
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2554 



 

 

รายงานการสอบทานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที& 30 กนัยายน 2554 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2554 งบแสดงการเปลี&ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2554 ของบริษทั พรีเมียร์       
มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์   
มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ&งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถกูตอ้งและครบถว้น
ของขอ้มลูในงบการเงินเหล่านี�  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ&งกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานสอบทานเพื&อใหไ้ดค้วามเชื&อมั&นอยา่งพอประมาณว่า 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 

งบการเงินรวมของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที& 31 ธนัวาคม 2553 ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีอื&นในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซึ&งไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที&รับรองทั&วไปและ
เสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเงื&อนไขตามรายงานลงวนัที& 21 กุมภาพนัธ ์2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและ     
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2553 ที&แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงิน
ที&ผูส้อบบญัชีอื&นไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ทั�งนี�ตามที&กล่าวในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินขอ้ 1.4 ตั�งแต่ไตรมาสที&หนึ&งของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุง
และมาตรฐานการบญัชีใหม่ที&ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพื&อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลนี�  
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งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2553 งบแสดงการ
เปลี&ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2553 
ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์ 
มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) ที&แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินระหว่างกาลที&ไดส้อบทานโดย
ผูส้อบบญัชีอื&นดงักล่าวขา้งตน้ ซึ&งไดเ้สนอรายงานตามรายงานลงวนัที& 6 พฤศจิกายน 2553 ว่าไม่พบสิ&งที&เป็น
เหตุใหเ้ชื&อว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถกูตอ้งตามที&ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที&รับรองทั&วไปจาก           
การสอบทานของผูส้อบบญัชีดงักล่าว ทั�งนี�ตามที&กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 และขอ้ 2 ตั�งแต่
ไตรมาสที&หนึ&งของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ที&ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพื&อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลนี�  บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงั     
งบการเงินสาํหรับงวด 2553 ใหม่เพื&อสะทอ้นถึงการเปลี&ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื&องจากการนาํมาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั ขา้พเจา้เห็นว่ารายการปรับปรุงเพื&อจดัทาํงบการเงินดงักล่าวมีความเหมาะสมและ        
ไดน้าํไปปรับปรุงงบการเงินตามสมควรแลว้ 

ชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 7 พฤศจิกายน 2554 



งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4  243,477  333,076  215,890  297,072 
เงินลงทุนชั$วคราว 5  53,036  -  40,033  - 
ลูกหนี) การคา้
   กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 7  15  1  15  1 
   กจิการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั  481,632  422,015  418,675  375,042 
รวมลูกหนี) การคา้  481,647  422,016  418,690  375,043 

 (6,199)  (6,143)  (844)  (788)
6  475,448  415,873  417,846  374,255 

ลูกหนี) กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 7  -  -  10,321  6,445 
เงินให้กูยื้มระยะสั)นและดอกเบี)ยคา้งรับจากกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 7, 8  -  -  56,853  56,411 
เงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบี)ยคา้งรับจากกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 
   ส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ$ งปี 7, 9  -  -  10,009  7,516 

10  195,314  173,655  40,750  29,815 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื$น
   ลูกหนี) กรมสรรพากร  3,707  4,001  -  - 
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  5,203  3,591  2,064  1,051 
   ลูกหนี) อื$น  19,226  33,381  18,306  32,362 
   อื$นๆ  11,965  8,779  9,076  6,504 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื$น  40,101  49,752  29,446  39,917 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,007,376  972,356  821,148  811,431 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที$กนัไวเ้พื$อการชาํระหนี) 11  119  9,106  119  9,106 
เงินฝากธนาคารที$มีภาระคํ)าประกนั 12  2,958  2,934  -  - 
เงินลงทุนระยะยาว 13  50,317  50,474  50,317  50,474 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 

7, 9  -  -  65,145  72,645 
ดอกเบี)ยคา้งรับจากกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 7, 14  2,256  2,256  2,256  2,256 

7, 14  39,901  39,901  39,901  39,901 
15  -  -  219,024  219,024 
16  64,697  61,018  36,766  36,766 
17  361,241  374,096  2,000  2,810 
18  20,464  20,475  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น
19  55,687  57,917  55,687  57,917 

   อื$นๆ  6,173  6,941  2,650  3,874 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น  61,860  64,858  58,337  61,791 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  603,813  625,118  473,865  494,773 
รวมสินทรัพย์  1,611,189  1,597,474  1,295,013  1,306,204 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$ งของงบการเงินนี)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หัก: ค่าเผื$อหนี)สงสัยจะสูญ
ลกูหนี)การคา้ - สุทธิ

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

   - สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ$ งปี

เงินลงทุนในลูกหนี) ที$รับซื)อ - กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั
เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพยที์$ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร 20  912  -  -  - 

เจา้หนี) การคา้

   กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 7  14,088  11,921  148,743  109,828 

   กจิการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั  350,228  321,431  162,873  174,269 

รวมเจา้หนี) การคา้  364,316  333,352  311,616  284,097 

เงินกูยื้มระยะยาวที$ปรับโครงสร้างหนี) ส่วนที$ถึงกาํหนด

21  6,820  6,087  6,820  6,087 

เงินกูยื้มระยะยาวที$ปรับโครงสร้างหนี) ส่วนที$ถึงกาํหนด

7, 21  -  -  8,215  3,866 

เจา้หนี) กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 7  7  8  18  30 

 31,979  32,962  17,962  12,626 

หนี) สินหมุนเวียนอื$น

   ดอกเบี)ยคา้งจ่ายสถาบนัการเงิน  123  128  123  128 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  64,721  69,514  41,707  48,929 

   เจา้หนี) อื$น  23,458  25,307  6,883  8,495 

   อื$นๆ  10,844  8,048  7,208  4,065 

รวมหนี) สินหมุนเวียนอื$น  99,146  102,997  55,921  61,617 

รวมหนี สินหมุนเวียน  503,180  475,406  400,552  368,323 

หนี สินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวที$ปรับโครงสร้างหนี) จากสถาบนัการเงิน 

21  21,931  27,062  21,931  27,062 

เงินกูยื้มระยะยาวที$ปรับโครงสร้างหนี) จากกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั

7, 21  -  -  65,200  72,449 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.5, 2  63,921  10,724  29,495  8,988 

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน  85,852  37,786  116,626  108,499 

รวมหนี สิน  589,032  513,192  517,178  476,822 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$ งของงบการเงินนี)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

   ชาํระภายในหนึ$ งปี - สถาบนัการเงิน

   ชาํระภายในหนึ$ งปี - กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

   - สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี

   - สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 23  18,343  18,343  18,343  18,343 

      สาํรองหุ้นทุนซื)อคืน 24  129,993  83,490  129,993  83,490 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  289,483  344,851  109,492  161,039 

องค์ประกอบอื$นของส่วนของผูถื้อหุ้น  (65,662)  (12,402)  (129,993)  (83,490)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,022,157  1,084,282  777,835  829,382 

รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,611,189  1,597,474  1,295,013  1,306,204 

 -  -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$ งของงบการเงินนี)

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

      หุ้นสามญั 650,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

      หุ้นสามญั 650,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้

รายไดจ้ากการขาย  847,072  754,957  629,913  552,737 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  638  2,449  -  - 

ดอกเบี)ยรับ  2,615  1,692  4,058  3,053 

เงินปันผลรับ 15  -  -  -  18,600 

รายไดอื้$น  1,849  4,723  4,796  4,848 

รวมรายได้  852,174  763,821  638,767  579,238 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ  613,534  556,157  459,104  406,560 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  89,944  82,672  82,472  81,024 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  51,054  51,900  28,198  27,991 

ค่าใชจ่้ายอื$น 5  227  -  206 

รวมค่าใช้จ่าย  754,537  690,956  569,774  515,781 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล  97,637  72,865  68,993  63,457 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 16  1,178  113  -  - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล  98,815  72,978  68,993  63,457 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (1,609)  (1,528)  (1,844)  (1,716)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล  97,206  71,450  67,149  61,741 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 25  (31,057)  (20,552)  (19,690)  (10,438)

กาํไรสําหรับงวด  66,149  50,898  47,459  51,303 

 -  -  -  - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  66,149  50,898  47,459  51,303 

กาํไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน 27

   กาํไรสาํหรับงวด  0.11  0.08  0.08  0.08 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$ งของงบการเงินนี)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที0 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั)นพื)นฐานแสดงเป็นบาท)

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0น:



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้

รายไดจ้ากการขาย  2,418,337  2,141,376  1,796,023  1,576,884 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  4,978  8,129  -  - 

ดอกเบี)ยรับ  6,827  5,313  10,668  9,057 

เงินปันผลรับ 15  -  342  33,200  18,600 

รายไดอื้$น  5,952  10,095  14,800  15,021 

รวมรายได้  2,436,094  2,165,255  1,854,691  1,619,562 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ  1,775,314  1,568,230  1,318,750  1,152,908 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  219,703  202,452  207,853  197,163 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  160,563  157,433  93,781  91,830 

ค่าใชจ่้ายอื$น  142  3,648  101  206 

รวมค่าใช้จ่าย  2,155,722  1,931,763  1,620,485  1,442,107 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล  280,372  233,492  234,206  177,455 

16  3,679  (1,681)  -  - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล  284,051  231,811  234,206  177,455 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (4,733)  (5,090)  (5,443)  (5,200)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล  279,318  226,721  228,763  172,255 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 25  (90,572)  (66,415)  (60,245)  (39,243)

กาํไรสําหรับงวด  188,746  160,306  168,518  133,012 

 -  -  -  - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  188,746  160,306  168,518  133,012 

กาํไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน 27

   กาํไรสาํหรับงวด  0.31  0.25  0.28  0.20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$ งของงบการเงินนี)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ นสุดวนัที0 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั)นพื)นฐานแสดงเป็นบาท)

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0น:



งบแสดงการเปลี0ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

 งบการเงินรวม 
 องคป์ระกอบอื$นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น  รายการอื$นของการเปลี$ยนแปลงที$เกดิจากผูถ้ือหุน้ 
 ผลแตกต่างจาก 

 กาํไรสะสม  ส่วนเกนิทุน  การจดัโครงสร้าง  รวม  รวม 
 ทุนที$ออกจาํหน่าย  จดัสรรแลว้  จากการตีราคา  การดาํเนินธุรกจิ  องคป์ระกอบอื$น  ส่วนของ 

 และชาํระเตม็มูลค่าแลว้  สํารองตามกฎหมาย  สํารองหุน้ทุนซื)อคืน  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  สินทรัพย ์  ของกลุ่มบริษทั  หุน้ทุนซื)อคืน  ของส่วนของผูถ้ือหุน้  ผูถ้ือหุน้ 

 650,000  8,077  -  280,949  205,006  (124,855)  -  80,151  1,019,177 
 -  -  -  160,306  -  -  -  -  160,306 

โอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นจาํนวนที$เท่ากบั
   ค่าเสื$อมราคาของจาํนวนที$ตีราคาเพิ$มเขา้กาํไรสะสม  -  -  -  6,778  (6,778)  -  -  (6,778)  - 

 -  -  -  -  -  -  (33,862)  (33,862)  (33,862)
โอนกาํไรสะสมส่วนที$ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

 -  -  33,862  (33,862)  -  -  -  -  - 
 -  -  -  (58,500)  -  -  -  -  (58,500)

 650,000 ###  8,077 ###  33,862 ###  355,671 ###  198,228 ###  (124,855)###  (33,862)###  39,511 ###  1,087,121 

 650,000 ###  18,343 ###  83,490 ###  344,851 ###  195,943 ###  (124,855)###  (83,490)  (12,402)  1,084,282 
ผลสะสมจากการเปลี$ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก ี$ยวกบั

 -  -  -  (48,865)  -  -  -  -  (48,865)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด  -  -  -  188,746  -  -  -  -  188,746 
โอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นจาํนวนที$เท่ากบั

 -  -  -  6,757  (6,757)  -  -  (6,757)  - 
 -  -  -  -  -  -  (46,503)  (46,503)  (46,503)

โอนกาํไรสะสมส่วนที$ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
 -  -  46,503  (46,503)  -  -  -  -  - 
 -  -  -  (155,503)  -  -  -  -  (155,503)

 650,000 ###  18,343 ###  129,993 ###  289,483 ###  189,186 ###  (124,855)###  (129,993)###  (65,662)###  1,022,157 
 - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี)

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวนัที0 30 กันยายน 2554 และ 2553
 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที0 31 ธันวาคม 2552
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม่)

หุ้นทุนซื)อคืนในระหว่างงวด (หมายเหตุ 24)

   เป็นสํารองหุ้นทุนซื)อคืน (หมายเหตุ 24)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 30 กันยายน 2553 

ยอดคงเหลือ ณ วันที0 31 ธันวาคม 2553

  ผลประโยชน์ของพนักงาน (หมายเหตุ 2)

   ค่าเสื$อมราคาของจาํนวนที$ตีราคาเพิ$มเขา้กาํไรสะสม (หมายเหตุ 26)
หุ้นทุนซื)อคืนในระหว่างงวด (หมายเหตุ 24)

   เป็นสํารองหุ้นทุนซื)อคืน (หมายเหตุ 24)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 30 กันยายน 2554



 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 องคป์ระกอบอื$นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

 รายการอื$นของ 

 กาํไรสะสม  การเปลี$ยนแปลง  รวม  รวม 

 ทุนที$ออกจาํหน่าย  จดัสรรแลว้  ที$เกดิจากผูถ้ือหุน้  องคป์ระกอบอื$น  ส่วนของ 

 และชาํระเตม็มูลค่าแลว้  สํารองตามกฎหมาย  สํารองหุน้ทุนซื)อคืน  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซื)อคืน  ของส่วนของผูถ้ือหุน้  ผูถ้ือหุน้ 

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด  -  -  -  133,012  -  -  133,012 

 -  -  -  -  (33,862)  (33,862)  (33,862)

โอนกาํไรสะสมส่วนที$ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

 -  -  33,862  (33,862)  -  -  - 

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

 650,000  8,077  33,862  148,610  (33,862)  (33,862)  806,687 

 650,000  18,343  83,490  161,039  (83,490)  (83,490)  829,382 

ผลสะสมจากการเปลี$ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก ี$ยวกบั

 -  -  -  (18,059)  -  -  (18,059)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด  -  -  -  168,518  -  -  168,518 

 -  -  -  -  (46,503)  (46,503)  (46,503)

โอนกาํไรสะสมส่วนที$ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

 -  -  46,503  (46,503)  -  -  - 

 -  -  -  (155,503)  -  -  (155,503)

 650,000  18,343  129,993  109,492  (129,993)  (129,993)  777,835 

 - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี)

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี0ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที0 30 กันยายน 2554 และ 2553

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที0 31 ธันวาคม 2552

หุน้ทุนซื)อคืนในระหว่างงวด (หมายเหตุ 24)

   เป็นสํารองหุน้ทุนซื)อคืน (หมายเหตุ 24)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)

ยอดคงเหลอื ณ วันที0 30 กันยายน 2553

ยอดคงเหลอื ณ วันที0 31 ธันวาคม 2553

  ผลประโยชน์ของพนกังาน (หมายเหตุ 2)

หุน้ทุนซื)อคืนในระหว่างงวด (หมายเหตุ 24)

   เป็นสํารองหุน้ทุนซื)อคืน (หมายเหตุ 24)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)

ยอดคงเหลอื ณ วันที0 30 กันยายน 2554



งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษี  279,318  226,721  228,763  172,255 

   จากกจิกรรมดาํเนินงาน

 (3,679)  1,681  -  - 

   ค่าเสื$อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  26,816  25,906  4,457  4,162 

 289  (86)  289  (86)

   ค่าเผื$อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  2,776  1,655  2,415  1,598 

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั$วคราว  (252)  -  (252)  - 

 (16)  (48)  -  26 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  5,401  -  2,448  - 
 5,118  (2,963)  -  - 

   กาํไรที$ยงัไม่เกดิจากการเปลี$ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์พื$อคา้  (36)  -  (33)  - 
   เงินปันผลรับ  -  (342)  (33,200)  (18,600)
   ดอกเบี)ยรับ -6,827  (5,313)  (10,668)  (9,057)
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี)ย  1,415  2,121  4,556  4,414 
กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี$ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี) สินดาํเนินงาน  310,323  249,332  198,775  154,712 

   ลูกหนี) การคา้  (59,255)  37,609  (43,880)  36,759 
   ลูกหนี) กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั  -  (2,376)  (3,876)  (2,473)
   สินคา้คงเหลือ  (24,435)  (66,381)  (13,350)  (13,222)
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื$น  9,106  (12,747)  10,162  (9,814)
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น  177  (124)  -  (114)

   เจา้หนี) การคา้  21,507  7,491  27,519  (7,292)
   เจา้หนี) กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั  5,341  27  (3)  40 
   หนี) สินหมุนเวียนอื$น  (6,730)  (10,608)  (5,891)  (7,785)
เงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน  256,034  202,223  169,456  150,811 

   จ่ายภาษีเงินได้  (91,962)  (109,090)  (54,910)  (51,276)
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน  164,072  93,133  114,546  99,535 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$ งของงบการเงินนี)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ นสุดวนัที0 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

(ปรับปรุงใหม่)

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่าเผื$อหนี)สงสยัจะสูญเพิ$มขึ)น (ลดลง)

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี$ยนที$ยงัไม่เกดิขึ)นจริง

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ$มขึ)น) ลดลง

หนี) สินดาํเนินงานเพิ$มขึ)น (ลดลง)



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั$วคราวเพิ$มขึ)น  (258,000) -9,386  (245,000) -9,386
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั$วคราว  205,252  -  205,252  - 
เงินให้กูยื้มระยะสั)นแกก่จิการที$เกี$ยวขอ้งกนัเพิ$มขึ)น  -  -  (444)  (59,300)
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการที$เกี$ยวขอ้งกนัลดลง  -  -  5,000  - 
เงินฝากธนาคารที$มีภาระคํ)าประกนัเพิ$มขึ)น  (24)  (29)  -  - 
ดอกเบี)ยรับ  7,293  5,486  11,143  9,230 
เงินปันผลรับ  -  342  33,200  18,600 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  21  80  -  6 
ซื)ออุปกรณ์  (10,490)  (7,102)  (193)  (836)

 (55,948)  (10,609)  8,958  (41,686)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินฝากที$กนัไวเ้พื$อการชาํระหนี) ลดลง  8,987  171  8,987  171 
 912  (16,630)  -  - 

ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวที$ปรับโครงสร้างหนี) จากสถาบนัการเงิน  (4,398)  (3,665)  (4,398)  (3,665)
ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (24,984)  -  - 
ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวที$ปรับโครงสร้างหนี) จากกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั  -  -  (2,900)  (2,900)
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื)อคืน  (46,503)  (33,862)  (46,503)  (33,862)
ดอกเบี)ยจ่าย  (1,419)  (2,615)  (4,570)  (4,422)
เงินปันผลจ่าย  (155,302)  (59,382)  (155,302)  (59,382)
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ  (197,723)  (140,967)  (204,686)  (104,060)
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ  (89,599)  (58,443)  (81,182)  (46,211)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  333,076  188,693  297,072  165,757 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด  243,477  130,250  215,890  119,546 

 -  - 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ0มเติม
รายการที$ไม่ใช่เงินสด
กจิกรรมลงทุน
   โอนเงินให้กูยื้มระยะสั)นแกก่จิการที$เกี$ยวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูยื้มระยะยาว  -  -  -  80,145 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$ งของงบการเงินนี)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ นสุดวนัที0 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

(ปรับปรุงใหม่)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารเพิ$มขึ)น (ลดลง)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทั'วไป 

1.1 ข้อมูลทั'วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ+งจดัตั!งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั+น แคปปิตอล จาํกดั ซึ+งเป็นบริษทัที+จดทะเบียนจดัตั!งในประเทศ
ไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ที+อยู่ตามที+จด
ทะเบียนของบริษทัฯอยูที่+ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ!นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที+ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื+ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนี!จดัทาํขึ!นเพื+อใหข้อ้มลูเพิ+มเติมจากงบการเงินประจาํปีที+นาํเสนอครั! งล่าสุด ดงันั!น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มลูเกี+ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื+อไม่ให้
ขอ้มูลที+นาํเสนอซํ! าซอ้นกบัขอ้มูลที+ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนี!
ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที+บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี!  

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี! จัดทาํขึ! นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ!ง จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ!นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที+  31 ธันวาคม 2553 โดยไม่มีการเปลี+ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั 
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1.4 การปฏิบัตติามมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหว่างงวด 

 ตั!งแต่ไตรมาสที+หนึ+ งของปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและ
มาตรฐานการบญัชีใหม่ที+ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงันี!  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที+ 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที+ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที+ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที+ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปลี+ยนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที+ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที+ 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัที+ 16 (ปรับปรุง 2552) ที+ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัที+ 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
ฉบบัที+ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัที+ 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที+ 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที+ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มลูเกี+ยวกบับุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที+ 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื+อออกจากงาน 
ฉบบัที+ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที+ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที+ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที+เงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที+ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัที+ 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที+ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัที+ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที+ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี! สิน หนี! สินที+อาจเกิดขึ!น และสินทรัพยที์+อาจเกิดขึ!น 
ฉบบัที+ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที+ 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื+อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที+ 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที+ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที+ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที+ถือไวเ้พื+อขายและการดาํเนินงานที+ยกเลิก 
ฉบบัที+ 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที+ 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที+ 31 รายได ้- รายการแลกเปลี+ยนเกี+ยวกบับริการโฆษณา 

มาตรฐานการบญัชีข้างตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน 
ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปนี!  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที' 16 (ปรับปรุง 2552) เรื'อง ที'ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี!กาํหนดใหกิ้จการที+แสดงรายการที+ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดว้ยราคาที+ตีใหม่ 
รับรู้ค่าเสื+อมราคาในงบกาํไรขาดทุนโดยคาํนวณจากราคาที+ตีใหม่ ซึ+งเดิมบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเสื+อมราคา
ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะส่วนที+คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยต์ามที+อนุโลมโดยประกาศสภา
วิชาชีพบญัชี บริษทัยอ่ยไดเ้ปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวตั!งแต่ไตรมาสที+หนึ+ งของปีปัจจุบนั
และปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนที+แสดงเปรียบเทียบเสมือนหนึ+งว่าบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเสื+อมราคา
ในงบกาํไรขาดทุนโดยคาํนวณจากราคาที+ตีใหม่มาโดยตลอด ผลของการเปลี+ยนแปลงนโยบายการ
บญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที' 19 เรื'อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี! กาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที+ให้กบัพนักงานเป็นค่าใชจ่้ายเมื+อ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ+งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หนี! สินเกี+ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื+องจากเกษียณอายุ โดยใช้การคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ+งเดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ที+ให้กบัพนักงานดงักล่าวเมื+อ
เกิดรายการ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวตั!งแต่ไตรมาสที+หนึ+ งของปีปัจจุบนั
และรับรู้หนี! สินในช่วงที+เปลี+ยนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั      
ผลของการเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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1.5 นโยบายการบัญชีที'สําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลนี! จดัทาํขึ!นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที+ใชใ้น    
งบการเงินสําหรับปีสิ!นสุดวนัที+  31 ธันวาคม 2553 ยกเวน้การเปลี+ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดงัต่อไปนี! เนื+องจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - ค่าเสื�อมราคา 

ค่าเสื+อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาที+ตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ
การใชง้านโดยประมาณดงันี!  

 ส่วนปรับปรุงที+ดิน       5 - 20 ปี  
 อาคารและสิ+งปลกูสร้าง  5 - 25 ปี 
 เครื+องจกัร       3, 5 - 15 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า             20 ปี 
 เครื+องมือและอุปกรณ์     5 - 10 ปี 
 เครื+องตกแต่งติดตั!งและเครื+องใชส้าํนกังาน  3, 5 - 10 ปี 
 ยานพาหนะ               5 ปี 

ค่าเสื+อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและเครื+องจกัร
จะทยอยตดัจาํหน่ายโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านที+เหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั!นและบนัทึกโอนไป
ยงักาํไรสะสมโดยตรง 

ไม่มีการคิดค่าเสื+อมราคาสาํหรับที+ดินและงานระหว่างก่อสร้างและเครื+องจกัรระหว่างติดตั!ง 

ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั!งกองทุนสาํรองเลี!ยงชีพ
ของแต่ละบริษทัขึ!น ซึ+งกองทุนจะประกอบดว้ยเงินที+พนกังานจ่ายสะสมและเงินที+บริษทัฯและบริษทั
ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี!ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯและบริษทัย่อย เงินที+บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี!ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีที+เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที+ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื+อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ+งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี! สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที+ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี+ยวชาญอิสระไดท้าํ
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ+งหลกัการประมาณการดงักล่าว
ตอ้งใชข้อ้สมมติที+หลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกี+ยวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ!นเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปลี+ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน และอตัราการมรณะ 

ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที+ 19 เรื+อง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นครั! งแรก บริษทัฯ
และบริษทัย่อยเลือกรับรู้หนี! สินในช่วงการเปลี+ยนแปลงที+มากกว่าหนี! สินที+รับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั 

2. ผลสะสมจากการเปลี'ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื'องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ

ในไตรมาสที+หนึ+ งของปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษทัย่อยไดเ้ปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีที+สาํคัญ
ตามที+กล่าวในหมายเหตุ 1.5 เนื+องจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

จ ํานวนเงินของรายการปรับปรุงที+ มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ ว ันที+                         
30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้
เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงันี!  
 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

30 กนัยายน 

2554 

31 ธนัวาคม 

2553 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ+มขึ!น 54,266 - 20,507 - 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง (54,266) - (20,507) - 

 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน  

 2554 2553 2554 2553 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ      

ค่าเสื+อมราคาเพิ+มขึ!น 2,284 2,283 - - 

ค่าใชจ่้ายพนกังานเพิ+มขึ!น 1,800 - 816 - 

กาํไรต่อหุน้ขั!นพื!นฐานลดลง (บาทต่อหุน้) (0.007) (0.004) (0.001) - 
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 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน  

 2554 2553 2554 2553 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ      

ค่าเสื+อมราคาเพิ+มขึ!น 6,757 6,778 - - 

ค่าใชจ่้ายพนกังานเพิ+มขึ!น 5,401 - 2,448 - 

กาํไรต่อหุน้ขั!นพื!นฐานลดลง (บาทต่อหุน้) (0.020) (0.010) (0.004) - 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที'ออกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในไตรมาสที+หนึ+งของปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีใหม่ตามที+ระบุขา้งล่างนี!  
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที+ เ ริ+ มในหรือหลังว ันที+                    
1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
  ฉบบัที+ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที+ไม่มีความเกี+ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 
  ฉบบัที+ 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยที์+ไม่ไดคิ้ดค่าเสื+อมราคาที+ตีราคาใหม่ 
  ฉบบัที+ 25 ภาษีเงินได ้- การเปลี+ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
30 กนัยายน 

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 177 403 40 271 
เงินฝากธนาคาร 63,335 332,673 35,885 296,801 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 79,965 - 79,965 - 
ตัว̀แลกเงิน 100,000 - 100,000 - 
รวม 243,477 333,076 215,890 297,072 

 ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยและ
ตัว̀แลกเงินมีอตัราดอกเบี!ยระหว่างร้อยละ 0.50 ถึง 3.60 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2553: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.50 
ต่อปี) 
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5. เงินลงทุนชั'วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื'อค้า     
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
ตราสารหนี!  - มลูค่ายติุธรรม 

 
53,036 

 
- 

 
40,033 

 
- 

6. ลกูหนี�การค้า 

 ยอดคงเหลือของลกูหนี!การคา้ ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 แยกตามอายุหนี! ที+คง
คา้งนบัจากวนัที+ถึงกาํหนดชาํระไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
อายุหนี�ค้างชําระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 469,858 407,281 413,478 371,386 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  5,589 8,506 4,367 2,786 
 3 - 6 เดือน - 43 - 39 
 6 - 12 เดือน 57 109 57 109 
 มากกวา่ 12 เดือน 6,143 6,077 788 723 

รวม 481,647 422,016 418,690 375,043 
หกั: ค่าเผื+อหนี!สงสัยจะสูญ (6,199) (6,143) (844) (788) 

ลูกหนี!การคา้ - สุทธิ 475,448 415,873 417,846 374,255 

7. รายการธุรกจิกบักจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที+สําคญักบับุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื+อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที+ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเหล่านั!น ซึ+งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี!  
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธรุกิจกับบริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3.9 4.0 11.9 14.6 ราคาตามสญัญา 
รายการธรุกิจกับบริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ 0.7 0.8 2.1 2.3 อตัรา MLR ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - 0.8 ราคาตามสญัญา 
รายการธรุกิจกับบริษัทที'เกี'ยวข้องกัน      
ซื!อสินคา้ - 82.4 - 217.6 ตน้ทนุบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ+ ง 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 14.4 21.3 19.4 29.7 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7.6 7.0 22.9 20.2 ราคาตามสญัญา 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธรุกิจกับบริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1.2 1.2 3.6 4.3 ราคาตามสญัญา 
รายการธรุกิจกับบริษัทย่อย      
ขายสินคา้ - - - 0.1 ราคาตลาด 
ดอกเบี!ยรับ 1.5 1.4 4.0 3.8 อตัราร้อยละ 3.6 ถึง 4.25 ต่อปี 
รายไดอื้+น 4.2 4.7 12.8 14.2 ราคาตามสญัญา 
ซื!อสินคา้ 224.1 191.2 627.6 554.2 ตน้ทนุบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ+ ง 
ค่าใชจ่้ายในการขาย - 0.2 0.1 0.2 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบี!ยจ่าย 1.1 1.0 3.2 3.0 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธรุกิจกับบริษัทร่วม      
ดอกเบี!ยรับ 0.7 0.8 2.1 2.3 อตัรา MLR ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - 0.8 ราคาตามสญัญา 
รายการธรุกิจกับบริษัทที'เกี'ยวข้องกัน      
ซื!อสินคา้ - 82.4 - 217.6 ตน้ทนุบวกดว้ยอตัรากาํไรจาํนวนหนึ+ ง 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 9.4 21.3 14.4 29.7 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5.3 5.1 16.2 14.4 ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 

มีรายละเอียดดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี�การค้ากิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ จาํกดั 6 1 6  1 
บริษทั รายา เฮอริเทจ จาํกดั 9 - 9 - 

รวมลูกหนี!การคา้กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 15 1 15 1 

ลูกหนี�กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 10,321 6,445 

เงินให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก 
กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั - - 25,449 20,004 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 31,404 36,407 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั!นและดอกเบี!ยคา้งรับจาก
กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั - - 56,853 56,411 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจาก 
กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 75,154 80,161 

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) 39,901 39,901 39,901 39,901 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนี�การค้ากิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 6,040 7,462 
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 133,957 90,445 

    รวมเจา้หนี!การคา้บริษทัยอ่ย - - 139,997 97,907 
บริษัทที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษทั แบรนด ์คอนเนคชั+นส์ จาํกดั 13,613 10,786 8,271 10,786 
บริษทั พรีเมียร์ เมโทรบสั จาํกดั 475 1,135 475 1,135 

    รวมเจา้หนี!การคา้บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั 14,088 11,921 8,746 11,921 
รวมเจา้หนี!การคา้กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 14,088 11,921 148,743 109,828 

เงินกู้ยมืระยะยาวที'ปรับโครงสร้างหนี�จากกิจการที'
เกี'ยวข้องกัน      
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 73,415 76,315 

เจ้าหนี�กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั - - 12 22 

บริษัทที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ+ง จาํกดั 7 8 6 8 

รวมเจา้หนี!กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 7 8 18 30 

ในระหว่างงวด เงินลงทุนในลกูหนี! ที+รับซื!อและเงินให้กูย้ืมแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัมีการเคลื+อนไหว
ดงัต่อไปนี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที+ ในระหวา่งงวด ณ วนัที+ 
 1 มกราคม 2554 เพิ+มขึ!น ลดลง 30 กนัยายน 2554 

งบการเงินรวม     
เงินลงทุนในลกูหนี�ที'รับซื�อ - กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 39,901 - - 39,901 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที+ ในระหวา่งงวด ณ วนัที+ 
 1 มกราคม 2554 เพิ+มขึ!น ลดลง 30 กนัยายน 2554 

งบการเงินเฉพาะกิจการ     
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก 
กิจการที'เกี'ยวข้องกัน 

    

บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 20,004 5,445 - 25,449 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั 36,407 - (5,003) 31,404 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั!นและดอกเบี!ยคา้งรับจาก
กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 56,411 5,445 (5,003) 56,853 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจาก 
กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั 80,161 - (5,007) 75,154 

     
เงินลงทุนในลกูหนี�ที'รับซื�อ - กิจการที'เกี'ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 39,901 - - 39,901 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี! ยประชุมและเงินบําเหน็จของ
กรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2554 เป็นจาํนวน
เงิน 9.1 ลา้นบาท และ 30.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2553: 7.5 ลา้นบาท และ 29.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 5.0 ลา้นบาท และ 19.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2553: 4.5 ลา้น
บาท และ 18.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

8. เงินให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะสั!นแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 เป็นเงิน
ใหกู้ย้มืในรูปของตัว̀สญัญาใชเ้งินแก่บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั จาํนวน 31.4 ลา้นบาท        
(31 ธนัวาคม 2553: 36.4 ลา้นบาท) ซึ+งคิดดอกเบี! ยในอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเมื+อ
ทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนั และบริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั จาํนวน 25.4 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2553: 20.0 ลา้นบาท) ซึ+งประกอบดว้ยเงินให้กูย้ืมระยะสั!นจาํนวน 24.6 ลา้นบาท 
คิดดอกเบี!ยในอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเมื+อทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ! าประกนั 
และจาํนวน 0.8 ลา้นบาท คิดดอกเบี!ยในอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 60 วนั และ
มีหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัเป็นลกูหนี!การคา้ของบริษทัดงักล่าว 
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9. เงินให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

เมื+อวนัที+ 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึ+ ง คือ บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ไดท้าํบนัทึก
ขอ้ตกลงชาํระหนี!  เงื+อนไขการชาํระคืนเงินกูย้มืและอตัราดอกเบี!ยมีรายละเอียดดงันี!   

1.  เงินตน้           80.1 ลา้นบาท 
2.  อตัราดอกเบี!ย ร้อยละ 3.6 ต่อปี ตั!งแต่เดือนกนัยายน 2553 ถึงธนัวาคม 2553 
     หลงัจากนั!นบริษทัฯจะแจง้อตัราดอกเบี! ยทุกๆ 6 เดือน (ปัจจุบนั

อตัราดอกเบี!ยร้อยละ 4.25 ต่อปี) 
3.  กาํหนดการชาํระคืน 
  - เงินตน้  เป็นรายไตรมาสเริ+มตั!งแต่มิถุนายน 2554 ถึงธนัวาคม 2561 
  - ดอกเบี!ย เป็นรายเดือน 

รายละเอียดเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบี!ยคา้งรับ ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 
แสดงไดด้งันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบี!ยคา้งรับ 75,154 80,161 
หกั: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ+งปี (10,009) (7,516) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระคืน
ภายในหนึ+งปี 65,145 72,645 

10. ค่าเผื'อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีค่าเผื+อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุด
วนัที+ 30 กนัยายน 2554 สรุปไดด้งันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2554 7,392 1,099 
บวก: ตั!งค่าเผื+อการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ 
         ระหว่างงวด 

6,661 6,300 

หกั: ตดัจาํหน่ายสินคา้ที+เสียหาย (6,101) (6,101) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 7,952 1,298 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

 

11. เงินฝากที'กนัไว้เพื'อการชําระหนี� 

 ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 เงินฝากสถาบันการเงินของบริษทัฯจาํนวนเงินประมาณ 0.1 ลา้นบาท             
มีภาระผกูพนัเกี+ยวเนื+องกบัการชาํระคืนเงินกูย้ืมตามเงื+อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี! ลงวนัที+              
3 กนัยายน 2542  

 ณ วนัที+  31 ธันวาคม 2553 เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทฯจาํนวนเงินประมาณ 9.1 ลา้นบาท             
มีภาระผกูพนัซึ+งประกอบดว้ยภาระผกูพนัเกี+ยวเนื+องกบัการชาํระคืนเงินกูย้ืมตามเงื+อนไขในสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี! ลงว ันที+  3 กันยายน 2542 เป็นจํานวนเงิน 0.1 ล้านบาท และกันเงินสํารอง
เกษียณอายพุนกังานเป็นจาํนวนเงิน 9.0 ลา้นบาท 

12. เงินฝากธนาคารที'มภีาระคํ�าประกนั 

 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกนัสาํหรับหนังสือคํ! าประกันที+ออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

13. เงินลงทุนระยะยาว 

ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมีเงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล มูลค่าตามหน้าตัว̀ 50.0 ลา้นบาท                
(31 ธนัวาคม 2553: 50.0 ลา้นบาท) ซึ+งจะครบกาํหนดในเดือนมีนาคม 2556 และมีอตัราดอกเบี!ยร้อยละ  
4.25 ต่อปี 

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

 ในไตรมาสที+สี+ของปี 2548 บริษทัฯไดท้าํการซื!อหนี! ของบริษทัร่วมแห่งหนึ+ งจาํนวนเงิน 523.7 ลา้น
บาท จากสถาบนัการเงินแห่งหนึ+งในราคา 100.0 ลา้นบาท โดยในการซื!อหนี! นี!  บริษทัฯไดรั้บเป็นหุ้น
สามญัของบริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวน 177.2 ลา้นหุน้ และไดม้ลูหนี!  64.5 ลา้นบาท ซึ+งบริษทัฯจะไดรั้บ
ชาํระจากบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นรายปีตามตารางการชาํระคืนตั!งแต่ปี 2550 ถึงปี 2558 โดยมีอตัรา
ดอกเบี! ยร้อยละ 4.5 ต่อปีสาํหรับปี 2549 และปี 2550 และหลงัจากนั!นอตัรา MLR ต่อปี เฉพาะในปี 
2549 บริษทัฯไดรั้บชาํระดอกเบี!ยจากบริษทัร่วมดงักล่าวในอตัราร้อยละ 1.0 ต่อปี ส่วนที+เหลืออีกร้อย
ละ 3.5 ต่อปี บริษทัฯจะไดรั้บพร้อมเงินตน้งวดสุดทา้ยในปี 2558 ซึ+งเป็นไปตามแผนฟื! นฟูกิจการของ
บริษทัร่วมดงักล่าว 
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที+แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี!  

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที+บริษทัฯ    
รับระหว่างงวด                        

เกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

30 กนัยายน 
2553 

  (ตรวจสอบแลว้) ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 230,000 230,000 100.00 100.00 311,699 311,699 - - 

บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั 93,000 93,000 100.00 100.00 92,999 92,999 13,950 18,600 
บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั 8,750 8,750 100.00 100.00 182,500 182,500 19,250 - 

รวม 331,750 331,750   587,198 587,198 33,200 18,600 

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

รวม     375,423 375,423   

หกั: ค่าเผื+อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (156,399) (156,399)   

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สุทธิ     219,024 219,024   

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั! งที+  3/2549 เมื+อวนัที+  15 ธนัวาคม 2549 ได้มีมติ
อนุมัติให้ขายเงินลงทุนทั!งหมดในบริษัทย่อยที+บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง คือ บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท            
โพรดกัส์ จาํกดั ให้แก่ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั+น แคปปิตอล จาํกดั (บริษทัใหญ่) ในราคา 313.8 ลา้นบาท 
และพร้อมกนันั!นที+ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯซื!อเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยสองแห่งซึ+งบริษทัฯเคยถือหุ้นทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั และบริษทั 
พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั จากบริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 193.3 ลา้นบาท และ 
102.1 ลา้นบาท ตามลาํดับ ต่อมาเมื+อวนัที+ 22 สิงหาคม 2550 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั! งที+ 
1/2550 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซื!อเงินลงทุนทั!งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ซึ+งบริษทัฯเคยถือหุ้น
ทางออ้มจากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 60.0 ลา้นบาท เนื+องจากการซื!อขายเงินลงทุน
ขา้งตน้เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษทั ดงันั!น บริษัทฯจึงไดแ้สดงราคาทุนดั!งเดิมเป็น
ต้นทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเนื+องจากบริษัทย่อยทั! งสามดังกล่าวที+ ซื!อมาจากบริษัท 
พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั เคยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมาโดยตลอด และผลของรายการซื!อขายเงิน
ลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” และแสดง
ไวใ้นองคป์ระกอบอื+นของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

16.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกจิ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

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

ลงทุนใน
กจิการต่างๆ 

ไทย 20.08 20.08 186,065 186,065 64,697 61,018 

หกั: ค่าเผื+อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (143,629) (143,629) - - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     42,436 42,436 64,697 61,018 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกจิ 

จดัตั!งขึ!น 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื+อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์  ลงทุนใน ไทย 18.22 18.22 36,766 36,766 - - 36,766 36,766 

จาํกดั (มหาชน) กจิการต่างๆ          

16.2 ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี!  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน                       

ในบริษทัร่วม 
เงินปันผลที+บริษทัฯรับระหว่าง         

งวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 

 สําหรับงวดสามเดือน
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

สําหรับงวดเกา้เดือน
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

30 กนัยายน 
2554 

30 กนัยายน 
2553 

 2554 2553 2554 2553   
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 1,178 113 3,679 (1,681) - - 
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16.3 มลูค่ายติุธรรมของบริษทัร่วมที+เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ+งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปนี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที+ มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที+ 

 30 กนัยายน   
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน  
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 69 74 63 67 

17. ที'ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 
2554 สรุปไดด้งันี!  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที' 1 มกราคม 2554 374,096 2,810 
ซื!อเพิ+มระหว่างงวด - ราคาทุน 10,490 193 
จาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+จาํหน่าย (5) - 
ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ตดัจาํหน่าย (2) - 
ค่าเสื+อมราคาสาํหรับงวด (23,338) (1,003) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที' 30 กันยายน 2554 361,241 2,000 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดจ้ดจาํนองที+ดินพร้อมสิ+งปลูกสร้างทั!งหมดและเครื+องจกัรบางส่วนของบริษทั
ยอ่ยแห่งหนึ+งซึ+งมีมลูค่าสุทธิตามบญัชี (ราคาที+ตีใหม่) ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 จาํนวน 248.7 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2553: 256.1 ลา้นบาท) เพื+อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกันวงเงินสินเชื+อและหนังสือ             
ค ํ!าประกนัที+บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคาร 

18. สินทรัพย์ที'ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 บริษทัย่อยแห่งหนึ+ งไดจ้ดจาํนองที+ดินและเครื+ องจักรส่วนใหญ่ซึ+งเป็นสินทรัพยที์+ไม่ไดใ้ชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยซึ+งมีมลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 จาํนวน 20.5 ลา้นบาท   
(31 ธนัวาคม 2553: 20.5 ลา้นบาท) เพื+อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ!าประกนัวงเงินสินเชื+อและหนังสือคํ! าประกนั
ที+บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารแห่งหนึ+ง 
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19. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 59,641 95,847 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,954) (37,930) 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ 55,687 57,917 

ค่าตดัจาํหน่ายที+รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ             
สาํหรับงวด/ปี 2,230 2,486 

20. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 

   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบี!ย งบการเงินรวม 

 (ร้อยละต่อปี) 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

   (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 912 - 

รวม  912 - 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารขา้งตน้ของบริษทัย่อยคํ! าประกนัโดยการจดจาํนองที+ดินพร้อมสิ+งปลูกสร้าง
ทั!งหมดของบริษทัยอ่ยตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 

21. เงินกู้ยมืระยะยาวที'ปรับโครงสร้างหนี� 

 ในเดือนกันยายน 2548 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี! กบัเจ้าหนี! สถาบันการเงิน 
เงื+อนไขการชาํระคืนเงินกูย้มืและอตัราดอกเบี!ยมีรายละเอียดดงันี!  

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

 - เงินตน้    เป็นรายไตรมาสเริ+มตั!งแต่กนัยายน 2548 ถึงธนัวาคม 2557  
 - ดอกเบี!ยคา้งชาํระ ภายในธนัวาคม 2557 
 - ดอกเบี!ย  เป็นรายเดือน 
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 นอกจากนี!  ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษทัฯไดเ้จรจากบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเพื+อปรับโครงสร้างหนี!
ใหม่ โดยการเปลี+ยนแปลงเงื+อนไขการชาํระหนี!  เงื+อนไขหลงัการปรับโครงสร้างหนี! มีรายละเอียดดงันี!  

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

 รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 แสดงไดด้งันี!  
 (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ 
เงินกูย้มืระยะยาว 28,751 - 28,751 73,415 33,149 - 33,149 76,315 
หัก: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี (6,820) - (6,820) (8,215) (6,087) - (6,087) (3,866) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที+ถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี 21,931 - 21,931 65,200 27,062 - 27,062 72,449 

 การเปลี+ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+  30 กันยายน 2554 มี
รายละเอียดดงันี!  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ สถาบนัการเงิน บริษทัในเครือ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2554 33,149 - 33,149 76,315 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (4,398) - (4,398) (2,900) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 28,751 - 28,751 73,415 

22. วงเงินสินเชื'อ 

วงเงินสินเชื+อ (วงเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือคํ!าประกนัธนาคาร ทรัสต์รีซีทส์ และเลตเตอร์ออฟเครดิต 
เป็นตน้) ที+บริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารมีเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยและการจดจาํนองที+ดินพร้อม
สิ+งปลกูสร้างทั!งหมดและเครื+องจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ! าประกนัตามที+กล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 17 และ 18 
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 นอกจากนี!  บริษทัยอ่ยแห่งหนึ+ง (บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ+ง อินดสัตรี!  จาํกดั) จะตอ้งปฏิบติัตามเงื+อนไข
บางประการตามที+ระบุไวใ้นสญัญาวงเงินสินเชื+อกบัสถาบนัการเงิน โดยมีเงื+อนไขดงันี!  

1. หากบริษทัย่อยยงัมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจาํปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ทาํการ
จดัสรรอื+นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ/หรือบริษทัยอ่ย 

2. ห้ามทาํธุรกรรมให้กูย้ืมกับกลุ่มเจ้าหนี! ซึ+ งเป็นบริษัทที+เกี+ยวข้อง เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั!งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามทาํการกูย้ืม ก่อภาระผกูพนัหรือคํ! าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที+ลงนามใน
สัญญานี! เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือเวน้แต่บริษทัย่อยตอ้งดาํรง
อตัราส่วนหนี! สินต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกวา่ในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจาํปี 

หากบริษทัย่อยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที+ให้ไวก้บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินถือว่าเป็นการผิด
สญัญาและใหถื้อว่าหนี! สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื+อของสญัญาดงักล่าว (ถา้มี) เป็นอนัถึงกาํหนด
ชาํระโดยทนัที 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรประจาํปีส่วนหนึ+งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี! จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

24. หุ้นทุนซื�อคนื/กาํไรสะสมจดัสรรสําหรับหุ้นทุนซื�อคนื 

 เมื+อวนัที+ 23 สิงหาคม 2553 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซื!อหุ้นคืน เพื+อการ
บริหารทางการเงินของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 65 ลา้นหุน้ (มลูค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10 
ของหุ้นที+จาํหน่ายได้แลว้ทั!งหมด และมีวงเงินไม่เกิน 130 ลา้นบาท โดยจะดาํเนินการซื!อหุ้นใน       
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั!งแต่วนัที+ 8 กนัยายน 2553 ถึงวนัที+ 7 มีนาคม 2554 และมีกาํหนด
ระยะเวลาในการจาํหน่ายหุน้ซื!อคืนไดภ้ายหลงั 6 เดือนนับแต่การซื!อหุ้นคืนแลว้เสร็จ แต่ตอ้งไม่เกิน        
3 ปี ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 มีหุ้นสามญัที+ซื!อคืนโดยบริษทัฯเป็นจาํนวน 51,754,700 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 7.96 ของหุน้ที+จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั!งหมด มลูค่ารวมของหุน้ซื!อคืนเป็นจาํนวนเงิน 130 ลา้นบาท 

 ตามจดหมายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์+กลต.ชส.(ว) 2/2548 
ลงวนัที+ 14 กุมภาพนัธ ์2548 เกี+ยวกบัการซื!อหุน้คืนว่าบริษทัมหาชนจาํกดัจะซื!อหุน้คืนไดไ้ม่เกินวงเงิน
กาํไรสะสม และใหบ้ริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินที+ไดจ่้ายซื!อหุ้นคืน
จนกว่าจะมีการจาํหน่ายหุ้นซื!อคืนไดห้มด หรือลดทุนที+ชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซื!อคืนที+จาํหน่ายไม่
หมด แลว้แต่กรณี ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองสาํหรับหุ้นทุน
ซื!อคืนเต็มจาํนวนแลว้  
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25. ภาษีเงินได้นิตบุิคคล 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลของบริษัทฯและบริษัทย่อยคาํนวณขึ!นจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2554 หลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยค่าใชจ่้ายและ
รายไดต่้างๆที+ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายและรายไดใ้นการคาํนวณภาษีและหักดว้ยกาํไรของบริษทั
ยอ่ยส่วนที+ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกิจการที+ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนคูณดว้ย
อตัราภาษีเฉลี+ยทั!งปีที+ประมาณไว ้

26. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยคื์อส่วนเกินทุนจากการตีราคาที+ดิน อาคารและเครื+ องจักร 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวจะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้าน
ที+เหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั!นและบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 

 รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์าํหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+     
30 กนัยายน 2554 สรุปไดด้งันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ยอดคงเหลือตน้งวด 195,943 205,006 
หกั: การตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด/ปี (6,757) (9,063) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 189,186 195,943 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็นเงินปันผลได ้

27. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น) ดว้ย
จาํนวนถวัเฉลี+ยถ่วงนํ! าหนักของหุ้นสามญัที+ถือโดยบุคคลภายนอกที+ออกจาํหน่ายอยู่ในระหว่างงวด 
โดยสุทธิจากหุน้สามญัซื!อคืนที+ถือโดยบริษทัฯ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สําหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

สําหรับงวดสามเดือน 
สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 2554 2553 2554 2553 
  (ปรับปรุงใหม่)   

กาํไรสําหรับงวด (พนับาท) 66,149 50,898 47,459 51,303 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ!าหนกั (หุน้) 598,245 647,582 598,245 647,582 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.11 0.08 0.08 0.08 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สําหรับงวดเกา้เดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 
สําหรับงวดเกา้เดือน 

สิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 
 2554 2553 2554 2553 

  (ปรับปรุงใหม่)   
กาํไรสําหรับงวด (พนับาท) 188,746 160,306 168,518 133,012 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ!าหนกั (หุน้) 600,099 649,185 600,099 649,185 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.31 0.25 0.28 0.20 

28. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกัคือ (1) จดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 
(2) การผลิตอาหาร (3) การใหเ้ช่าพื!นที+และบริการ และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัใน
ประเทศไทย ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงัต่อไปนี!  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 
 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  
 จดัจาํหน่ายสินคา้ ส่วนงาน ใหเ้ช่าพื!นที+ รายการบญัชี  
 อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร และบริการ ระหว่างกนั งบการเงินรวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากภายนอก           
ในประเทศ 630 552 11 6 1 3 - - 642 561 
ต่างประเทศ - - 206 196 - - - - 206 196 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 630 552 217 202 1 3 - - 848 757 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 226 196 2 2 (228) (198) - - 
รายไดท้ั!งสิ!น 630 552 443 398 3 5 (228) (198) 848 757 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน   
ตามส่วนงาน 171 146 

 
64 

 
55 

 
(1) 

 
- 

  
234 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที+ไม่ไดปั้นส่วน:       
ดอกเบี!ยรับ      3 2 
รายไดอื้+น      2 5 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (90) (82) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (51) (52) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วม  

     
1 

 
- 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (2) (2) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      (31) (21) 

กาํไรสาํหรับงวด      66 51 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ!นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  
 จดัจาํหน่ายสินคา้ ส่วนงาน ใหเ้ช่าพื!นที+ รายการบญัชี  

 อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร และบริการ ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากภายนอก           
    ในประเทศ 1,796 1,577 28 22 5 8 - - 1,829 1,607 
    ต่างประเทศ - - 594 543 - - - - 594 543 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 1,796 1,577 622 565 5 8 - - 2,423 2,150 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 637 566 7 8 (644) (574) - - 

รายไดท้ั!งสิ!น 1,796 1,577 1,259 1,131 12 16 (644) (574) 2,423 2,150 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน
ตามส่วนงาน 477 424 

 
173 

 
156 

 
(2) 

 
1 

 
648 

 
581 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที+ไม่ไดปั้นส่วน:      
ดอกเบี!ยรับ    7 5 
รายไดอื้+น     6 10 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (220) (202) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (160) (157) 
ค่าใชจ่้ายอื+น     - (4) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

   
4 (2) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (5) (5) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     (91) (66) 

กาํไรสาํหรับงวด     189 160 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  
 จดัจาํหน่ายสินค้า ส่วนงาน ใหเ้ช่าพื!นที+ 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 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ที+ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ - สุทธิ 2 3 167 171 192 200 - - 361 374 

สินทรัพยอื์+น 1,293 1,303 469 396 10 10 (522) (486) 1,250 1,223 
รวมสินทรัพย ์ 1,295 1,306 636 567 202 210 (522) (486) 1,611 1,597 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 7 
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29. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2552 ที+ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เมื+อวนัที+ 
23 เมษายน 2553 58,500 0.09 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2553  58,500 0.09 

    
เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2553 ที+ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เมื+อวนัที+ 

22 เมษายน 2554 95,719 0.16 
เงินปันผลระหว่างกาล สาํหรับปี 2554 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เมื+อวนัที+ 3 สิงหาคม 2554 59,784 0.10 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2554  155,503 0.26 

30. ภาระผกูพนัและหนี�สินที'อาจเกดิขึ�น 

30.1  ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาเช่าที+ เกี+ยวข้องกับการเช่าพื!นที+ในอาคารสํานักงาน คลงัสินค้า 
ยานพาหนะและอุปกรณ์กับกิจการที+ เกี+ยวข้องกันและบริษัทอื+น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั!งแต่             
1 ปี ถึง 5 ปี 

ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงานดงันี!  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   

      ภายใน 1 ปี 5.6 2.8 
      1 ถึง 5 ปี 9.2 4.7 

30.2 ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาที+ เกี+ยวข้องกับการรับบริการด้านคอมพิวเตอร์ ค ําปรึกษา                  
ค่าโฆษณา และบริการอื+นๆกบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัและบริษทัอื+น 

 ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั!นตํ+าที+ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใต้
สญัญาบริการระยะยาวดงันี!  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   
     ภายใน 1 ปี 21.1 14.9 
     1 ถึง 5 ปี 17.1 16.9 
     มากกว่า 5 ปี 53.5 53.5 

30.3 การคํ�าประกนั 

 (1) บริษทัย่อยแห่งหนึ+ งไดค้ ํ! าประกนัวงเงินสินเชื+อให้แก่บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ+ งในวงเงิน 101.5 
ลา้นบาท 

 (2) ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ!าประกนัซึ+งออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 14.2 ลา้นบาท ซึ+งเกี+ยวเนื+องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัยอ่ย ซึ+งประกอบดว้ยหนงัสือคํ!าประกนัเพื+อค ํ! าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน 
10.4 ลา้นบาทและเพื+อค ํ!าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 3.8 ลา้นบาท 

31.  ความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน 

 บริษัทย่อยมีความเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยนที+สําคญัอนัเกี+ยวเนื+องจากการซื!อและขายสินค้าเป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสญัญาซื!อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ+งส่วนใหญ่มี
อายสุญัญาไม่เกินหนึ+งปีเพื+อใชเ้ป็นเครื+องมือในการบริหารความเสี+ยง  

 ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินที+เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดงันี!        

    
 สินทรัพยท์าง หนี! สินทาง อตัราแลกเปลี+ยน 

สกุลเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.7 2.5 31.0275 และ 31.3072 
เยน - 36.8 0.410878 

 ณ วนัที+ 30 กนัยายน 2554 บริษทัยอ่ยมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี!  

สกุลเงิน จาํนวนที+ขาย อตัราแลกเปลี+ยนตามสัญญาของจาํนวนที+ขาย 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.2 30.05 ถึง 31.01 
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32. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ในเดือนตุลาคม 2554 ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย (บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั) อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาปรับธุรกิจการรับฝากแช่ผลิตภณัฑใ์นหอ้งเยน็ แต่ยงัคงธุรกิจอาหารสาํเร็จรูปแช่
แข็งซึ+งผลิตตามคาํสั+งซื!อของลกูคา้และใหบ้ริการในพื!นที+เพื+อการผลิตและบรรจุสินคา้ 

33.  การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีสิ!นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2553 
ใหม่เพื+อให้สอดคลอ้งกับการจดัประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน ซึ+ งไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
สาํหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปนี!  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามที+จดัประเภทใหม ่ ตามที+เคยรายงานไว ้ ตามที+จดัประเภทใหม ่ ตามที+เคยรายงานไว ้
งบแสดงฐานะการเงิน     
ประมาณการหนี! สินระยะสั!น - 10,724 - 8,988 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,724 - 8,988 - 

34.  การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี! ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื+อวนัที+ 7 พฤศจิกายน 2554 


