
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที% 30 มิถุนายน 2553 



 

 

รายงานการสอบทานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัที% 30 มิถุนายน 2553 งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและ     
หกเดือนสิ�นสุดวนัที% 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ         
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที% 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ของบริษทั พรีเมียร์      
มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง 
จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ%งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลู
ในงบการเงินเหล่านี�  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ%งกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานสอบทานเพื%อใหไ้ดค้วามเชื%อมั%นอยา่งพอประมาณวา่ งบการเงินแสดงขอ้มลูที%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 มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 
2552 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที%รับรองทั%วไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเงื%อนไขตามรายงานลงวนัที%           
19 กุมภาพนัธ ์2553 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2552 ที%แสดงเปรียบเทียบไว ้ณ 
ที%นี�  เป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินที%ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้มิไดใ้ช้
วิธีการตรวจสอบอื%นใดภายหลงัจากวนัที%ในรายงานนั�น 

ศิราภรณ์ เอื�ออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 6 สิงหาคม 2553 



งบดุล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  119,552  188,693  73,484  165,757 

เงินลงทุนชั#วคราว 2  149,455  119,981  149,455  119,981 

ลูกหนี'การคา้

   กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4  -  62  -  80 

   กจิการที#ไม่เกี#ยวขอ้งกนั  356,832  428,099  311,294  378,549 

รวมลูกหนี'การคา้  356,832  428,161  311,294  378,629 

 (6,435)  (6,416)  (1,080)  (1,062)

3  350,397  421,745  310,214  377,567 
ลูกหนี'กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4  5,586  2,824  11,217  10,172 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้แกก่จิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4  2,642  6,007  2,537  5,587 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั'นและดอกเบี'ยคา้งรับจากกจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4, 5  -  -  151,562  92,260 

6  216,629  138,492  46,820  36,292 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื#น
   ลูกหนี'กรมสรรพากร  4,765  3,725  -  - 
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  2,369  3,217  665  489 
   ลูกหนี' อื#น  29,378  18,097  27,603  17,536 
   อื#นๆ  8,066  7,342  5,996  6,033 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื#น  44,578  32,381  34,264  24,058 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  888,839  910,123  779,553  831,674 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากที#กนัไวเ้พื#อการชาํระหนี' 7  8,954  9,244  8,954  9,244 
เงินฝากธนาคารที#มีภาระค ํ'าประกนั 8  2,918  2,904  -  - 
เงินลงทุนระยะยาว 9  50,577  50,676  50,577  50,676 
ดอกเบี'ยคา้งรับจากกจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4, 10  2,256  2,256  2,256  2,256 

4, 10  47,882  47,882  47,882  47,882 
11  -  -  205,820  205,820 
12  52,064  53,858  36,766  36,766 
13  20,827  20,827  -  - 
14  385,201  394,781  3,251  3,562 
15  20,534  20,644  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื#น
16  59,420  60,402  59,420  60,402 

   อื#นๆ  7,753  7,774  4,689  5,385 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื#น  67,173  68,176  64,109  65,787 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  658,386  671,248  419,615  421,993 
รวมสินทรัพย์  1,547,225  1,581,371  1,199,168  1,253,667 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี'

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หกั: ค่าเผื#อหนี'สงสัยจะสูญ

ลูกหนี' การคา้ - สุทธิ

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

เงินลงทุนในลูกหนี' ที#รับซื'อ - กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั
เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื#น - สุทธิ
ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพยที์#ไม่ได้ใชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร 17  19  23,074  -  - 

ทรัสตรี์ซีทส์ 17  5,531  -  -  - 

เจา้หนี'การคา้

   กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4  46,611  52,234  137,312  149,931 

   กจิการที#ไม่เกี#ยวขอ้งกนั  263,357  255,447  87,564  134,445 

รวมเจา้หนี'การคา้  309,968  307,681  224,876  284,376 

เงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี' ส่วนที#ถึงกาํหนด

18  5,598  5,110  5,598  5,110 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19  -  25,481  -  - 

เงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี' ส่วนที#ถึงกาํหนด

4, 18  -  -  3,866  3,866 

เจา้หนี'กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4  15  57  26  66 

ประมาณการหนี' สินระยะสั'น 20  8,757  9,052  8,757  9,052 

หนี' สินหมุนเวียนอื#น

   ดอกเบี'ยคา้งจ่ายสถาบนัการเงิน  155  155  155  155 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  43,369  68,670  25,377  42,686 

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  43,109  60,562  26,106  20,919 

   เจา้หนี' อื#น  23,475  20,487  7,949  7,481 

   อื#นๆ  7,149  8,938  2,835  4,677 

รวมหนี' สินหมุนเวียนอื#น  117,257  158,812  62,422  75,918 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน  447,145  529,267  305,545  378,388 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี'จากสถาบนัการเงิน 

18  29,995  32,927  29,995  32,927 

เงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี'จากกจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั

4, 18  -  -  74,382  76,315 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน  29,995  32,927  104,377  109,242 

รวมหนี�สิน  477,140  562,194  409,922  487,630 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี'

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

   ชาํระภายในหนึ#งปี - สถาบนัการเงิน

   ชาํระภายในหนึ#งปี - กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั

   - สุทธิจากส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี

   - สุทธิจากส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

 650,000  650,000  650,000  650,000 

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

 650,000  650,000  650,000  650,000 

   ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทั 11  (124,855)  (124,855)  -  - 

   ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 21  200,511  205,006  -  - 

กาํไรสะสม

22  8,077  8,077  8,077  8,077 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  336,352  280,949  131,169  107,960 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,070,085  1,019,177  789,246  766,037 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,547,225  1,581,371  1,199,168  1,253,667 

 -  -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี'

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

      หุน้สามญั 650,000,000 หุ้น มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

      หุน้สามญั 650,000,000 หุ้น มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

ผลกาํไร (ขาดทุน) ที#ยงัไม่เกดิขึ'นจริง

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย



งบกาํไรขาดทนุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้

รายไดจ้ากการขาย  696,033  622,283  504,163  471,617 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  2,614  3,390  -  - 

ดอกเบี'ยรับ  1,880  2,084  3,197  2,858 

เงินปันผลรับ 11, 13  342  -  -  51,150 

รายไดอื้#น  1,686  6,291  5,182  5,532 

รวมรายได้  702,555  634,048  512,542  531,157 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ  511,436  430,920  370,356  345,161 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  64,478  67,939  62,730  62,062 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  41,847  39,097  26,365  24,443 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  14,113  14,687  9,333  9,214 

ค่าใชจ่้ายอื#น  14  1  -  1 

รวมค่าใช้จ่าย  631,888  552,644  468,784  440,881 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล  70,667  81,404  43,758  90,276 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12  (2,466)  (193)  -  - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล  68,201 ###  81,211 ###  43,758 ###  90,276 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (1,606)  (2,235)  (1,703)  (1,885)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  66,595 ###  78,976 ###  42,055 ###  88,391 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 23  (20,000)  (21,721)  (11,665)  (10,631)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด  46,595 ###  57,255 ###  30,390 ###  77,760 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

กาํไรสุทธิ  0.07  0.09  0.05  0.12 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี'

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที1 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั'นพื'นฐานแสดงเป็นบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้

รายไดจ้ากการขาย  1,384,804  1,302,230  1,022,532  927,425 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  5,680  6,913  -  - 

ดอกเบี'ยรับ  3,621  3,922  6,004  5,571 

เงินปันผลรับ 11, 13  342  -  -  51,150 

รายไดอื้#น  5,372  7,786  10,173  12,087 

รวมรายได้  1,399,819  1,320,851  1,038,709  996,233 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ  1,006,339  921,237  743,581  681,319 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  120,932  118,640  117,291  111,061 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  82,470  79,022  50,014  47,547 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  21,535  21,883  13,825  13,559 

ค่าใชจ่้ายอื#น  3,421  1,034  -  859 

รวมค่าใช้จ่าย  1,234,697  1,141,816  924,711  854,345 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล  165,122  179,035  113,998  141,888 

12  (1,794)  540  -  - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล  163,328 ###  179,575 ###  113,998 ###  141,888 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (3,562)  (4,711)  (3,484)  (3,877)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  159,766 ###  174,864 ###  110,514 ###  138,011 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 23  (45,863)  (48,401)  (28,805)  (23,551)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด  113,903  126,463  81,709  114,460 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

กาํไรสุทธิ  0.18  0.19  0.13  0.18 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี'

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทนุ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที1 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั'นพื'นฐานแสดงเป็นบาท)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 



งบแสดงการเปลี1ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 งบการเงินรวม 
 ผลแตกต่างจาก 
 การจดัโครงสร้าง  ส่วนเกนิทุน  กาํไรสะสม 

 ทุนที#ออกจาํหน่าย  การดาํเนินธุรกจิ  จากการตีราคา 
 และชาํระเตม็มลูค่าแลว้  ของกลุ่มบริษทั  สินทรัพย ์  สาํรองตามกฎหมาย  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  รวม 

 650,000  (124,855)  244,441  -  22,498  792,084 
ค่าใช้จ่ายที1รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิทุนจากการตีราคา
   สินทรัพย์  -  -  (19,586)  -  -  (19,586)
รวมค่าใช้จ่ายที1รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - ###  - ###  (19,586)###  - ###  - ###  (19,586)
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด  -  -  -  -  126,463  126,463 

 650,000 ###  (124,855)###  224,855 ###  - ###  148,961 ###  898,961 

 650,000  (124,855)  205,006  8,077  280,949  1,019,177 
ค่าใช้จ่ายที1รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิทุนจากการตีราคา

 -  -  (4,495)  -  -  (4,495)
รวมค่าใช้จ่ายที1รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - ###  - ###  (4,495)###  - ###  - ###  (4,495)
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด  -  -  -  -  113,903  113,903 

 -  -  (4,495)  -  113,903  109,408 
 -  -  -  -  (58,500)  (58,500)

 650,000 ###  (124,855)###  200,511 ###  8,077 ###  336,352 ###  1,070,085 
 - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี'

### ### ###

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที1 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
 (หน่วย: พนับาท) 

 จดัสรรแลว้ - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที1 31 ธันวาคม 2551

ยอดคงเหลือ ณ วันที1 30 มิถุนายน 2552

ยอดคงเหลือ ณ วันที1 31 ธันวาคม 2552

   สินทรัพย ์(หมายเหตุ 21)

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั�งสิ�นที1รับรู้สําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที1 30 มิถุนายน 2553



) 

) 



 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 กาํไรสะสม 

 ทุนที#ออกจาํหน่าย  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 และชาํระเตม็มลูค่าแลว้  สาํรองตามกฎหมาย  รวม 

 650,000  -  (89,391)  560,609 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด  -  -  114,460  114,460 

 650,000  -  25,069  675,069 

 650,000  8,077  107,960  766,037 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด  -  -  81,709  81,709 

รวมรายได้ทั�งสิ�นที1รับรู้สําหรับงวด  -  -  81,709  81,709 

 -  -  (58,500)  (58,500)

 650,000  8,077  131,169  789,246 

 -   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี'

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี1ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที1 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

 (หน่วย: พนับาท) 

 จดัสรรแลว้ - 

 (ขาดทุน) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที1 31 ธันวาคม 2551  

ยอดคงเหลือ ณ วันที1 30 มิถุนายน 2552

ยอดคงเหลือ ณ วันที1 31 ธันวาคม 2552

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)

ยอดคงเหลือ ณ วันที1 30 มิถุนายน 2553



งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสุทธิกอ่นภาษี  159,766  174,864  110,514  138,011 

   จากกจิกรรมดาํเนินงาน

 1,794  (540)  - ###  - 

   ค่าเสื#อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  12,525  13,801  2,633  2,585 

   ค่าเผื#อหนี'สงสัยจะสูญ  25  312  25  312 

   ค่าเผื#อการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ  1,294  6,545  1,001  685 
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (43)  (34)  -  (8)
   สาํรองจากการประมาณการหนี' สิน  -  2,162  -  2,162 

 673  (3,817)  -  - 
   เงินปันผลรับ  (342)  -  -  (51,150)
   ดอกเบี'ยรับ  (3,621)  (3,922)  (6,004)  (5,571)
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี'ย  1,627  3,164  2,942  3,357 
กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี#ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี' สินดาํเนินงาน  173,698  192,535  111,111  90,383 

   ลูกหนี'การคา้  71,351  42,926  67,328  6,698 
   ลูกหนี'กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั  (2,762)  (901)  (1,045)  (555)
   สินคา้คงเหลือ  (79,431)  (44,246)  (11,529)  (6,973)
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื#น  (9,208)  3,220  (7,156)  1,038 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื#น  (117)  (20)  (114)  - 

   เจา้หนี'การคา้  1,787  (9,359)  (59,500)  62,845 
   เจา้หนี'กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั  (42)  4,409  (29)  (59)
   หนี' สินหมุนเวียนอื#น  (23,571)  (28,396)  (18,131)  (16,879)
เงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน  131,705  160,168  80,935  136,498 
   จ่ายภาษีเงินได้  (63,651)  (54,266)  (23,618)  (18,209)
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน  68,054  105,902  57,317  118,289 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี'

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที1 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท)

รายการปรับกระทบยอดกาํไรสุทธิกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี#ยนที#ยงัไม่เกดิขึ'นจริง

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ#มขึ'น) ลดลง

หนี' สินดาํเนินงานเพิ#มขึ'น (ลดลง)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินลงทุนชั#วคราวเพิ#มขึ'น -29,333  - -29,333  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั'นแกก่จิการที#เก ี#ยวขอ้งกนัเพิ#มขึ'น  -  -  (59,300)  (39,000)
เงินฝากธนาคารที#มีภาระค ํ'าประกนัเพิ#มขึ'น  (14)  (25)  -  - 
ดอกเบี'ยรับ  3,579  3,211  5,960  4,902 
เงินปันผลรับ  342  -  -  51,150 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  43  39  -  13 
ซื'ออุปกรณ์  (5,497)  (9,588)  (530)  (19)

 (30,880)  (6,363)  (83,203)  17,046 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

 290  (2,168)  290  (2,168)

 (23,055)  2  -  - 
ทรัสตรี์ซีทส์เพิ#มขึ'น  5,339  4,613  -  - 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี'จากสถาบนัการเงิน  (2,444)  (3,180)  (2,444)  (977)
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (24,984)  (12,900)  -  - 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี'จากกจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั  -  -  (1,933)  (2,643)
ดอกเบี'ยจ่าย  (2,114)  (5,045)  (2,953)  (3,429)
เงินปันผลจ่าย  (59,347)  -  (59,347)  - 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน  (106,315)  (18,678)  (66,387)  (9,217)

 (69,141)  80,861  (92,273)  126,118 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  188,693  88,908  165,757  29,334 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด  119,552  169,769  73,484  155,452 

 -  - 
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ1มเติม
รายการที#ไม่ใช่เงินสด
กจิกรรมลงทุน
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  4,495  19,586  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี'

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที1 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท)

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินฝากที#กนัไวเ้พื#อการชาํระหนี'  (เพิ#มขึ'น) ลดลง

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารเพิ#มขึ'น (ลดลง)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ1มขึ�น (ลดลง) สุทธิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

 

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที& 30 มถุินายน 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทั&วไป 

1.1 ข้อมูลทั&วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั!งขึ!นเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯมีบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกดั ซึ1งเป็นบริษัทที1จดทะเบียนจดัตั!งใน
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค โดยมี    
ที1อยูต่ามที1จดทะเบียนอยูที่1 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี!จดัทาํขึ!นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 34 (ปรับปรุง 2550) เรื1 อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี1ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนี!จดัทาํขึ!นเพื1อใหข้อ้มลูเพิ1มเติมจากงบการเงินประจาํปีที1นาํเสนอครั! งล่าสุด ดงันั!น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มลูเกี1ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื1อไม่ให้
ขอ้มูลที1นาํเสนอซํ! าซอ้นกบัขอ้มูลที1ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนี!
ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที1บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี! จัดทาํขึ! นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ!นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที1  31 ธันวาคม 2552 โดยไม่มีการเปลี1ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั 
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1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ตามที1ระบุข้างล่างนี!  มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั เวน้แต่
แม่บทการบญัชีซึ1งมีผลบงัคบัใชท้นัที 

   วนัที1มีผลบงัคบัใช ้
แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  มีผลบงัคบัใชท้นัที 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปลี1ยนแปลง 

ประมาณการทางบญัชี และ
ขอ้ผดิพลาด 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา
รายงาน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 12  ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลู
เกี1ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มลูเกี1ยวกบับุคคล

หรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 
1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 29  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที1เงินเฟ้อรุนแรง 
1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2554 
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   วนัที1มีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี! สิน หนี! สินที1อาจ

เกิดขึ!น และสินทรัพยที์1อาจเกิดขึ!น 
1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื1อการลงทุน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที1 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที1ถือไวเ้พื1อ
ขายและการดาํเนินงานที1ยกเลิก 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที1 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

1 มกราคม 2554 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที1เริ1มใชม้าตรฐานการ
บญัชีดงักล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 12 ซึ1งฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผล
กระทบต่องบการเงินในปีที1เริ1มใชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าวและยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะนี!  

1.5 นโยบายการบัญชีที&สําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ!นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที1ใชใ้น    
งบการเงินสาํหรับปีสิ!นสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2552 

2. เงินลงทุนชั&วคราว 

ณ วนัที1  30 มิถุนายน 2553 บริษทัฯมีเงินลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทไม่มี
ดอกเบี!ย มลูค่าตามหนา้ตัLว 150.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 120.0 ลา้นบาท) ซึ1งจะครบกาํหนดใน
เดือนสิงหาคมและตุลาคมของปีปัจจุบนั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

 

3. ลกูหนี�การค้า 

 ยอดคงเหลือของลกูหนี!การคา้ ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 แยกตามอายุหนี! ที1คง
คา้งนบัจากวนัที1ถึงกาํหนดชาํระไดด้งันี!  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 
อายุหนี�ค้างชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 347,509 417,506 307,560 373,880 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  2,793 4,186 2,559 3,634 
 3 - 6 เดือน 107 35 107 35 
 6 - 12 เดือน 31 82 31 82 
 มากกวา่ 12 เดือน 6,392 6,352 1,037 998 
รวม 356,832 428,161 311,294 378,629 
หกั: ค่าเผื1อหนี!สงสัยจะสูญ (6,435) (6,416) (1,080) (1,062) 
ลูกหนี!การคา้ - สุทธิ 350,397 421,745 310,214 377,567 

4. รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที1สาํคัญกบับุคคลหรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื1อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที1ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัเหล่านั!น ซึ1งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี!  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน  
 สิ!นสุดวนัที1 30 มิถุนายน สิ!นสุดวนัที1 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธรุกิจกับบริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5.3 5.3 10.6 10.6 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลจ่าย 35.2 - 35.2 - อตัราตามที1ประกาศจ่าย 
รายการธรุกิจกับบริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ 0.8 0.9 1.5 1.8 อตัรา MLR ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.4 0.5 0.8 0.9 ราคาตามสญัญา 
รายการธรุกิจกับบริษัทที&เกี&ยวข้องกัน      
เงินปันผลรับ 0.3 - 0.3 - อตัราตามที1ประกาศจ่าย 
ซื!อสินคา้ 67.8 77.3 135.2 142.5 ตน้ทนุบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ1 ง 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5.8 9.0 8.4 10.2 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6.9 6.1 13.2 12.5 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลจ่าย 0.9 - 0.9 - อตัราตามที1ประกาศจ่าย 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน  
 สิ!นสุดวนัที1 30 มิถุนายน สิ!นสุดวนัที1 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธรุกิจกับบริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1.6 1.6 3.1 3.1 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลจ่าย 35.2 - 35.2 - อตัราตามที1ประกาศจ่าย 
รายการธรุกิจกับบริษัทย่อย      
ขายสินคา้ 0.1 - 0.1 - ราคาตลาด 
ดอกเบี!ยรับ 1.3 0.9 2.4 1.8 อตัราร้อยละ 3.80 ถึง 4.55 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - 51.2 - 51.2 อตัราตามที1ประกาศจ่าย 
รายไดอื้1น 4.8 5.4 9.5 11.3 ราคาตามสญัญา 
ซื!อสินคา้ 171.2 174.2 363.0 347.4 ตน้ทนุบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ1 ง 
ดอกเบี!ยจ่าย 1.0 1.1 2.0 2.3 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธรุกิจกับบริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ 0.8 0.9 1.5 1.8 อตัรา MLR ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.4 0.5 0.8 0.9 ราคาตามสญัญา 
รายการธรุกิจกับบริษัทที&เกี&ยวข้องกัน      
ซื!อสินคา้ 67.8 77.3 135.2 142.5 ตน้ทนุบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ1 ง 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5.8 4.8 8.4 6.0 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4.9 4.2 9.3 8.7 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลจ่าย 0.9 - 0.9 - อตัราตามที1ประกาศจ่าย 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนั ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 
มีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 มิถุนายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
ลูกหนี�การค้ากิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - - 18 

บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ จาํกดั - 54 - 54 
บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ จาํกดั - 8 - 8 

รวมลูกหนี!การคา้บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนั - 62 - 62 
รวมลูกหนี!การคา้กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั - 62 - 80 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 มิถุนายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
ลูกหนี�กิจการที&เกี&ยวข้องกัน 
บริษัทย่อย     
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 5,631 7,348 

บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษทั คาลบี!ธนาวธัน์ จาํกดั 5,586 2,824 5,586 2,824 

รวมลูกหนี!กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 5,586 2,824 11,217 10,172 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแก่กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ1ง จาํกดั 2,642 6,007 2,537 5,587 

เงินให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก 
กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั - - 20,002 - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 51,406 12,102 
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 80,154 80,158 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั!นและดอกเบี!ยคา้งรับจากกจิการที1
เกี1ยวขอ้งกนั - - 151,562 92,260 

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

เงินลงทนุในลูกหนี�ที&รับซื�อ - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 47,882 47,882 47,882 47,882 

เจ้าหนี�การค้ากิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 5,667 8,893 
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 85,034 88,804 

    รวมเจา้หนี!การคา้บริษทัยอ่ย - - 90,701 97,697 
บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษทั คาลบี!ธนาวธัน์ จาํกดั 42,929 38,540 42,929 38,540 
บริษทั แบรนด ์คอนเนคชั1นส์ จาํกดั 3,682 13,694 3,682 13,694 

    รวมเจา้หนี!การคา้บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนั 46,611 52,234 46,611 52,234 
รวมเจา้หนี!การคา้กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 46,611 52,234 137,312 149,931 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 มิถุนายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
เงินกู้ยมืระยะยาวที&ปรับโครงสร้างหนี�จากกิจการที&เกี&ยวข้องกัน      
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 78,248 80,181 

เจ้าหนี�กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 11 22 

บริษัทที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั - 13 - - 
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ1ง จาํกดั 11 8 11 8 
บริษทั พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จาํกดั 4 8 4 8 
บริษทั อิมพีเรียล อีเกิ!ล จาํกดั - 28 - 28 

    รวมเจา้หนี!บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนั 15 57 15 44 
รวมเจา้หนี!กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 15 57 26 66 

ในระหว่างงวด เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัมีการเคลื1อนไหวดงัต่อไปนี!  
(หน่วย: พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที1 ในระหวา่งงวด ณ วนัที1 
 1 มกราคม 2553 เพิ1มขึ!น ลดลง 30 มิถุนายน 2553 

งบการเงินรวม     
เงินลงทุนในลกูหนี�ที&รับซื�อ - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 47,882 - - 47,882 

     
งบการเงินเฉพาะกิจการ     

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก 
กิจการที&เกี&ยวข้องกัน 

    

บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั - 20,002 - 20,002 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั 12,102 39,304 - 51,406 
บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั 80,158 - (4) 80,154 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั!นและดอกเบี!ยคา้งรับจาก
กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 92,260 59,306 (4) 151,562 

    
เงินลงทุนในลกูหนี�ที&รับซื�อ - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 47,882 - - 47,882 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบี! ยประชุมและเงินบาํเหน็จให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ!นสุดวนัที1 30 มิถุนายน 2553 เป็นจาํนวนเงิน 14.1 ลา้น
บาท และ 21.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2552: 14.7 ลา้นบาท และ 21.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั) และเฉพาะ
ของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 9.3 ลา้นบาท และ 13.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2552: 9.2 ลา้นบาท และ 13.6 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

5. เงินให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 ยอดคงเหลือของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะสั!นแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 เป็นเงิน
ให้กู้ยืมในรูปของตัLวสัญญาใชเ้งินแก่บริษัท พี.เอม.ฟูด จาํกัด จาํนวน 80.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2552: 80.1 ลา้นบาท) บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั จาํนวน 51.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2552: 12.1 ลา้นบาท) และบริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั จาํนวน 20.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2552: ไม่มียอดคงคา้ง) ซึ1งคิดดอกเบี!ยในอตัราร้อยละ 4.15 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเมื1อทวงถามและไม่
มีหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนั 

6. ค่าเผื&อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

รายการเปลี1ยนแปลงของบญัชีค่าเผื1อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับงวดหกเดือนสิ!นสุด
วนัที1 30 มิถุนายน 2553 สรุปไดด้งันี!  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 1 มกราคม 2553 5,913 863 
บวก: ตั!งค่าเผื1อการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ 
         ระหว่างงวด 

4,172 3,879 

หกั: ตดัจาํหน่ายสินคา้ที1เสียหาย (3,727) (3,727) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 6,358 1,015 

7. เงินฝากที&กนัไว้เพื&อการชําระหนี� 

 ณ วนัที1  30 มิถุนายน 2553 เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทฯจาํนวนเงินประมาณ 9.0 ลา้นบาท                
(31 ธนัวาคม 2552: 9.2 ลา้นบาท) มีภาระผกูพนัซึ1งประกอบดว้ยภาระผกูพนัเกี1ยวเนื1องกบัการชาํระคืน
เงินกูย้มืตามเงื1อนไขในสญัญาปรับโครงสร้างหนี!ลงวนัที1 3 กนัยายน 2542 เป็นจาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท 
และกันเงินสาํรองเกษียณอายุพนักงานเป็นจาํนวนเงิน 8.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 0.2 ลา้นบาท   
และ 9.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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8. เงินฝากธนาคารที&มภีาระคํ�าประกนั 

 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกนัสาํหรับหนังสือคํ! าประกันที1ออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

9. เงินลงทุนระยะยาว 

ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 บริษทัฯมีเงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล มูลค่าตามหน้าตัLว 50.0 ลา้นบาท     
(31 ธนัวาคม 2552: 50.0 ลา้นบาท) ซึ1งจะครบกาํหนดในเดือนมีนาคม 2556 และมีอตัราดอกเบี!ยร้อยละ 
4.25 ต่อปี 

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

 ในไตรมาสที1สี1ของปี 2548 บริษทัฯไดท้าํการซื!อหนี!ของบริษทัร่วมแห่งหนึ1งจาํนวนเงิน 523.7 ลา้นบาท 
จากสถาบนัการเงินแห่งหนึ1งในราคา 100.0 ลา้นบาท โดยในการซื!อหนี! นี!  บริษทัฯไดรั้บเป็นหุน้สามญั
ของบริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวน 177.2 ลา้นหุน้ และไดม้ลูหนี!  64.5 ลา้นบาท ซึ1งบริษทัฯจะไดรั้บชาํระ
จากบริษทัร่วมดงักล่าวตามตารางการชาํระคืนตั!งแต่ปี 2550 ถึงปี 2558 โดยมีอตัราดอกเบี! ยร้อยละ 4.5 
ต่อปีสาํหรับปี 2549 และปี 2550 และหลงัจากนั!นอตัรา MLR ต่อปี เฉพาะในปี 2549 บริษทัฯไดรั้บ
ชาํระดอกเบี!ยจากบริษทัร่วมดงักล่าวในอตัราร้อยละ 1.0 ต่อปี ส่วนที1เหลืออีกร้อยละ 3.5 ต่อปี บริษทัฯ
จะไดรั้บพร้อมเงินตน้งวดสุดทา้ยในปี 2558 ซึ1งเป็นไปตามแผนฟื! นฟกิูจการของบริษทัร่วมดงักล่าว 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที1แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที1บริษทัฯ          
รับระหว่างงวด                        

หกเดือนสิ!นสุดวนัที1 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

30 มิถุนายน 
2552 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส ์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 - 51,150 
บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั 8,750 8,750 100.00 100.00 182,500 182,500 - - 

รวม 331,750 331,750   587,198 587,198 - 51,150 

หกั: ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (211,775) (211,775)   
รวม     375,423 375,423   
หกั: ค่าเผื1อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (169,603) (169,603)   
รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สุทธิ     205,820 205,820   
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั! งที1 3/2549 เมื1อวนัที1 15 ธนัวาคม 2549 ได้มีมติ
อนุมัติให้ขายเงินลงทุนทั!งหมดในบริษัทย่อยที1บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท            
โพรดกัส์ จาํกดั ให้แก่ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกดั (บริษทัใหญ่) ในราคา 313.8 ลา้นบาท 
และพร้อมกนันั!นที1ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซื!อเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยสองแห่งซึ1งบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั และบริษทั 
พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั จากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 193.3 ลา้นบาท และ 
102.1 ลา้นบาท ตามลาํดับ ต่อมาเมื1อวนัที1 22 สิงหาคม 2550 ที1ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั! งที1 
1/2550 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซื!อเงินลงทุนทั!งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ซึ1งบริษทัฯเคยถือหุ้น
ทางออ้มเมื1อปี 2549 จากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 60.0 ลา้นบาท เนื1องจากการซื!อขาย
เงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท ดงันั!น บริษัทฯจึงได้แสดงราคาทุน
ดั!งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเนื1องจากบริษทัย่อยทั!งสามดงักล่าวที1ซื!อมาจาก
บริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั เคยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมาโดยตลอด และผลของรายการซื!อ
ขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” และ
แสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกจิ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 
(มหาชน) 

ลงทุนใน 
กจิการต่างๆ 

ไทย 20.08 20.08 186,065 186,065 52,064 53,858 

หัก: ค่าเผื1อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (144,290) (144,290) - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     41,775 41,775 52,064 53,858 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกจิ 

จดัต ั!งขึ!น 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื1อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   30 มิถุนายน 
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

   ร้อยละ ร้อยละ       
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์  ลงทุนใน ไทย 18.22 18.22 36,766 36,766 - - 36,766 36,766 

   จาํกดั (มหาชน) กจิการต่างๆ          
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12.2 ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี!  
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน                       

ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด 
เงินปันผลที1บริษทัฯรับระหว่าง         

งวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที1 
 30 มิถุนายน 

2553 
30 มิถุนายน 

2552 
30 มิถุนายน 

2553 
30 มิถุนายน 

2552 
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ ์จาํกดั (มหาชน) (1,794) 540 - - 

12.3 มลูค่ายติุธรรมของบริษทัร่วมที1เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมที1เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปนี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที1 มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที1 
 30 มิถุนายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 มิถุนายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 67 84 61 76 

13. เงินลงทุนระยะยาวอื&น 

    (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที1บริษทัฯ          
รับระหว่างงวด                         

หกเดือนสิ!นสุดวนัที1 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

30 มิถุนายน  
2552 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั กลุ่มสุวทิยด์าํริห ์จาํกดั 1,000 1,000 10.00 10.00 100 100 - - 
บริษทั คาลบี!ธนาวธัน ์จาํกดั 18,000 18,000 19.00 19.00 26,862 26,862 342 - 

รวม     26,962 26,962 342 - 

หกั: ค่าเผื1อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (6,135) (6,135)   
เงินลงทนุระยะยาวอื&น - สุทธิ     20,827 20,827   
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    (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที1บริษทัฯ          
รับระหว่างงวด                   

หกเดือนสิ!นสุดวนัที1 
 30 มิถุนายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
30 มิถุนายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
30 มิถุนายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
30 มิถุนายน 

2553 
30 มิถุนายน  

2552 
   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั กลุ่มสุวทิยด์าํริห ์จาํกดั 1,000 1,000 10.00 10.00 100 100 - - 
หกั: ค่าเผื1อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (100) (100)   
เงินลงทนุระยะยาวอื&น - สุทธิ     - -   

14. ที&ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี1ยนแปลงของบญัชีที1ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที1 30 มิถุนายน 
2553 สรุปไดด้งันี!  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที& 1 มกราคม 2553 394,781 3,562 
ซื!อเพิ1มระหว่างงวด - ราคาทุน 5,497 530 
ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที1ตดัจาํหน่าย (12) - 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับงวด (10,570) (841) 
ตดัจาํหน่ายส่วนที1ตีราคาสินทรัพยถ์าวรเพิ1มสาํหรับงวด (4,495) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที& 30 มิถุนายน 2553 385,201 3,251 

 บริษทัยอ่ยตีราคาสินทรัพยเ์พิ1ม โดยค่าเสื1อมราคาที1ตดัไปสู่บญัชีกาํไรขาดทุนคาํนวณตามราคาตน้ทุน
เดิม ส่วนค่าเสื1อมราคาของส่วนที1ตีราคาเพิ1มขึ!นตดัไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที1 25/2549 โดยให้
ทางเลือกในกรณีที1กิจการมีการตีราคาสินทรัพยเ์พิ1ม สามารถเลือกปฏิบติัโดยคาํนวณค่าเสื1อมราคาที1
ตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิม แทนที1จะคาํนวณจากราคาที1ตีใหม่ ทั!งนี!  บริษทัฯเลือกที1จะ
ปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯคาํนวณค่าเสื1อมราคาที1ตดัไปสู่งบกาํไร
ขาดทุนจากราคาที1ตีใหม่ กาํไรสุทธิและกาํไรต่อหุน้จะเปลี1ยนแปลงเป็นดงันี!  
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน                                  
สิ!นสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                                      
สิ!นสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

 2553 2552 2553 2552 
  กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 44.3 47.4 109.4 106.9 
  กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.07 0.07 0.17 0.16 
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 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดจ้ดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลูกสร้างทั!งหมดและเครื1องจกัรส่วนใหญ่ของบริษทั
ย่อยซึ1 งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี (ราคาที1ตีใหม่) ณ วนัที1  30 มิถุนายน 2553 จาํนวน 262.1 ลา้นบาท               
(31 ธันวาคม 2552: 352.8 ลา้นบาท) เพื1อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกันวงเงินสินเชื1อและหนังสือคํ! า
ประกนัที1บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

15. สินทรัพย์ที&ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 บริษทัย่อยแห่งหนึ1 งไดจ้ดจาํนองที1ดินและเครื1 องจักรส่วนใหญ่ซึ1งเป็นสินทรัพยที์1ไม่ไดใ้ชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยซึ1งมีมลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 จาํนวน 20.5 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2552: 20.5 ลา้นบาท) เพื1อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื1อและหนังสือคํ! าประกนัที1
บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารแห่งหนึ1ง 

16. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 95,847 95,847 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (36,427) (35,445) 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ 59,420 60,402 

ค่าตดัจาํหน่ายที1รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด/ปี 982 1,809 

17. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร/ทรัสต์รีซีทส์ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบี!ย งบการเงินรวม 

 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 19 23,074 
ทรัสตรี์ซีทส์ 2.85 - 2.98 5,531                    - 

รวม  5,550 23,074 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและทรัสต์รีซีทส์ของบริษทัย่อยคํ! าประกนัโดยการจดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลูก
สร้างและเครื1องจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัย่อยตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
และ 15 
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18. 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  

 รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 แสดงไดด้งันี!  
 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ 

เงินกูย้มืระยะยาว 35,593 - 35,593 78,248 38,037 - 38,037 80,181 

หัก: ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี (5,598) - (5,598) (3,866) (5,110) - (5,110) (3,866) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 29,995 - 29,995 74,382 32,927 - 32,927 76,315 

 การเปลี1ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที1  30 มิถุนายน 2553 มี
รายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 1 มกราคม 2553 38,037 - 38,037 80,181 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (2,444) - (2,444) (1,933) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 35,593 - 35,593 78,248 
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19. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 ในระหว่างปี 2546 บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัเจา้หนี!
สถาบนัการเงินเพื1อชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี! ตามสัญญาปรับโครงสร้าง
หนี!ลงวนัที1 3 กนัยายน 2542 โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายคืนเงินตน้และดอกเบี!ยที1เกี1ยวขอ้งทั!งหมดแก่เจา้หนี!
สถาบนัการเงินสองแห่งจาํนวนเงินรวมประมาณ 118 ลา้นบาทในเดือนมีนาคม 2546 และไดท้าํการ
ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี!ยที1เกี1ยวขอ้งบางส่วนแก่เจา้หนี!สถาบนัการเงินรายที1เหลือในเดือนเมษายน 
2546 เรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัย่อยดังกล่าวจะทยอยชาํระคืนดอกเบี! ยส่วนที1เหลือจากสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี!จาํนวนเงิน 13.69 ลา้นบาทเป็นระยะเวลาเจ็ดปีโดยไม่มีดอกเบี! ย นอกจากนี!  บริษทัย่อย
แห่งดงักล่าวไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเชื1อกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ1 ง ภายใต้
สญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเชื1อกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ1 งนี!  บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ละเวน้บางประการตามที1ระบุไวใ้นสญัญา 

 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 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 แสดงไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

เงินกูย้มืระยะยาว - 24,984 
ดอกเบี!ยส่วนที1เหลือ - 497 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว - 25,481 
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การเปลี1ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที1 30 มิถุนายน 2553 มี
รายละเอียดดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 1 มกราคม 2553 25,481 
หกั: จ่ายคืนเงินกูแ้ละดอกเบี!ยคา้งจ่าย (25,481) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 - 

ในเดือนมีนาคม 2553 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืทั!งจาํนวนแลว้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยยงัคง
ตอ้งปฏิบติัตามเงื1อนไขบางประการตามที1ระบุไวใ้นสญัญาวงเงินสินเชื1อกบัสถาบนัการเงินแห่งนี!  ซึ1ง
ประกอบดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชี ทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือคํ! าประกนัธนาคาร 
โดยมีเงื1อนไขดงันี!  

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

2. ห้ามทาํธุรกรรมให้กูย้ืมกับกลุ่มเจ้าหนี! ซึ1 งเป็นบริษัทที1เกี1ยวข้อง เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั!งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามทาํการกูย้ืม ก่อภาระผกูพนัหรือคํ! าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที1ลงนามใน
สัญญานี! เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือเวน้แต่บริษทัย่อยตอ้งดาํรง
อตัราส่วนหนี! สินต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกว่าในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจาํปี 

หากบริษทัย่อยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที1ให้ไวก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือว่าเป็นการผิด
สญัญาและใหถื้อว่าหนี! สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื1อของสัญญาดงักล่าวเป็นอนัถึงกาํหนดชาํระ
โดยทนัที 

วงเงินสินเชื1อจากสถาบันการเงินคํ! าประกันโดยการจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลูกสร้างทั!งหมดและ
เครื1องจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 และ 15 และ
การจดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลกูสร้างของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ1ง 
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20. ประมาณการหนี�สินระยะสั�น 

 ยอดคงเหลือของประมาณการหนี! สินระยะสั!นมีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 
ผลประโยชน์บาํเหน็จพนกังาน 8,757 9,052 

21. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยคื์อส่วนเกินทุนจากการตีราคาที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ1งมีการ
เปลี1ยนแปลงในระหว่างงวดดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
   30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 
ยอดคงเหลือตน้งวด 205,006 244,441 
หกั: การตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด/ปี (4,495) (39,435) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 200,511 205,006 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็นเงินปันผลได ้

22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ1งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี! จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

23. ภาษีเงินได้นิตบุิคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ!นจากกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนสิ!นสุด
วนัที1 30 มิถุนายน 2553 หลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้างๆที1ไม่อนุญาตให้
ถือเป็นรายจ่ายและรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี1ยทั!งปีที1ประมาณไว ้
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24. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกัคือ (1) จดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 
(2) การผลิตอาหาร (3) การใหเ้ช่าพื!นที1และบริการ และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัใน
ประเทศ ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ!นสุดวนัที1 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดงัต่อไปนี!   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที1 30 มิถุนายน 
 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  
 จดัจาํหน่ายสินคา้ ส่วนงาน ใหเ้ช่าพื!นที1 รายการบญัชี  
 อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร และบริการ ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายไดจ้ากภายนอก           
ในประเทศ 504 471 8 13 3 3 - - 515 487 
ต่างประเทศ - - 184 139 - - - - 184 139 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 504 471 192 152 3 3 - - 699 626 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 175 174 3 3 (178) (177) - - 

รายไดท้ั!งสิ!น 504 471 367 326 6 6 (178) (177) 699 626 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 134 126 53 69 - -   187 195 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที1ไม่ไดปั้นส่วน:           
ดอกเบี!ยรับ         2 2 
รายไดอื้1น         2 6 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (64) (68) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (42) (39) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร         (14) (15) 
ค่าใชจ่้ายอื1น         - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน         
ในบริษทัร่วม         (2) - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (2) (3) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         (20) (21) 

กาํไรสุทธิ         47 57 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ!นสุดวนัที1 30 มิถุนายน 

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

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายไดจ้ากภายนอก           
    ในประเทศ 1,022 927 16 22 6 7 - - 1,044 956 
    ต่างประเทศ - - 346 353 - - - - 346 353 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 1,022 927 362 375 6 7 - - 1,390 1,309 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 370 350 5 5 (375) (355) - - 

รายไดท้ั!งสิ!น 1,022 927 732 725 11 12 (375) (355) 1,390 1,309 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 279 246 104 141 1 1   384 388 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที1ไม่ไดปั้นส่วน:           
ดอกเบี!ยรับ         4 4 
รายไดอื้1น         5 8 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (121) (119) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (82) (79) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร         (21) (22) 
ค่าใชจ่้ายอื1น         (3) (1) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม         (2) 1 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (4) (5) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         (46) (48) 

กาํไรสุทธิ         114 127 
 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 
 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  
 จดัจาํหน่ายสินคา้ ส่วนงาน ใหเ้ช่าพื!นที1 รายการบญัชี  
 อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร และบริการ ระหว่างกนั งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
ที1ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ - สุทธิ 3 4 178 181 204 210 - - 385 395 

สินทรัพยอื์1น 1,196 1,250 439 361 14 11 (487) (436) 1,162 1,186 
รวมสินทรัพย ์ 1,199 1,254 617 542 218 221 (487) (436) 1,547 1,581 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 4 
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25. เงินปันผลจ่าย 

เมื1อวนัที1 23 เมษายน 2553 ที1ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2552 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั!งสิ!น 58.5 
ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที1 20 พฤษภาคม 2553 

26. ภาระผกูพนัและหนี�สินที&อาจเกดิขึ�น 

26.1  ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาเช่าที1 เกี1ยวข้องกับการเช่าพื!นที1ในอาคารสํานักงาน คลงัสินค้า 
ยานพาหนะและอุปกรณ์กับกิจการที1 เกี1ยวข้องกันและบริษัทอื1น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั!งแต่             
1 ปี ถึง 5 ปี 

ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั!นตํ1าที1ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงาน ดงันี!  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   

      ภายใน 1 ปี 6.9 4.3 

      1 ถึง 5 ปี 9.0 5.4 

26.2 ภาระผกูพนัเกี&ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาที1 เกี1ยวข้องกับการรับบริการด้านคอมพิวเตอร์ ค ําปรึกษา                  
ค่าโฆษณา และบริการอื1นๆกบักิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัและบริษทัอื1น 

 ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั!นตํ1าที1ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สญัญาใหบ้ริการระยะยาว ดงันี!  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 30.5 19.7 

     1 ถึง 5 ปี 18.9 18.4 

     มากกว่า 5 ปี 58.4 58.4 
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26.3 การคํ�าประกนั 

 (1) บริษทัยอ่ยแห่งหนึ1งไดค้ ํ!าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเชื1อใหแ้ก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ1งในวงเงิน 
101.5 ลา้นบาท  

 (2) ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ!าประกนัซึ1งออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 13.7 ลา้นบาท ซึ1งเกี1ยวเนื1องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัยอ่ย ซึ1งประกอบดว้ยหนังสือคํ! าประกนัเพื1อค ํ! าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน 
9.8 ลา้นบาทและเพื1อค ํ!าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 3.9 ลา้นบาท 

27.  ความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ1งมีความเสี1ยงจากอตัราแลกเปลี1ยนที1สาํคญัอนัเกี1ยวเนื1องจากการซื!อและขายสินคา้
เป็นเงินตราต่างประเทศ  

 ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินที1เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ซึ1งไม่ไดรั้บการป้องกนัความเสี1ยงดา้นอตัราแลกเปลี1ยน ดงันี!           

 สินทรัพยท์าง หนี! สินทาง อตัราแลกเปลี1ยน 
สกุลเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2553 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 2.7 32.3016 และ 32.5864 
เยน - 42.7 0.369897 

28.  การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี! ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื1อวนัที1 6 สิงหาคม 2553 

 
 


