
  

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2552 



รายงานการสอบทานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัที& 30 กนัยายน 2552 งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้
เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2552 และ 2551 งบแสดงการเปลี&ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแส
เงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2552 และ 2551 ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) 
ดว้ยเช่นกนั ซึ&งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงิน
เหล่านี�  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

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 2551 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที&รับรองทั&วไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเงื&อนไขตามรายงานลงวนัที&           
20 กุมภาพนัธ ์2552 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2551 ที&แสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ที&นี�  
เป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินที&ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ิธีการ
ตรวจสอบอื&นใดภายหลงัจากวนัที&ในรายงานนั�น 

ศิราภรณ์ เอื�ออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 7 พฤศจิกายน 2552 



งบดุล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  93,061  88,908  72,397  29,334 
เงินลงทุนชั#วคราว 2  159,867  48,744  159,867  48,744 
ลูกหนี(การคา้
   กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4  10  1  10  - 
   กจิการที#ไม่เก ี#ยวขอ้งกนั  344,222  377,336  309,806  309,824 
รวมลูกหนี(การคา้  344,232  377,337  309,816  309,824 

 (7,580)  (7,013)  (2,225)  (1,658)
3  336,652  370,324  307,591  308,166 

ดอกเบี(ยคา้งรับจากกจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4, 5, 10  287  -  297  55 
ลูกหนี(กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4  1,165  751  6,791  6,739 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั(นแกก่จิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4, 5  -  -  119,145  80,145 

6  159,625  169,551  34,603  25,286 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื#น
   ลูกหนี(กรมสรรพากร  3,111  4,080  -  - 
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  3,527  5,156  494  234 
   ลูกหนี( อื#น  15,863  19,032  9,278  18,655 
   อื#นๆ  7,985  9,404  5,925  5,672 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื#น  30,486  37,672  15,697  24,561 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  781,143  715,950  716,388  523,030 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากที#กนัไวเ้พื#อการชาํระหนี( 7  8,160  4,908  8,160  4,908 
เงินฝากธนาคารที#มีภาระคํ(าประกนั 8  2,903  2,839  -  - 
เงินลงทุนระยะยาว 9  50,726  50,872  50,726  50,872 
ดอกเบี(ยคา้งรับจากกจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4, 10  2,256  2,256  2,256  2,256 

4, 10  55,862  55,862  55,862  55,862 
11  -  -  165,220  165,220 
12  46,793  44,746  36,766  36,766 
13  19,207  19,207  -  - 
14  408,211  441,983  3,897  5,208 
15  32,939  35,588  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื#น
16  60,859  62,212  60,859  62,212 

   อื#นๆ  8,180  8,543  5,769  6,973 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื#น  69,039  70,755  66,628  69,185 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  696,096  729,016  389,515  390,277 
รวมสินทรัพย์  1,477,239  1,444,966  1,105,903  913,307 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี(

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หกั: ค่าเผื#อหนี(สงสยัจะสูญ
ลูกหนี(การคา้ - สุทธิ

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

เงินลงทุนในลูกหนี(ที#รับซื(อ - กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื#น - สุทธิ
ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพยที์#ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร 17  19,933  19,946  -  - 
ทรัสตรี์ซีทส์ 17  3,583  -  -  - 
เจา้หนี(การคา้
   กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4  43,291  62,431  114,243  69,235 
   กจิการที#ไม่เก ี#ยวขอ้งกนั  231,369  246,770  90,414  81,021 
รวมเจา้หนี(การคา้  274,660  309,201  204,657  150,256 
เงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี( ส่วนที#ถึงกาํหนด

18  24,656  7,574  4,376  2,177 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี

19  32,417  27,774  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี( ส่วนที#ถึงกาํหนด

4, 18  -  -  5,286  5,286 
เจา้หนี(กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 4  393  92  59  174 
ประมาณการหนี( สินระยะสั(น 20  7,971  4,729  7,971  4,729 
เงินมดัจาํรับ 15  6,400  -  -  - 
หนี( สินหมุนเวียนอื#น

   ดอกเบี(ยคา้งจ่ายสถาบนัการเงิน  148  156  147  145 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  54,452  65,688  33,070  37,923 
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  28,768  51,534  11,254  16,038 
   เจา้หนี( อื#น  19,807  21,482  7,302  7,531 
   อื#นๆ  6,597  10,152  2,864  5,907 
รวมหนี( สินหมุนเวียนอื#น  109,772  149,012  54,637  67,544 
รวมหนี�สินหมุนเวยีน  479,785  518,328  276,986  230,166 
หนี�สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี(จากสถาบนัการเงิน 

18  34,149  109,081  34,149  37,814 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

19  -  25,473  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี(จากกจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั

4, 18  -  -  80,754  84,718 
รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน  34,149  134,554  114,903  122,532 
รวมหนี�สิน  513,934  652,882  391,889  352,698 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี(

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

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

   ชาํระภายในหนึ#งปี - สถาบนัการเงิน

    - สถาบนัการเงิน

   ชาํระภายในหนึ#งปี - กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั

   - สุทธิจากส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี

   - สุทธิจากส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี

   - สุทธิจากส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 21

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
 650,000  650,000  650,000  650,000 

   ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทั11  (124,855)  (124,855)  -  - 
   ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 22  214,900  244,441  -  - 

 223,260  22,498  64,014  (89,391)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  963,305  792,084  714,014  560,609 
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,477,239  1,444,966  1,105,903  913,307 

 -  -  -  - 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี(

กรรมการ

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

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

      หุน้สามญั 650,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

      หุน้สามญั 650,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
ผลกาํไร (ขาดทุน) ที#ยงัไม่เกดิขึ(นจริง

กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม)



งบกาํไรขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได้

รายไดจ้ากการขาย  660,295  816,287  503,643  482,981 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ  3,517  4,039  -  - 

ดอกเบี(ยรับ  2,057  4,058  2,918  4,066 

เงินปันผลรับ  342  -  -  - 

กาํไรจากการไดรั้บลดหนี( 18  9,354  41,628  -  3,456 

รายไดอื้#น  5,941  2,845  5,626  4,515 

รวมรายได้  681,506  868,857  512,187  495,018 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ  467,709  631,797  368,002  356,244 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  64,108  65,575  61,761  63,659 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  41,204  56,330  24,172  31,147 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  7,336  7,181  4,425  4,329 

ค่าใชจ่้ายอื#น  1,290  74  100  70 

รวมค่าใช้จ่าย  581,647  760,957  458,460  455,449 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  1,507  1,652  -  - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล  101,366  109,552  53,727  39,569 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (2,120)  (5,961)  (1,810)  (2,804)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  99,246  103,591  51,917  36,765 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (24,947)  (20,492)  (12,972)  (10,835)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด  74,299  83,099  38,945  25,930 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

กาํไรสุทธิ  0.11  0.13  0.06  0.04 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี(

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที1 30 กนัยายน 2552 และ 2551
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั(นพื(นฐานแสดงเป็นบาท)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี#ยถ่วงนํ( าหนกั (หุน้)  



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได้

รายไดจ้ากการขาย  1,962,525  2,221,069  1,431,068  1,400,947 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ  10,430  11,828  -  41 

ดอกเบี(ยรับ  5,979  8,527  8,489  8,400 

เงินปันผลรับ  342  -  51,150  - 

โอนกลบัค่าเผื#อหนี(สงสัยจะสูญ 11  -  -  -  18,400 

กาํไรจากการไดรั้บลดหนี( 18  9,354  126,616  -  3,456 

รายไดอื้#น  13,727  13,793  17,713  13,335 

รวมรายได้  2,002,357  2,381,833  1,508,420  1,444,579 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ  1,382,393  1,713,293  1,048,636  1,017,423 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  182,748  197,458  172,822  191,252 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  126,779  134,573  72,404  66,908 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  29,219  28,036  17,984  17,675 

ค่าใชจ่้ายอื#น  2,324  4,444  959  72 

รวมค่าใช้จ่าย  1,723,463  2,077,804  1,312,805  1,293,330 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  2,047  420  -  - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล  280,941  304,449  195,615  151,249 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (6,831)  (22,410)  (5,687)  (15,231)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  274,110  282,039  189,928  136,018 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (73,348)  (45,257)  (36,523)  (28,454)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด  200,762  236,782  153,405  107,564 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

กาํไรสุทธิ  0.31  0.41  0.24  0.19 

 650,000,000  573,357,664  650,000,000  573,357,664 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี(

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที1 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั(นพื(นฐานแสดงเป็นบาท)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี#ยถ่วงนํ( าหนกั (หุน้)  



งบแสดงการเปลี1ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 งบการเงนิรวม 
 ผลแตกต่างจาก 

 ทุนที#ออก  การจดัโครงสร้าง  ส่วนเกนิทุน  กาํไรสะสม 
 จาํหน่ายและชาํระ  ส่วนเกนิ  การดาํเนินธุรกจิ  จากการตีราคา  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

หมายเหตุ  เตม็มูลค่าแลว้  มูลค่าหุ้น  ของกลุ่มบริษทั  สินทรัพย ์  รวม 

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

หุ้นสามญัที#ออกในระหวา่งงวด 21  150,000  302,479  -  -  -  452,479 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  -  -  -  (31,345)  -  (31,345)
โอนกลบัค่าเผื#อหนี(สงสัยจะสูญ  -  -  18,400  -  -  18,400 

 150,000 ###  302,479 ###  18,400 ###  (31,345)###  - ###  439,534 
กาํไรสุทธิสําหรับงวด  -  -  -  -  236,782  236,782 

 150,000 ###  302,479 ###  18,400 ###  (31,345)###  236,782 ###  676,316 
 650,000 ###  302,479 ###  (124,855)###  254,386 ###  (475,436)###  606,574 

#N/A  - #N/A #N/A #N/A #N/A

ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 22  -  -  -  (29,541)  -  (29,541)
รวมค่าใช้จ่ายที1รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - ###  - ###  - ###  (29,541)###  - ###  (29,541)
กาํไรสุทธิสําหรับงวด  -  -  -  -  200,762  200,762 

 - ###  - ###  - ###  (29,541)###  200,762 ###  171,221 
#N/A###  - ### #N/A### #N/A### #N/A### #N/A

#N/A
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี(

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที1 30 กันยายน 2552 และ 2551
 (หน่วย: พนับาท) 

 (ขาดทุนสะสม) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2550
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที1รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น:

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที1รบัรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั�งสิ�นที1รับรู้สําหรบังวด
ยอดคงเหลอื ณ วนัที1 30 กันยายน 2551

ยอดคงเหลอื ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2551
ค่าใช้จ่ายที1รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น:

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั�งสิ�นที1รับรู้สําหรบังวด
ยอดคงเหลอื ณ วนัที1 30 กันยายน 2552



 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 กาํไรสะสม 

 ทุนที#ออกจาํหน่าย  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

หมายเหตุ  และชาํระเตม็มูลค่าแลว้  ส่วนเกนิมูลค่าหุน้  รวม 

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

 หุน้สามญัที#ออกในระหว่างงวด 21  150,000  302,479  -  452,479 

 รวมรายได้ที1รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  150,000  302,479  -  452,479 

 กาํไรสุทธิสําหรับงวด  -  -  107,564  107,564 

 รวมรายได้ทั�งสิ�นที1รับรู้สําหรับงวด  150,000  -  302,479  -  107,564  -  560,043 

 650,000  -  302,479  -  (393,107)  -  559,372 

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

 กาํไรสุทธิสําหรับงวด  -  -  153,405  153,405 

 650,000  -  64,014  714,014 

 -   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี(

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี1ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที1 30 กันยายน 2552 และ 2551

 (หน่วย: พนับาท) 

 (ขาดทุนสะสม) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2550 

 รายได้ที1รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น: 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 30 กนัยายน 2551 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2551   

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 



งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กาํไรสุทธิกอ่นภาษี  274,110  282,039  189,928  136,018 

   จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (2,047)  (420)  -  - 

   ค่าเสื#อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  20,885  22,809  3,891 ###  3,790 

   ค่าเผื#อหนี(สงสัยจะสูญ  567  5,038  567  739 

   ค่าเผื#อสินคา้เสื#อมคุณภาพ  2,865  1,240  1,151  1,309 

  โอนกลบัค่าเผื#อหนี(สงสัยจะสูญ  -  -  -  (18,400)

  โอนกลบัค่าเผื#อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์  -  (516)  -  - 

   กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี(ตดับญัชี  (3,851)  (4,415)  -  - 

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (39)  (116)  (8)  (23)

   กาํไรจากการไดร้ับลดหนี(  (9,354)  (126,616)  -  (3,456)

   สํารองจากการประมาณหนี(สิน  3,242  -  3,242  - 

 (1,976)  5,505  -  (1)

   เงินปันผลรับ  (342)  -  (51,150)  - 

   ดอกเบี(ยรับ  (5,979)  (8,527)  (8,489)  (8,400)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี(ย  4,497  19,657  4,937  14,533 

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี#ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี(สินดาํเนินงาน  282,578  195,678  144,069  126,109 

   ลูกหนี(การคา้  33,149  (42,757)  8  (27,158)

   ลูกหนี(กจิการที#เกี#ยวขอ้งกนั  (414)  (105)  (52)  (5,723)

   สินคา้คงเหลือ  7,061  (95,205)  (10,468)  (8,826)

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื#น  6,387  (9,534)  8,329  (5,686)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื#น  (84)  3,738  -  2,493 

   เจา้หนี(การคา้  (32,566)  70,133  54,401  (146,564)

   เจา้หนี(กจิการที#เกี#ยวขอ้งกนั  301  (747)  (44)  (407)

   หนี(สินหมุนเวยีนอื#น  (9,901)  (6,487)  (8,125)  (9,328)

 286,511  114,714  188,118  (75,090)

   จ่ายภาษีเงินได้  (96,828)  (34,147)  (41,307)  (21,777)

 189,683  80,567  146,811  (96,867)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี(

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

สําหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที1 30 กนัยายน 2552 และ 2551

(หน่วย: พนับาท)

รายการปรับกระทบยอดกาํไรสุทธิกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี#ยนที#ยงัไม่เกดิขึ(นจริง

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ#มขึ(น) ลดลง

หนี( สินดาํเนินงานเพิ#มขึ(น (ลดลง)

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน

 เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในพนัธบตัรเพิ#มขึ(น -109,664  - -109,664  - 

เงินให้กูย้ืมระยะสั(นแกก่จิการที#เกี#ยวขอ้งกนัเพิ#มขึ(น  -  -  (39,000)  (16,434)

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกก่จิการที#เกี#ยวขอ้งกนัลดลง  -  18,233  -  18,349 

เงินฝากธนาคารที#มีภาระคํ(าประกนัเพิ#มขึ(น  (64)  (70)  -  - 

 -  18,400  -  18,400 

ดอกเบี(ยรับ  4,914  8,047  7,469  7,761 

เงินปันผลรับ  342  -  51,150  - 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  44  119  13  25 

ซื(ออุปกรณ์  (11,401)  (7,592)  (28)  (2,213)

 (115,829)  37,137  (90,060)  25,888 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินทดรองจ่ายแกก่จิการที#เกี#ยวขอ้งกนัลดลง  -  20,000  -  - 

เงินฝากที#กนัไวเ้พื#อการชาํระหนี( เพิ#มขึ(น  (3,252)  (11)  (3,252)  (11)

 (13)  610  -  - 

ทรัสตรี์ซีทส์เพิ#มขึ(น  3,540  -  -  - 

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี(จากสถาบนัการเงิน  (43,443)  (200,288)  (1,466)  (1,466)

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (19,350)  (19,350)  -  - 

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี(จากกจิการที#เกี#ยวขอ้งกนั  -  -  (3,964)  (31,111)

 -  452,479  -  452,479 

ดอกเบี(ยจ่าย  (7,183)  (28,200)  (5,006)  (14,607)

 (69,701)###  225,240 ###  (13,688)###  405,284 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ1มขึ�นสุทธิ  4,153 ###  342,944 ###  43,063 ###  334,305 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  88,908  45,327  29,334  26,758 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด  93,061  388,271  72,397  361,063 

 -  - 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ1มเติม

รายการที#ไม่ใช่เงินสด

      ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  29,541  31,345  -  - 

      รับชาํระหนี(ดว้ยอุปกรณ์  -  1,003  -  3 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี(

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที1 30 กนัยายน 2552 และ 2551

(หน่วย: พนับาท)

ลกูหนี(จากการจาํหน่ายเงินลงทุน - กจิการที#เกี#ยวขอ้งกนัลดลง

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารเพิ#มขึ(น (ลดลง)

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิ#มทุน - สุทธิ

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ
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บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2552 และ 2551 

1. ข้อมูลทั'วไป 

1.1 ข้อมูลทั'วไปของบริษทัฯ 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั!งขึ!นเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกัด ซึ1งเป็นบริษัทที1จดทะเบียนจดัตั!งใน
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค โดยมี    
ที1อยู่ตามที1จดทะเบียนอยูที่1 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

1.2 วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ 

 วิกฤตการณ์ทางการเงินที1เกิดขึ!นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีที1ผา่นมาไดส่้งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจโลกอยา่งรุนแรง โดยจะเห็นไดจ้ากการลดลงอยา่งมากของราคาหุ้นทั1วโลก ภาวะการตึงตวั
ของตลาดสินเชื1อรวมทั!งการกูย้มืระหว่างธนาคาร การลม้ละลายของสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ และ
ความเชื1อมั1นของผูบ้ริโภคที1ลดลง วิกฤตการณ์ดังกล่าวไดส่้งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ
แผนการดาํเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลค่าของสินทรัพยข์องผูป้ระกอบการในประเทศไทยเป็น
จาํนวนมาก ถึงแมว้่ารัฐบาลของประเทศต่างๆไดใ้ชค้วามพยายามในการที1จะแกไ้ขปัญหาเหล่านี!  แต่
ยงัคงมีความไม่แน่นอนว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลบัคืนสู่สภาวะปกติเมื1อใด งบการเงินนี! จดัทาํ
บนพื!นฐานขอ้เท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจที1เป็นอยู่ในปัจจุบนั และประมาณการและขอ้สมมติฐาน
ต่างๆที1บริษทัฯพิจารณาแลว้ว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างไรก็ตามงบการเงินนี! อาจไดรั้บ
ผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ต่างๆที1อาจจะเกิดขึ!นในอนาคต 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี!จดัทาํขึ!นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 34 (ปรับปรุง 2550) เรื1 อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี1ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  
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งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ! นเพื1อให้ขอ้มูลเพิ1มเติมจากงบการเงินประจาํปีที1นาํเสนอครั! งล่าสุด 
ดงันั!นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี1ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื1อไม่ให้ขอ้มูลที1นําเสนอซํ! าซ้อนกบัขอ้มูลที1ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหว่างกาลนี!ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที1บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

1.4 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี! จัดทาํขึ! นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ!นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที1  31 ธันวาคม 2551 โดยไม่มีการเปลี1ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั 

1.5 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที1 12/2552 เรื1 อง     
การจดัเลขระบุฉบบัมาตรฐานการบญัชีของไทยใหต้รงตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ดงันั!น
การอา้งอิงเลขมาตรฐานการบญัชีในงบการเงินนี! ไดถื้อปฏิบติัตามประกาศสภาวิชาชีพฉบบัดงักล่าว 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที1 86/2551 และ 16/2552 ให้ใชม้าตรฐานการ
บญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีใหม่ดงัต่อไปนี!  

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัตทิางการบญัชีที'มผีลบังคบั
ใช้ในปีปัจจุบนั 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2550)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 36 (ปรับปรุง 2550) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที1 5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที1ถือไวเ้พื1อขาย 
  (ปรับปรุง 2550) และการดาํเนินงานที1ยกเลิก 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกสิทธิการเช่า 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบัญชีข้างต้น      
ถือปฏิบัติกบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที1 เริ1 มในหรือหลงัวนัที1 1 มกราคม 2552   
เป็นตน้ไป ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ที1 5 (ปรับปรุง 2550) ไม่เกี1ยวเนื1องกบัธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนแม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2550) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 36 (ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกสิทธิ
การเช่า และแนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนัไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั  

ข) มาตรฐานการบญัชีที'ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  วนัที1มีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 20 การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก 1 มกราคม 2555 
 รัฐบาลและเปิดเผยขอ้มลูเกี1ยวกบั  
 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 24  
  (ปรับปรุง 2550) 

การเปิดเผยขอ้มลูเกี1ยวกบับุคคลหรือ
กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 40 อสงัหาริมทรัพยเ์พื1อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

 อยา่งไรก็ตาม กิจการสามารถนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบบัที1 40 
มาถือปฏิบติัก่อนกาํหนดได ้ 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที1เริ1มใชม้าตรฐาน
การบญัชีทั!งสามฉบบัดงักล่าว ซึ1งยงัไม่สามารถสรุปไดใ้นขณะนี!  

1.6 นโยบายการบัญชีที'สําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ!นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที1ใชใ้น    
งบการเงินสาํหรับปีสิ!นสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2551 

2. เงนิลงทุนชั'วคราว 

ณ วนัที1 30 กันยายน 2552 บริษทัฯมีเงินลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทไม่มี
ดอกเบี!ย มลูค่าตามหนา้ตัLว 160.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2551: 50.0 ลา้นบาท) ซึ1งจะครบกาํหนดใน
เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนของปีปัจจุบนั  
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3. ลกูหนี�การค้า 

ยอดคงเหลือของลูกหนี! การคา้ ณ วนัที1  30 กันยายน 2552 และ 31 ธนัวาคม 2551 แยกตามอายุหนี!       
ที1คงคา้งนบัจากวนัที1ถึงกาํหนดชาํระไดด้งันี!  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 
อายุหนี�ค้างชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 332,254 359,282 303,937 298,138 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  3,905 10,577 3,409 9,563 
 3 - 6 เดือน 302 742 54 742 
 6 - 12 เดือน 444 (61) 444 (61) 
 มากกวา่ 12 เดือน 7,327 6,797 1,972 1,442 

รวม 344,232 377,337 309,816 309,824 
หกั: ค่าเผื1อหนี!สงสัยจะสูญ (7,580) (7,013) (2,225) (1,658) 

ลูกหนี!การคา้ - สุทธิ 336,652 370,324 307,591 308,166 

4. รายการธุรกจิกบักจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที1สาํคญักบักิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื1อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที1ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการที1
เกี1ยวขอ้งกนัเหล่านั!น ซึ1งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี!  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 สิ!นสุดวนัที1 30 กนัยายน สิ!นสุดวนัที1 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 
 2552 2551 2552 2551  
รายการธรุกิจกับบริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5.2 5.2 15.8 15.8 ราคาตามสญัญา 
รายการธรุกิจกับบริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ 0.9 1.2 2.7 3.3 อตัรา MLR ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.5 0.5 1.4 1.4 ราคาตามสญัญา 
รายการธรุกิจกับบริษัทที'เกี'ยวข้องกัน      
ดอกเบี!ยรับ - 0.4 - 1.6 อตัราร้อยละ 8.0 ถึง 15.0 ต่อปี 
กาํไรจากการไดร้ับลดหนี!  - - - 85.0 ราคาตามสญัญา 
ซื!อสินคา้ 74.8 104.6 217.3 280.3 ตน้ทนุบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ1 ง 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5.0 2.6 15.2 22.6 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6.2 6.1 18.7 22.8 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอื1น - - - 4.2 ราคาตลาด 
ซื!ออปุกรณ ์ - - 0.1 1.4 ราคาตลาด 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 สิ!นสุดวนัที1 30 กนัยายน สิ!นสุดวนัที1 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  
รายการธรุกิจกับบริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1.5 1.5 4.6 4.6 ราคาตามสญัญา 
รายการธรุกิจกับบริษัทย่อย      
ดอกเบี!ยรับ 0.9 - 2.7 - อตัราร้อยละ 3.0 ถึง 4.55 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 51.2 - อตัราตามที1ประกาศจ่าย 
กาํไรจากการไดร้ับลดหนี!  - 3.5 - 3.5 ราคาตามสญัญา 
รายไดอื้1น 5.4 4.2 16.7 12.3 ราคาตามสญัญา 
ซื!อสินคา้ 177.9 164.0 525.3 510.7 ตน้ทนุบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ1 ง 
ดอกเบี!ยจ่าย 1.1 1.8 3.4 5.4 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธรุกิจกับบริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ 0.9 1.2 2.7 3.3 อตัรา MLR ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.5 0.5 1.4 1.4 ราคาตามสญัญา 
รายการธรุกิจกับบริษัทที'เกี'ยวข้องกัน      
ดอกเบี!ยรับ - 0.4 - 1.6 อตัราร้อยละ 13.25 ต่อปี 
ซื!อสินคา้ 74.8 104.6 217.3 280.2 ตน้ทนุบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ1 ง 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4.4 2.6 10.4 22.6 ราคาตามสญัญา 
ค่าใช่จ่ายในการบริหาร 4.3 4.2 13.0 12.5 ราคาตามสญัญา 
ซื!ออปุกรณ ์ - - - 1.3 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนั ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 และ 31 ธนัวาคม 2551 
มีรายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน   
2552 

31 ธนัวาคม 
2551 

30 กนัยายน   
2552 

31 ธนัวาคม 
2551 

ลูกหนี�การค้ากิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ จาํกดั  
 (เดิมชื1อ “บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ท กระบี1 จาํกดั”) 10 1 10 - 

ดอกเบี�ยค้างรับจากกิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
    บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 3 - 
    บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 7 55 

    รวมดอกเบี!ยคา้งรับจากบริษทัยอ่ย - - 10 55 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน   
2552 

31 ธนัวาคม 
2551 

30 กนัยายน   
2552 

31 ธนัวาคม 
2551 

บริษทัร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 287 - 287 - 

รวมดอกเบี!ยคา้งรับจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 287 - 297 55 

ลูกหนี�กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทใหญ่     
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกดั  84 - 24 - 

บริษทัย่อย     
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 5,686 5,988 

บริษัทที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษทั คาลบี!ธนาวธัน์ จาํกดั 1,081 751 1,081 751 

รวมลูกหนี!กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 1,165 751 6,791 6,739 

เงินให้กู้ยมืระยะสั�นแก่กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 39,000 - 
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 80,145 80,145 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั!นแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั - - 119,145 80,145 

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) 55,862 55,862 55,862 55,862 

เจ้าหนี�การค้ากิจการที'เกี'ยวข้องกัน      
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 7,115 6,804 
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 63,837 - 

    รวมเจา้หนี!การคา้บริษทัยอ่ย - - 70,952 6,804 

     
     
     
บริษัทที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษทั คาลบี!ธนาวธัน์ จาํกดั 39,964 50,421 39,964 50,421 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน   
2552 

31 ธนัวาคม 
2551 

30 กนัยายน   
2552 

31 ธนัวาคม 
2551 

บริษทั แบรนด ์คอนเนคชั1นส์ จาํกดั 3,327 12,010 3,327 12,010 

    รวมเจา้หนี!การคา้บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนั 43,291 62,431 43,291 62,431 

รวมเจา้หนี!การคา้กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 43,291 62,431 114,243 69,235 

เงินกู้ยมืระยะยาวที'ปรับโครงสร้างหนี�จากกิจการที'
เกี'ยวข้องกัน 

    

บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 81,147 84,047 
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 4,893 5,957 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวที1ปรับโครงสร้างหนี!จากกิจการ 
         ที1เกี1ยวขอ้งกนั 

 
- 

 
- 

 
86,040 

 
90,004 

เจ้าหนี�กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 11 27 
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - - 55 

    รวมเจา้หนี!บริษทัยอ่ย - - 11 82 

บริษัทที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ จาํกดั 11 62 11 62 
บริษทั แบรนด ์คอนเนคชั1นส์ จาํกดั 333 - - - 
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 3 - - - 
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ1ง จาํกดั 18 5 9 5 
บริษทั อิมพีเรียล อีเกิ!ล จาํกดั 28 25 28 25 

    รวมเจา้หนี!บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนั 393 92 48 92 

รวมเจา้หนี!กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 393 92 59 174 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ในระหว่างงวด เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัมีการเคลื1อนไหวดงัต่อไปนี!  

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

 1 มกราคม 2552 เพิ1มขึ!น ลดลง 30 กนัยายน 2552 

งบการเงินรวม     

เงินลงทุนในลกูหนี�ที'รับซื�อ - กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 55,862 - - 55,862 

     
งบการเงินเฉพาะกิจการ     

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  จาํกดั - 39,000 - 39,000 
บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั 80,145 - - 80,145 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั!นแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 80,145 39,000 - 119,145 

เงินลงทุนในลกูหนี�ที'รับซื�อ - กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 55,862 - - 55,862 

5. เงินให้กู้ยมืระยะสั�นแก่กจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

 ยอดคงเหลือของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะสั!นแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 เป็นเงิน
ให้กู้ยืมในรูปของตัLวสัญญาใชเ้งินแก่บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกัด จาํนวน 80.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2551: 80.1 ล้านบาท) และบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ1 ง อินดัสตรี!  จ ํากัด จ ํานวน 39.0 ล้านบาท                       
(31 ธนัวาคม 2551: ไม่มียอดคงคา้ง) ซึ1งคิดดอกเบี! ยในอตัราร้อยละ 3.0 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเมื1อ
ทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนั 

6. ค่าเผื'อสินค้าเสื'อมคุณภาพ 

รายการเปลี1ยนแปลงของบญัชีค่า เผื 1อสินคา้เสื1อมคุณภาพสําหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที1               
30 กนัยายน 2552 สรุปไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 1 มกราคม 2552 6,251 556 
บวก: ตั!งค่าเผื1อสินคา้เสื1อมคุณภาพระหว่างงวด 6,326 4,612 
หกั: ตดัจาํหน่ายสินคา้ที1เสียหาย (4,291) (4,291) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 8,286 877 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 9 
 

 

7. เงินฝากที'กนัไว้เพื'อการชําระหนี� 

 ณ ว ันที1  30 กันยายน 2552 เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 8.2 ล้านบาท                
(31 ธนัวาคม 2551: 4.9 ลา้นบาท) มีภาระผกูพนัซึ1งประกอบดว้ยภาระผกูพนัเกี1ยวเนื1องกบัการชาํระคืน
เงินกูย้มืตามเงื1อนไขในสญัญาปรับโครงสร้างหนี!ลงวนัที1 3 กนัยายน 2542 เป็นจาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท 
และกนัเงินสาํรองเกษียณอายพุนกังานเป็นจาํนวนเงิน 8.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2551: 0.2 ลา้นบาท และ 
4.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

8. เงินฝากธนาคารที'มภีาระคํ�าประกนั 

 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกนัสาํหรับหนังสือคํ! าประกันที1ออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

9. เงินลงทุนระยะยาว 

ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 บริษทัฯมีเงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล มูลค่าตามหน้าตัLว 50.0 ลา้นบาท     
(31 ธนัวาคม 2551: 50.0 ลา้นบาท) ซึ1งจะครบกาํหนดในเดือนมีนาคม 2556 และมีอตัราดอกเบี!ยร้อยละ 
4.25 ต่อปี  

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

 ในไตรมาสที1 สี1 ของปี 2548 บริษัทฯได้ทําการซื! อหนี! ของบริษัทร่วมแห่งหนึ1 งจ ํานวนเงิน               
523.7 ลา้นบาทจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ1 งในราคา 100.0 ลา้นบาท โดยในการซื!อหนี! นี!  บริษทัฯ
ไดรั้บเป็นหุ้นสามญัของบริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวน 177.2 ลา้นหุ้น และไดม้ลูหนี!  64.5 ลา้นบาท ซึ1ง
บริษทัฯจะไดรั้บชาํระจากบริษทัร่วมดงักล่าวตามตารางการชาํระคืนตั!งแต่ปี 2550 ถึงปี 2558 โดยมี
อตัราดอกเบี!ยร้อยละ 4.5 ต่อปีสาํหรับปี 2549 และปี 2550 และหลงัจากนั!นอตัรา MLR ต่อปี เฉพาะใน         
ปี 2549 บริษทัฯไดรั้บชาํระดอกเบี!ยจากบริษทัร่วมดงักล่าวในอตัราร้อยละ 1.0 ต่อปี ส่วนที1เหลืออีก        
ร้อยละ 3.5 ต่อปี บริษทัฯจะไดรั้บพร้อมเงินตน้งวดสุดทา้ยในปี 2558 ซึ1งเป็นไปตามแผนฟื! นฟูกิจการ
ของบริษทัร่วมดงักล่าว 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที1แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลที1บริษทัฯ          
รับระหว่างงวด 

 30 กนัยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 กนัยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 กนัยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

30 กนัยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2551 

   (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 8,750 140,000 100.00 100.00 182,500 182,500 - - 

รวม 331,750 463,000   587,198 587,198 51,150 - 

หกั: ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (211,775) (211,775)   
รวม     375,423 375,423   
หกั: ค่าเผื1อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (210,203) (210,203)   
รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สุทธิ     165,220 165,220   

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 
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เงื1อนไขการชาํระเงินสาํหรับการซื!อขายเงินลงทุนเมื1อวนัที1 15 ธนัวาคม 2549 เป็นไปตามเงื1อนไขที1ตกลง
ร่วมกนัในสญัญาซื!อขายทรัพยสิ์นลงวนัที1 29 ธนัวาคม 2549 โดยการหักลา้งหนี! ระหว่างรายการซื!อและ
รายการขาย ซึ1งบริษทัฯจะไดรั้บชาํระเงินจากบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกดั หลงัจากหักลา้ง
หนี! แลว้เป็นจาํนวน 18.4 ลา้นบาท ซึ1งมีกาํหนดชาํระในเดือนมิถุนายน 2550 ดงันั!น บริษัทฯจึงไดต้ั! ง
สํารองหนี! สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี! จากการขายเงินลงทุนทั! งจ ํานวนไว้จนกว่าจะได้รับชําระ
ค่าตอบแทนดงักล่าวทั!งหมด ดว้ยเหตุนี!  การตั!งสาํรองหนี!สงสยัจะสูญจากลกูหนี!ดงักล่าวจึงบนัทึกไวเ้ป็น 
“ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” และแสดงหักกบั “ลูกหนี! จากการ
จาํหน่ายเงินลงทุน - กิจการที1เกี1ยวข้องกัน” ในงบดุล ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั1น 
แคปปิตอล จาํกดัไดส่้งจดหมายมายงับริษทัฯขอขยายเวลาในการชาํระหนี! เป็นวนัที1 30 มิถุนายน 2551   
ซึ1งต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษทัฯได้รับชาํระเงินจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจาํนวน 18.4    
ลา้นบาทจากบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกดัแลว้ ดงันั!น บริษทัฯจึงไดโ้อนกลบัค่าเผื1อหนี! สงสัย
จะสูญสําหรับลูกหนี! จากการขายเงินลงทุนทั!งจาํนวนกับบัญชี “ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้าง         
การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” ในงบดุล นอกจากนี!  เงื1อนไขการชาํระเงินสาํหรับการซื!อเงินลงทุน    
ในบริษทั พี.เอม. ฟูด จาํกดั เมื1อวนัที1 22 สิงหาคม 2550 เป็นไปตามเงื1อนไขที1ตกลงร่วมกนัในสัญญา    
ซื!อขายทรัพยสิ์นลงวนัที1 31 สิงหาคม 2550 โดยการหักกลบลบหนี! กบัหนี! เงินให้กูย้ืมแก่บริษทั พรีเมียร์ 
เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั จาํนวน 9.8 ลา้นบาท และหนี! ส่วนที1เหลือจาํนวน 50.2 ลา้นบาท บริษทัฯไดโ้อน
สิทธิการรับชาํระเงินในมลูหนี! เงินให้กูย้ืมที1บริษทัฯจะไดรั้บจากบริษทั พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ1 ง จาํกดั 
ซึ1งเป็นบริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัไปใหแ้ก่บริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั แทน  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯมีลกูหนี!จากการขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 18.4 ลา้นบาท 
ซึ1 งบริษัทฯได้ตั! งสํารองค่าเผื1อหนี! สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี! ดังกล่าวไวจ้นกว่าจะได้รับชําระ
ค่าตอบแทนทั!งหมด และแสดงหักกบั “ลูกหนี! จากการจาํหน่ายเงินลงทุน - กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั”       
ในงบดุล ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 
18.4 ลา้นบาทจากบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั1น แคปปิตอล จาํกดัแลว้ ดงันั!น บริษทัฯจึงไดโ้อนกลบัค่าเผื1อ
หนี!สงสยัจะสูญสาํหรับลกูหนี!จากการขายเงินลงทุนทั!งจาํนวนและแสดงแยกเป็นรายการต่างหากใน
งบกาํไรขาดทุนตั!งแต่ไตรมาสที1สองของปี 2551 
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ยอดคงเหลือของบญัชี “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” ณ วนัที1         
30 กนัยายน 2552 และ 31 ธนัวาคม 2551 แสดงรายละเอียดดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 

ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั (124,855) (124,855) 
หกั: ค่าเผื1อหนี!สงสัยจะสูญ (แสดงหกักบัลูกหนี!จากการจาํหน่าย   
 เงินลงทุน - กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั) - (18,400) 
บวก: โอนกลบัค่าเผื1อหนี!สงสัยจะสูญ - 18,400 

ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั                   
(แสดงอยูใ่นส่วนของผูถ้ือหุน้) (124,855) (124,855) 

 เมื1อวนัที1 9 มิถุนายน 2552 ที1ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที1 1/2552 ของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ1 งมีมติอนุมติั
ใหท้าํการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 140.0 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 14.0 ลา้นหุน้ มลูค่าหุ้น
ละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 35.0 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 3.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ           
10 บาท) ซึ1 งบริษัทย่อยแห่งดังกล่าวได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื1อวนัที1                
23 กรกฎาคม 2552 และต่อมาเมื1อวนัที1 20 สิงหาคม 2552 ที1ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั! งที1 2/2552 ของ
บริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนครั! งที1สองจากทุนจดทะเบียนจาํนวน 35.0 ลา้น
บาท (หุ้นสามญัจาํนวน 3.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ10บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 8.75 ลา้นบาท 
(หุ้นสามญัจํานวน 0.875 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ซึ1 งบริษัทย่อยได้จดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื1อวนัที1 28 กนัยายน 2552   

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกจิ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2552 

31 ธนัวาคม 
2551 

30 กนัยายน 
2552 

31 ธนัวาคม 
2551 

30 กนัยายน 
2552 

31 ธนัวาคม 
2551 

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

ลงทุนใน 
กจิการต่างๆ 

ไทย 20.08 20.08 186,065 186,065 46,793 44,746 

หัก: ค่าเผื1อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (145,141) (145,141) - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     40,924 40,924 46,793 44,746 
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   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกจิ 

จดัต ั!งขึ!น 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

คา่เผื1อการดอ้ยค่าของ เงิน
ลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   30 กนัยายน 
2552 

31 ธนัวาคม
2551 

30 กนัยายน 
2552 

31 ธนัวาคม
2551 

30 กนัยายน 
2552 

31 ธนัวาคม
2551 

30 กนัยายน 
2552 

31 ธนัวาคม
2551 

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

   จาํกดั (มหาชน) กจิการต่างๆ          
           

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน                                                       
ในบริษทัร่วมในระหว่างงวด เงินปันผลรับระหว่างงวด 

 สาํหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที1 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
สิ!นสุดวนัที1 30 กนัยายน 30 กนัยายน 2552 30 กนัยายน 2551 

 2552 2551 2552 2551   
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ ์จาํกดั (มหาชน) 1,507 1,652 2,047 420 - - 

12.2 มลูค่ายติุธรรมของบริษทัร่วมที1เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมที1เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่า
 ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปนี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที1 มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที1 
 30 กนัยายน 

2552 
31 ธนัวาคม 

2551 
30 กนัยายน 

2552 
31 ธนัวาคม 

2551 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)   104   48 95 44 

13. เงินลงทุนระยะยาวอื'น 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 

บริษทั 
30 กนัยายน 

2552 
31 ธนัวาคม 

2551 
30 กนัยายน 

2552 
31 ธนัวาคม 

2551 
30 กนัยายน 

2552 
31 ธนัวาคม 

2551 
   (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 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 

บริษทั 
30 กนัยายน 

2552 
31 ธนัวาคม 

2551 
30 กนัยายน 

2552 
31 ธนัวาคม 

2551 
30 กนัยายน 

2552 
31 ธนัวาคม 

2551 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั กลุ่มสุวิทยด์าํริห์ จาํกดั 1,000 1,000 10.00        10.00 100 100 
หกั: คา่เผื1อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (100) (100) 
เงินลงทุนระยะยาวอื1น - สุทธิ     - - 

14. ที'ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี1ยนแปลงของบญัชีที1ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที1 30 กนัยายน 
2552 สรุปไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที' 1 มกราคม 2552 441,983 5,208 
ซื!อเพิ1มระหว่างงวด - ราคาทุน 11,401 28 
จาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที1จาํหน่าย (5) (5) 
ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที1ตดัจาํหน่าย (65) - 
ค่าเสื1อมราคาสาํหรับงวด (15,562) (1,334) 
ตดัจาํหน่ายส่วนที1ตีราคาสินทรัพยถ์าวรเพิ1มสาํหรับงวด (29,541) - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที' 30 กันยายน 2552 408,211 3,897 

 บริษทัยอ่ยตีราคาสินทรัพยเ์พิ1ม โดยค่าเสื1อมราคาที1ตดัไปสู่บญัชีกาํไรขาดทุนคาํนวณตามราคาตน้ทุน
เดิม ส่วนค่าเสื1อมราคาของส่วนที1ตีราคาเพิ1มขึ!นตดัไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

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

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน                                  
สิ!นสุดวนัที1 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน                                      
สิ!นสุดวนัที1 30 กนัยายน 

 2552 2551 2552 2551 
  กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 64.3 73.2 171.2 205.4 
  กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.10 0.11 0.26 0.36 

 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลกูสร้างและจาํนาํ/จาํนองเครื1องจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัย่อย
ซึ1 งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี (ราคาที1 ตีใหม่) ณ ว ันที1  30 กันยายน 2552 จ ํานวน 358.0 ล้านบาท                  
(31 ธนัวาคม 2551: 374.8 ลา้นบาท) เพื1อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกนัหนี! สินทุกประเภทจากสถาบัน
การเงินตามเงื1อนไขในสญัญาปรับโครงสร้างหนี!  สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงินสินเชื1อและหนังสือ
คํ!าประกนัที1บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

15. สินทรัพย์ที'ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลกูสร้างและจาํนาํ/จาํนองเครื1องจกัรส่วนใหญ่ซึ1งเป็นสินทรัพย์
ที1ไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงานของบริษัทย่อยซึ1 งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที1  30 กันยายน 2552 
จาํนวน 32.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2551: 34.6 ลา้นบาท) เพื1อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกันหนี! สินทุก
ประเภทจากสถาบนัการเงินตามเงื1อนไขในสญัญาปรับโครงสร้างหนี!  สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงิน
สินเชื1อและหนงัสือคํ!าประกนัที1บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

 ในไตรมาสปัจจุบัน บริษัทย่อยแห่งหนึ1 งได้ทาํสัญญาขายที1ดินพร้อมสิ1งปลูกสร้างในส่วนของ
สินทรัพยที์1ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานกบับริษทัแห่งหนึ1ง บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินมดัจาํมาแลว้จาํนวน 6.4 
ลา้นบาท และมีกาํหนดโอนสินทรัพยภ์ายในเดือนธนัวาคม 2552 

16. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 95,847 95,847 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (34,988) (33,635) 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ 60,859 62,212 

ค่าตดัจาํหน่ายที1รวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวด/ปี 1,353 1,814 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร/ทรัสต์รีซีทส์ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี!ย งบการเงินรวม 

 (ร้อยละต่อปี) 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 19,933 19,946 
ทรัสตรี์ซีทส์ 3.11 และ 5.11 3,583 - 

รวม  23,516 19,946 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและทรัสตรี์ซีทของบริษทัยอ่ยคํ! าประกนัโดยการจดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลูกสร้าง
และจาํนาํ/จาํนองเครื1องจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัย่อยตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
14 และ 15 

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  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ในเดือนกนัยายน 2551 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืใหก้บับริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั ทั!งจาํนวนแลว้ 
และได้รับการยกหนี! จาํนวน 3.5 ลา้นบาทจากบริษัทย่อยดังกล่าว และบริษัทฯได้บันทึกส่วนลด
ดงักล่าวเป็น “กาํไรจากการไดรั้บลดหนี! ” แต่ต่อมาไดมี้การปรับปรุงรายการชาํระหนี! ดงักล่าวใหม่ 
เพื1อใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิและประโยชน์สอดคลอ้งกบัสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี!  
ดงันั!น ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯจึงยงัมียอดหนี! เงินกูย้มืคงคา้งกบับริษทัยอ่ยแห่งดงักล่าวเป็น
จาํนวนเงิน 6.0 ลา้นบาท ซึ1งเป็นเงินตน้จาํนวน 2.5 ลา้นบาท และเป็นส่วนลดจาํนวน 3.5 ลา้นบาท (ซึ1ง
บริษทัฯไดโ้อนกลบัรายการ “กาํไรจากการไดรั้บลดหนี! ” ในไตรมาสที1สี1ของปี 2551 แลว้) ซึ1งส่วนลด
ดงักล่าวบริษทัฯจะไดรั้บต่อเมื1อมีการชาํระหนี! เงินตน้ครบทั!งจาํนวนตามสญัญาดงักล่าว 

  ในปี 2545 และ 2546 บริษัทย่อยแห่งหนึ1 งคือ บริษัท พี.เอม.ฟูด จาํกดั ผิดนัดชาํระหนี! เงินตน้และ
ดอกเบี!ยที1เกี1ยวขอ้งตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี!ลงวนัที1 3 กนัยายน 2542 ในระหว่างปี 2546 บริษทั
ยอ่ยไดย้ื1นแผนการฟื! นฟกิูจการต่อศาล และต่อมาในเดือนธนัวาคม 2546 ศาลไดมี้คาํสั1งเห็นชอบดว้ย
แผนฟื! นฟูกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ1 งแผนฟื! นฟูกิจการส่วนใหญ่เกี1ยวเนื1องกับการปรับ
โครงสร้างหนี!  และบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกบญัชีตามแผนฟื! นฟกิูจการดงักล่าวในปี 2546 แลว้ แผนฟื! นฟู
กิจการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดห้มดอายลุงในเดือนธนัวาคม 2551 และเมื1อวนัที1 23 มีนาคม 2552 ศาล
มีคาํสั1งยกเลิกแผนฟื! นฟูกิจการของบริษทัย่อยดงักล่าวเนื1องจากบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามเงื1อนไขทุก
ประการตามแผนฟื! นฟกิูจการครบถว้นแลว้  

 บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ประสงคจ์ะชาํระหนี! เงินกูย้มืก่อนกาํหนดโดยจะชาํระหนี! เท่ากบั
มูลค่าปัจจุบนัของหนี! ซึ1 งคิดส่วนลดในอตัราตามที1จะตกลงกบัเจ้าหนี!  จึงไดม้อบหมายให้บริษทัที1
เกี1ยวขอ้งกนัแห่งหนึ1งไปดาํเนินการแทนตามบนัทึกขอ้ตกลงลงวนัที1 1 สิงหาคม 2550 โดยบริษทัย่อย
จะจ่ายเงินทดรองให้แก่บริษัทที1เกี1ยวขอ้งกันแห่งนั!นเพื1อนําไปดาํเนินการเรื1 องดังกล่าว และหาก
ดาํเนินการเป็นผลสาํเร็จบริษทัย่อยจะจ่ายผลตอบแทนให้กับบริษทัที1เกี1ยวข้องกันในอตัราที1ตกลง
ร่วมกนั โดยบริษทัยอ่ยจะไดรั้บส่วนลดจากการลดหนี!ทั!งหมดที1บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัไดรั้บจากเจา้หนี!
ใหแ้ก่บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนั ต่อมาในเดือนมกราคม 2551 บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัแห่งดงักล่าวไดจ่้ายชาํระ
หนี! เงินกูย้มืใหก้บัเจา้หนี!สองรายแทนบริษทัยอ่ย และต่อมาบริษทัยอ่ยและบริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัตกลง
ร่วมกนัตามบนัทึกขอ้ตกลงชาํระหนี! ก่อนกาํหนดลงวนัที1 1 มีนาคม 2551 ให้บริษทัย่อยจ่ายชาํระหนี!
จากการรับโอนสิทธิเรียกร้องจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัจาํนวน 126.2 ลา้นบาท 
โดยการหกักลบลดหนี!กบัเงินทดรองจ่ายตามบนัทึกขอ้ตกลงเมื1อวนัที1 1 สิงหาคม 2550 เมื1อบริษทัยอ่ย
ไดช้าํระหนี!ตามจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัเรียบร้อย บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัจะลดหนี! ให้
ส่วนที1บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกนัไดรั้บส่วนลดจากสถาบนัการเงินจาํนวน 85.0 ลา้นบาทให้ ซึ1งในเดือน
มีนาคม 2551 บริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระหนี! สินดงักล่าวพร้อมทั!งผลตอบแทนให้บริษทัที1เกี1ยวขอ้งกัน
เรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนลดดงักล่าวเป็น “กาํไรจากการไดรั้บลดหนี! ” ในงบกาํไรขาดทุน
ตั!งแต่ไตรมาสที1หนึ1งของปี 2551 แลว้ 
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 ในไตรมาสที1สามของปี 2551 บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั ไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมทั!งหมดแก่สถาบนัการเงิน
สองแห่งก่อนกาํหนด และไดรั้บการลดหนี!จาํนวน 41.6 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกส่วนลดดงักล่าวเป็น 
“กาํไรจากการไดรั้บลดหนี! ” ในงบกาํไรขาดทุนของไตรมาสที1สามของปี 2551 

 ในไตรมาสปัจจุบนั บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั ไดช้าํระคืนเงินกูย้มืทั!งหมดแก่สถาบนัการเงินสี1แห่งก่อน
กาํหนด และไดรั้บการลดหนี!จาํนวน 9.4 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกส่วนลดดงักล่าวเป็น “กาํไรจากการ
ไดรั้บลดหนี! ” ในงบกาํไรขาดทุนของไตรมาสปัจจุบนั 

 ในเดือนตุลาคม 2552 บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั ไดช้าํระหนี! เงินกูย้มืทั!งจาํนวนแก่สถาบนัการเงินแห่งหนึ1 ง
ก่อนกาํหนด โดยได้จ่ายชาํระหนี! เป็นจาํนวนเงิน 18.9 ลา้นบาท ซึ1 งเป็นการชาํระหนี! คืนโดยการ
จาํหน่ายสินทรัพยที์1ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน ซึ1งเป็นไปตามเงื1อนไขที1กาํหนดในแผนฟื! นฟูกิจการ
ของบริษทัดงักล่าว 

 เงื1อนไขของเงินกูย้มืระยะยาวตามแผนฟื! นฟกิูจการของบริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั มีรายละเอียดดงันี!  

1. อตัราดอกเบี!ย -  MLR (KTB) สําหรับเจ้าหนี! กลุ่มหนึ1 ง เจ้าหนี! กลุ่มสองส่วนที1หนึ1 ง 
และเจา้หนี!กลุ่มสี1ส่วนที1หนึ1ง 

 -  ร้อยละ 2 ต่อปี สาํหรับเจา้หนี! กลุ่มสองส่วนที1สองและเจา้หนี! กลุ่มสี1
ส่วนที1สอง 

2. กาํหนดการชาํระคืน  
    - เงินต้นและดอกเบี! ยค้าง

ชาํระ 
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 
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 รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 และ 31 ธนัวาคม 2551 แสดงไดด้งันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ 

เงินกูย้มืระยะยาว 58,805 - 38,525 86,040 116,655 - 39,991 90,004 

หัก: ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี (24,656) - (4,376) (5,286) (7,574) - (2,177) (5,286) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 34,149 - 34,149 80,754 109,081 - 37,814 84,718 

 การเปลี1ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวนัที1 30 กันยายน 2552 มี
รายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 1 มกราคม 2552 116,655 - 39,991 90,004 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (43,443) - (1,466) (3,964) 
หกั: กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี!ตดับญัชี (5,053) - - - 
หกั: กาํไรจากการไดรั้บลดหนี!  (9,354) - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 58,805 - 38,525 86,040 

 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินบางส่วนคํ! าประกนัโดยบริษทัร่วม และโดยการจดจาํนองที1ดิน อาคาร  
และการจาํนาํเครื1องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
และ 15 

19. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 เป็นของบริษทั พรีเมียร์ แคนนิ1ง อินดสัตรี!  
จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ1ง) ในระหว่างปี 2546 บริษทัย่อยแห่งดงักล่าวไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัเจา้หนี! สถาบนั
การเงินเพื1อชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี! ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี! ลงวนัที1 3 
กนัยายน 2542 โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายคืนเงินตน้และดอกเบี!ยที1เกี1ยวขอ้งทั!งหมดแก่เจา้หนี!สถาบนัการเงินสอง
แห่งจาํนวนเงินรวมประมาณ 118 ลา้นบาทในเดือนมีนาคม 2546 และไดท้าํการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี!ยที1
เกี1ยวขอ้งบางส่วนแก่เจา้หนี!สถาบนัการเงินรายที1เหลือในเดือนเมษายน 2546 เรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวจะทยอยชาํระคืนดอกเบี!ยส่วนที1เหลือจากสญัญาปรับโครงสร้างหนี! จาํนวนเงิน 13.69 ลา้นบาทเป็น
ระยะเวลาเจ็ดปีโดยไม่มีดอกเบี! ย นอกจากนี!บริษทัย่อยแห่งดงักล่าวไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวและ
วงเงินสินเชื1อกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ1ง ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืระยะยาวและวงเงินสินเชื1อกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหนึ1งนี!  บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ละเวน้บางประการตามที1ระบุไวใ้นสญัญา 
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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 30 กนัยายน 2552 และ 31 ธนัวาคม 2551 แสดงไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 

เงินกูย้มืระยะยาว 31,434 50,784 
ดอกเบี!ยส่วนที1เหลือ 983 2,463 
หกั: ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี (32,417) (27,774) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี - 25,473 

การเปลี1ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวนัที1 30 กันยายน 2552 มี
รายละเอียดดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 1 มกราคม 2552 53,247 
หกั: จ่ายคืนเงินกูแ้ละดอกเบี!ยคา้งจ่าย (20,830) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 32,417 
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ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืระยะยาวและวงเงินสินเชื1อกบัสถาบนัการเงินแห่งนี!  บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ละเวน้บางประการตามที1ระบุไวใ้นสญัญาดงันี!  

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 

หากบริษทัย่อยไม่ปฏิบัติตามขอ้ตกลงที1ให้ไวก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือว่าเป็นการผิด
สญัญาและใหถื้อว่าหนี! สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื1อของสัญญาดงักล่าวเป็นอนัถึงกาํหนดชาํระ
โดยทนัที 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคํ! าประกนัโดยการจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลูกสร้างทั!งหมดและ
จาํนาํ/จาํนองเครื1องจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
และ 15 และการจดจาํนองที1ดินพร้อมสิ1งปลกูสร้างของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ1ง 

20. ประมาณการหนี�สินระยะสั�น 

 ยอดคงเหลือของประมาณการหนี! สินระยะสั!นมีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 
ผลประโยชน์บาํเหน็จพนกังาน 7,971 4,729 
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21. ทุนเรือนหุ้น 

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

-  เปลี1ยนแปลงมูลค่าที1ตราไวข้องหุ้นสามัญของบริษัทฯจากเดิมหุ้นละ 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  

 เมื1อวนัที1 14 ถึง 16 พฤษภาคม 2551 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ1มทุนในส่วนที1จะเสนอขายแก่
ประชาชนทั1วไปจาํนวน 150 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 3.1 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 465 ลา้นบาท และใน
วนัที1 20 พฤษภาคม 2551 บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้เพิ1มทุนดงักล่าวแลว้ทั!งจาํนวน ค่าใชจ่้ายที1
เกี1ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจาํนวน 12.5 ลา้นบาทได้แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น    
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ1มทุนชาํระแลว้ดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยเ์มื1อวนัที1 20 พฤษภาคม 2551 

 เมื1อวนัที1 27 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของ
บริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

22. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยคื์อส่วนเกินทุนจากการตีราคาที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ1งมีการ
เปลี1ยนแปลงในระหวา่งงวดดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 
ยอดคงเหลือตน้งวด 244,441 285,731 
หกั: การตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด/ปี (29,541) (41,290) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 214,900 244,441 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็นเงินปันผลได ้
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23. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกัคือ (1) จดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 
(2) การผลิตอาหาร (3) การใหเ้ช่าพื!นที1และบริการ และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัใน
ประเทศ ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนสิ!นสุดวนัที1 30 กนัยายน 2552 และ 2551 มีดงัต่อไปนี!   

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
  
 สําหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที1 30 กนัยายน 

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

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

รายไดจ้ากภายนอก           
ในประเทศ 504 483 9 8 3 4 - - 516 495 
ต่างประเทศ - - 148 325 - - - - 148 325 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 504 483 157 333 3 4 - - 664 820 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 179 164 2 2 (181) (166) - - 

รายไดท้ั!งสิ!น 504 483 336 497 5 6 (181) (166) 664 820 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 136 127 60 62 - - 196 189 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที1ไม่ไดปั้นส่วน:      
ดอกเบี!ยรับ    2 4 
กาํไรจากการไดรั้บลดหนี!     9 42 
รายไดอื้1น    6 3 
ค่าใชจ่้ายในการขาย    (64) (66) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (41) (56) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร    (7) (7) 
ค่าใชจ่้ายอื1น    (1) - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

   
1 1 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน    (2) (6) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล    (25) (21) 

กาํไรสุทธิ    74 83 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
  
 สําหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที1 30 กนัยายน 

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

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

รายไดจ้ากภายนอก           
ในประเทศ 1,431 1,401 31 42 10 12 - - 1,472 1,455 
ต่างประเทศ - - 501 778 - - - - 501 778 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 1,431 1,401 532 820 10 12 - - 1,973 2,233 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 529 510 7 8 (536) (518) - - 

รายไดท้ั!งสิ!น 1,431 1,401 1,061 1,330 17 20 (536) (518) 1,973 2,233 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 382 384 208 135 1 1 591 520 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที1ไม่ไดปั้นส่วน:     
ดอกเบี!ยรับ   6 9 
กาํไรจากการไดรั้บลดหนี!    9 127 
รายไดอื้1น    14 13 
ค่าใชจ่้ายในการขาย    (183) (198) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (127) (135) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร    (29) (28) 
ค่าใชจ่้ายอื1น    (2) (4) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

   
2 - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน    (7) (22) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล    (73) (45) 

กาํไรสุทธิ    201 237 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 และ 31 ธนัวาคม 2551 
 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  
 จดัจาํหน่ายสินคา้ ส่วนงาน ใหเ้ช่าพื!นที1 รายการบญัชี  
 อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร และบริการ ระหว่างกนั งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
ที1ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ - สุทธิ 4 5 188 203 216 234 - - 408 442 

สินทรัพยอื์1น 1,102 908 387 413 11 13 (431) (331) 1,069 1,003 
รวมสินทรัพย ์ 1,106 913 575 616 227 247 (431) (331) 1,477 1,445 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 4 
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24. ภาระผกูพนัและหนี�สินที'อาจเกดิขึ�น 

24.1  ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาเช่าที1 เกี1ยวข้องกับการเช่าพื!นที1ในอาคารสํานักงาน คลงัสินค้า 
ยานพาหนะและอุปกรณ์กบักิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัและบริษทัอื1น อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั!งแต่ 1 ปี ถึง 
5 ปี 

ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั!นตํ1าที1ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงาน ดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน   
ภายใน 1 ปี 10.6 6.9 
1 ถึง 5 ปี 11.0 9.0 

24.2 ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาที1เกี1ยวขอ้งกบัการรับบริการดา้นคอมพิวเตอร์ คาํปรึกษา ค่าโฆษณา 
และบริการอื1นๆกบักิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัและบริษทัอื1น 

 ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั!นตํ1าที1ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สญัญาใหบ้ริการระยะยาว ดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน   
ภายใน 1 ปี 26.7 19.5 
1 ถึง 5 ปี 19.7 19.4 
มากกว่า 5 ปี 61.3 61.3 
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24.3 การคํ�าประกนั 

(1) บริษทัยอ่ยแห่งหนึ1งไดค้ ํ!าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเชื1อใหแ้ก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ1งในวงเงิน 
101.5 ลา้นบาท  

(2) ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ!าประกนัซึ1งออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 9.1 ลา้นบาท ซึ1งเกี1ยวเนื1องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัยอ่ย ซึ1งประกอบดว้ยหนังสือคํ! าประกนัเพื1อค ํ! าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน 
4.6 ลา้นบาทและเพื1อค ํ!าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 4.5 ลา้นบาท 

25.  ความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ1งมีความเสี1ยงจากอตัราแลกเปลี1ยนที1สาํคญัอนัเกี1ยวเนื1องจากการซื!อและขายสินคา้
เป็นเงินตราต่างประเทศ 

         ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 บริษทัย่อยแห่งหนึ1 งมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินที1
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ1งไม่ไดรั้บการป้องกนัความเสี1ยงดา้นอตัราแลกเปลี1ยน ดงันี!  

 สินทรัพยท์าง หนี! สินทาง อตัราแลกเปลี1ยน 
สกุลเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัที1 30 กนัยายน 2552 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.8 2.0 33.4217 และ 33.6972 
เยน - 40.9 0.376809 

26.  การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี! ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื1อวนัที1 7 พฤศจิกายน 2552 


