (5,286) 
เงินกู ้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 39,280 112,973 39,769 114,294 
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 การเปลี1ยนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม 2551 มี
รายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 1 มกราคม 2551 820,980 - 41,946 119,580 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (126,731) - (489) (1,321) 
หกั: กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี!ตดับญัชี (5,331) - - - 
หกั: กาํไรจากการยกหนี!ให ้ (84,988) - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 603,930 - 41,457 118,259 

 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินบางส่วนคํ! าประกันโดยบริษทัร่วม และโดยการจดจาํนองที1ดิน อาคาร  
และการจาํนาํเครื1องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
และ 14 

18. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที1  31 ธนัวาคม 2550 เป็นของบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ1ง 
อินดสัตรี!  จาํกดั (บริษทัย่อย) ในระหว่างปี 2546 บริษทัย่อยแห่งดงักล่าวไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัเจา้หนี!
สถาบนัการเงินเพื1อชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี! ตามสัญญาปรับโครงสร้าง
หนี!ลงวนัที1 3 กนัยายน 2542 โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายคืนเงินตน้และดอกเบี!ยที1เกี1ยวขอ้งทั!งหมดแก่เจา้หนี!
สถาบนัการเงินสองแห่งจาํนวนเงินรวมประมาณ 118 ลา้นบาทในเดือนมีนาคม 2546 และไดท้าํการ
ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี!ยที1เกี1ยวขอ้งบางส่วนแก่เจา้หนี!สถาบนัการเงินรายที1เหลือในเดือนเมษายน 
2546 เรียบร้อยแลว้ โดยบริษัทย่อยดงักล่าวจะทยอยชาํระคืนดอกเบี! ยส่วนที1เหลือจากสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี!จาํนวนเงิน 13.69 ลา้นบาทเป็นระยะเวลาเจ็ดปีโดยไม่มีดอกเบี! ย นอกจากนี!  บริษทัย่อย
แห่งดงักล่าวไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเชื1อกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ1 ง ภายใต้
สญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเชื1อกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ1 งนี!  บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ละเวน้บางประการตามที1ระบุไวใ้นสญัญา 
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 สญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั มีรายละเอียดดงันี!  

1. เงินตน้ 200 ลา้นบาท 
2. อตัราดอกเบี!ย MLR (KTB) 
3. กาํหนดการชาํระคืน  
    - เงินตน้ เป็นรายเดือน ไม่ตํ1ากว่า 2.15 ลา้นบาทต่อเดือน เริ1มตั!งแต่เดือน

เมษายน 2546 เป็นตน้ไป เป็นเวลา 84 เดือน 
    - ดอกเบี!ยส่วนที1เหลือ เป็นรายเดือน 0.16 ลา้นบาทต่อเดือน เริ1 มตั!งแต่เดือนเมษายน 

2546 เป็นตน้ไป เป็นเวลา 84 เดือน (ไม่มีดอกเบี!ย) 
    - ดอกเบี!ย เป็นรายเดือน 

  รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธนัวาคม 2550 แสดงไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2551 31 ธนัวาคม 2550 
เงินกูย้มืระยะยาว 70,134 76,584 
ดอกเบี!ยส่วนที1เหลือ 3,925 4,458 
หกั: ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี (27,769) (27,813) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ1งปี 46,290 53,229 

 การเปลี1ยนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม 2551 มี
รายละเอียดดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 1 มกราคม 2551 81,042 
หกั: จ่ายคืนเงินกูแ้ละดอกเบี!ยคา้งจ่าย (6,983) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 74,059 

ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืระยะยาวและวงเงินสินเชื1อกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ1 งนี!  บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ละเวน้บางประการตามที1ระบุไวใ้นสญัญาดงันี!  

1.  หากบริษทัย่อยยงัมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจาํปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ทาํการ
จดัสรรอื1นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ/หรือบริษทัยอ่ย 

2.  ห้ามทาํธุรกรรมให้กู้ยืมกับกลุ่มเจ้าหนี! ซึ1 งเป็นบริษัทที1เกี1ยวขอ้ง เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษทัยอ่ย 

3.  หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั!งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 
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4.  ห้ามทาํการกูย้ืม ก่อภาระผกูพนัหรือคํ! าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที1ลงนามใน
สัญญานี! เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัย่อยหรือเวน้แต่บริษทัย่อยตอ้งดาํรง
อตัราส่วนหนี! สินต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกว่าในอตัรา 3: 1 ตามงบการเงินประจาํปี 

หากบริษทัย่อยไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที1ให้ไวก้ับสถาบันการเงิน สถาบันการเงินถือว่าเป็นการผิด
สญัญาและให้ถือว่าหนี! สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื1อของสัญญาดงักล่าวเป็นอนัถึงกาํหนดชาํระ
โดยทนัที 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคํ! าประกนัโดยการจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลูกสร้างทั!งหมดและ
จาํนาํ/จาํนองเครื1องจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
และ 14 และการจดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลกูสร้างของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ1ง  

19. ทุนเรือนหุ้น 

 เมื1อวนัที1 28 มิถุนายน 2550 ที1ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯครั! งที1 2/2550 มีมติอนุมติัดงันี!  

-  เปลี1ยนแปลงมูลค่าที1ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯจากเดิมหุ้นละ 100 บาท จ ํานวน                   
5 ลา้นหุน้ เป็นหุน้ละ 1 บาท จาํนวน 500 ลา้นหุน้ บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปลี1ยนแปลงมูลค่า
ที1ตราไวข้องหุน้กบักระทรวงพาณิชยเ์มื1อวนัที1 20 กรกฎาคม 2550 

-  เพิ1มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก 500 ลา้นบาท เป็น 650 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่
เพิ1มทุนจาํนวน 150 ลา้นหุน้ มลูค่าที1ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ1มทุนเพื1อเสนอ
ขายใหแ้ก่ประชาชนทั1วไป ซึ1งอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้บริษทัฯ
ไดจ้ดทะเบียนเพิ1มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื1อวนัที1 20 กรกฎาคม 2550 และปัจจุบนั 
บริษทัฯยงัไม่ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ1มทุนดงักล่าว 

20. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ1งมี   
การเปลี1ยนแปลงในระหว่างงวดดงันี!  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2551 31 ธนัวาคม 2550 
ยอดคงเหลือตน้งวด 285,731 320,775 
หกั: การตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด/ปี (10,074) (35,044) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 275,657 285,731 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็นเงินปันผลได ้



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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21. สํารองตามกฎหมาย 

 เพื1อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ1งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี! จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 เมื1อวนัที1 28 มิถุนายน 2550 ที1ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯครั! งที1 2/2550 ไดมี้มติอนุมติัให้นาํ
เงินสาํรองตามกฏหมายไปหกักบัขาดทุนสะสมของบริษทัฯ 

22. ภาษีเงินได้นิตบุิคคล 

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม 2550 
เนื1องจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากงวดก่อนมากกว่ากาํไรสุทธิสาํหรับงวด 

23. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกัคือ (1) จดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 
(2) การผลิตอาหาร (3) การใหเ้ช่าพื!นที1และบริการ และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัใน
ประเทศ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม 2550: ไม่ได้
ตรวจสอบและไม่ไดส้อบทาน) มีดงัต่อไปนี!   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที1 31 มีนาคม 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  
 จดัจาํหน่ายสินคา้ ส่วนงาน ให้เช่าพื�นที  รายการบญัชี  
 อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร และบริการ ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
รายไดจ้ากภายนอก           
ในประเทศ 458 365 19 21 4 10 - - 481 396 
ต่างประเทศ - - 218 239 - - - - 218 239 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 458 365 237 260 4 10 - - 699 635 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 200 147 3 3 (203) (150) - - 

รายไดท้ ั�งสิ�น 458 365 437 407 7 13 (203) (150) 699 635 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 111 102 56 56 1 4  168 162 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที ไม่ไดปั้นส่วน:       
ดอกเบี�ยรับ     2 4 
กาํไรจากการไดรั้บลดหนี�      85 - 
กาํไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

    - 44 

รายไดอื้ น     14 5 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร     (114) (86) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม 

    
(1) 2 

ดอกเบี�ยจ่าย     (9) (9) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     (21) - 

กาํไรสุทธิ     124 122 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธนัวาคม 2550 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  
 จดัจาํหน่ายสินคา้ ส่วนงาน ให้เช่าพื!นที1 รายการบญัชี  
 อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร และบริการ ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธนัวาคม 
2550 

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6 5 228 235 246 251 - - 480 491 
สินทรัพยอื์1น 679 637 634 679 13 16 (488) (579) 838 753 
รวมสินทรัพย ์ 685 642 862 914 259 267 (488) (579) 1,318 1,244 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามที กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 3 

24. ภาระผกูพนัและหนี�สินที&อาจเกดิขึ�น 

24.1  ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาเช่าที1 เกี1ยวข้องกับการเช่าพื!นที1ในอาคารสํานักงาน คลงัสินค้า 
ยานพาหนะและอุปกรณ์กบักิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัและบริษทัอื1น 

ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดงักล่าว
ดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน:   

1 ปี 13.5 9.3 
2 ถึง 5 ปี 10.2 6.7 

24.2 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาที1เกี1ยวขอ้งกบัการรับบริการดา้นคอมพิวเตอร์ คาํปรึกษา ค่าโฆษณา 
และบริการอื1นๆกบักิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัและบริษทัอื1น  

 ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการระยะยาวดงักล่าวดงันี!   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน:   

1 ปี 49.4 21.0 
2 ถึง 5 ปี 1.7 0.2 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 22 
 

 

24.3 หนังสือคํ�าประกนัธนาคาร 

 ณ วนัที1  31 มีนาคม 2551 บริษัทย่อยมีหนังสือคํ! าประกันซึ1 งออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 12.2 ลา้นบาท ซึ1งเกี1ยวเนื1องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัยอ่ย ซึ1งประกอบดว้ยหนงัสือคํ!าประกนัเพื1อค ํ!าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน 7.1 ลา้นบาท
และเพื1อค ํ!าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 5.1 ลา้นบาท 

25.  ความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยน 

 ณ วนัที  31 มีนาคม 2551 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินที1เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศดงันี!  

 สินทรัพยท์าง หนี! สินทาง อตัราแลกเปลี1ยน 

สกุลเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.4 3.3 31.3929 และ 31.6229 

เยน - 57.7 0.318324 

 ณ วนัที1 31 มีนาคม 2551 บริษทัยอ่ยมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี!  

สกุลเงิน จาํนวนที1ขาย อตัราแลกเปลี1ยนตามสัญญาของจาํนวนที1ขาย 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 31.45 - 31.50 

26. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสาํหรับงวดก่อนใหม่ เพื1อให้สอดคลอ้งกบัการจัด
ประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซึ1งไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามที1ได้
รายงานไปแลว้ 

27. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี! ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื1อวนัที1 9 พฤษภาคม 2551 


