บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2551 และ 2550

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที3 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี3ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สินสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ3งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที3รับรองทัว3 ไปซึ3งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้อง
วางแผนและปฏิบตั ิงานเพื3อให้ได้ความเชื3อมัน3 อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที3ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทังที3เป็ น
จํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที3กิจการใช้
และประมาณการเกี3ยวกับรายการทางการเงินที3เป็ นสาระสําคัญ ซึ3งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึน ตลอดจน
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที3นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื3อว่า
การตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที3เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที3 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและเฉพาะของบริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที3ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที3รับรองทัว3 ไป

ศิราภรณ์ เอืออนันต์กุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2552

บริษัท พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว( คราว
ลูกหนี, การค้า
กิจการที(เกีย( วข้องกัน
กิจการที(ไม่เกีย( วข้องกัน
รวมลูกหนี, การค้า
หัก: ค่าเผือ( หนี, สงสัยจะสูญ
ลูกหนี, การค้า - สุ ทธิ
ดอกเบี,ยค้างรับจากกิจการที(เกีย( วข้องกัน
ลูกหนี, กจิ การที(เกีย( วข้องกัน
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั,นแก่กจิ การที(เกีย( วข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กจิ การที(เกีย( วข้องกัน
ลูกหนี, จากการจําหน่ ายเงินลงทุน - กิจการที(เกีย( วข้องกัน
หัก: ค่าเผือ( หนี, สงสัยจะสูญ
ลูกหนี, จากการจําหน่ ายเงินลงทุน - กิจการที(เกีย( วข้องกัน - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื(น
ลูกหนี, กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี, อื(น
อื(นๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื(น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที(กนั ไว้เพื(อการชําระหนี,
เงินฝากธนาคารที(มีภาระคํ,าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่กจิ การที(เกีย( วข้องกัน
ดอกเบี,ยค้างรับจากกิจการที(เกีย( วข้องกัน
เงินลงทุนในลูกหนี,ที(รับซื, อ - กิจการที(เกีย( วข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื(น - สุทธิ
ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรั พย์ที(ไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ
อื(นๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ( งของงบการเงินนี,

2551

2550

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

88,907,835
48,744,197

45,327,369
-

29,333,777
48,744,197

26,758,259
-

1,439
377,336,132
377,337,571
(7,013,005)
370,324,566
751,399
169,550,611

317,003,453
317,003,453
(1,848,711)
315,154,742
320,808
2,975,278
20,000,000
18,400,000
(18,400,000)
132,227,951

309,823,851
309,823,851
(1,658,234)
308,165,617
54,590
6,738,777
80,145,144
25,286,693

253,880,721
253,880,721
(790,330)
253,090,391
320,808
2,977,584
18,400,000
(18,400,000)
21,564,613

4,080,228
5,155,774
19,031,242
9,403,481
37,670,725
715,949,333

4,846,036
3,779,670
14,368,035
9,132,733
32,126,474
548,132,622

234,539
18,655,214
5,671,761
24,561,514
523,030,309

715,817
13,277,287
4,593,058
18,586,162
323,297,817

12
13
14
8, 15
8, 16
8, 16
17
18
19
20
21

4,908,358
2,838,732
50,871,567
2,255,962
55,861,906
44,746,503
19,206,600
441,983,648
35,588,479

164,818
2,764,940
18,349,000
2,255,962
60,158,976
46,128,506
19,206,600
490,648,469
39,170,770

4,908,358
50,871,567
2,255,962
55,861,906
165,220,200
36,766,046
5,208,053
-

164,818
18,349,000
2,255,962
60,158,976
181,220,200
36,766,046
4,502,924
-

8, 22

62,211,763
8,543,094
70,754,857
729,016,612
1,444,965,945

4,384,338
12,699,592
17,083,930
695,931,971
1,244,064,593

62,211,763
6,972,772
69,184,535
390,276,627
913,306,936

4,384,338
11,004,379
15,388,717
318,806,643
642,104,460

6
8

7
8, 9
8
8, 9
8, 10

8
11

บริษัท พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี, การค้า
กิจการที(เกีย( วข้องกัน
กิจการที(ไม่เกีย( วข้องกัน
รวมเจ้าหนี, การค้า
เงินกูย้ ืมระยะยาวที(ปรับโครงสร้างหนี, ส่วนที(ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ( งปี - สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ( งปี
- สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวที(ปรับโครงสร้างหนี, ส่วนที(ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ( งปี - กิจการที(เกีย( วข้องกัน
เจ้าหนี, กจิ การที(เกีย( วข้องกัน
ประมาณการหนี, สินระยะสั,น
หนี, สินหมุนเวียนอื(น
ดอกเบี,ยค้างจ่ายสถาบันการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี, อื(น
อื(นๆ
รวมหนี, สินหมุนเวียนอื(น
รวมหนีส ิ นหมุนเวียน
หนีส ิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวที(ปรับโครงสร้างหนี, จากสถาบันการเงิน
- สุทธิจากส่ วนที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ( งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- สุทธิจากส่ วนที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ( งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที(ปรับโครงสร้างหนี, จากกิจการที(เกีย( วข้องกัน
- สุทธิจากส่ วนที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ( งปี
รวมหนีส ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ( งของงบการเงินนี,

2551

2550

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

23

19,945,967

8,496,216

-

-

8

62,431,370
246,770,292
309,201,662

47,395,785
254,917,432
302,313,217

69,235,136
81,020,889
150,256,025

345,344,869
81,686,094
427,030,963

24

7,574,493

79,004,943

2,177,219

2,177,219

25

27,774,418

27,813,335

-

-

8, 24
8
26

91,738
4,728,850

1,001,535
-

5,286,000
174,063
4,728,850

5,286,000
727,225
-

155,710
65,687,354
51,534,146
21,482,253
10,151,961
149,011,424
518,328,552

1,013,913
61,087,509
7,582,134
26,015,354
4,275,688
99,974,598
518,603,844

144,972
37,922,254
16,038,279
7,531,195
5,906,658
67,543,358
230,165,515

145,811
38,696,574
3,162,808
8,870,757
2,615,234
53,491,184
488,712,591

24

109,081,182

741,974,627

37,814,233

39,769,118

25

25,472,956

53,228,590

-

-

8, 24

134,554,138
652,882,690

795,203,217
1,313,807,061

84,718,162
122,532,395
352,697,910

114,294,162
154,063,280
642,775,871

บริษัท พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

2551

2550

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

650,000,000

650,000,000

650,000,000

650,000,000

650,000,000

500,000,000

650,000,000

500,000,000

(124,855,178)
244,440,681
22,497,752
792,083,255
1,444,965,945
-

(143,255,178)
285,730,831
(712,218,121)
(69,742,468)
1,244,064,593
-

(89,390,974)
560,609,026
913,306,936
-

(500,671,411)
(671,411)
642,104,460
-

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 650,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 650,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2550: หุ ้นสามัญ 500,000,000 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ผลกําไร (ขาดทุน) ที(ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
รวมหนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

27

17
28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ( งของงบการเงินนี,
กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที& 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
ดอกเบี,ยรับ
กําไรจากการได้รับลดหนี,
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
โอนกลับค่าเผือ( การด้อยค่าของเงินลงทุน
โอนกลับค่าเผือ( หนี, สงสัยจะสูญ
รายได้อื(น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื(น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กําไรสุ ทธิ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี(ยถ่วงนํ,าหนัก (หุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ( งของงบการเงินนี,

24
18

18

2551

2550

3,022,585,772
15,224,583
10,934,456
276,880,561
17,857,555
3,343,482,927

2,634,962,078
33,204,861
11,710,892
6,356,485
72,033,346
14,093,434
16,332,814
2,788,693,910

1,887,900,410
41,094
12,716,019
18,400,000
87,918,496
2,006,976,019

1,610,832,529
355,135
11,411,462
6,356,485
72,033,346
12,523,745
17,733,142
1,731,245,844

2,299,838,644
275,875,369
225,013,888
4,961,054
2,805,688,955
537,793,972
(25,926,641)
(1,253,576)
510,613,755
(78,377,278)
432,236,477

1,993,415,040
252,295,517
194,992,102
12,567,867
2,453,270,526
335,423,384
(31,433,734)
5,075,836
309,065,486
(16,407,499)
292,657,987

1,444,114,070
267,765,350
116,840,536
16,072,009
1,844,791,965
162,184,054
(17,518,025)
144,666,029
(35,864,988)
108,801,041

1,174,350,748
229,693,309
106,694,812
2,015,243
1,512,754,112
218,491,732
(15,485,645)
203,006,087
(8,887,414)
194,118,673

0.73

0.59

0.18

0.39

592,622,951

500,000,000

592,622,951

500,000,000

31

บริษัท พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที& 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

2551

2550

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

510,613,755

309,065,486

144,666,029

203,006,087

1,253,576
30,179,316
5,276,078
1,044,037
128,427
(516,551)
(7,195,850)
(118,950)
(276,880,561)
4,728,850
3,644,738
(171,090)
(10,934,456)
22,277,417
283,328,736

(5,075,836)
31,188,596
1,620,838
(558,368)
7,655,000
(14,093,434)
1,024,808
(72,033,346)
(6,356,485)
(1,105,559)
(171,000)
(11,710,892)
28,241,483
267,691,291

5,091,217
979,687
1,692,752
16,000,000
(18,400,000)
(23,101)
4,728,850
(929)
(12,716,019)
16,585,113
158,603,599

4,932,393
601,257
1,295,518
(12,523,745)
(77,950)
(72,033,346)
(6,356,485)
(11,411,462)
14,692,607
122,124,874

(61,230,284)
2,223,879
(38,366,697)
(5,299,035)
(55,883,826)

(42,024,301)
1,146,760
(24,118,840)
(3,959,088)
(725,748)

(56,057,913)
(3,761,193)
(5,414,832)
(5,334,941)
(57,148,030)

(28,585,061)
1,146,050
(8,804,695)
(6,690,178)
(1,964,464)

3,031,570
(909,797)
6,275,004
133,169,550
(35,572,435)
97,597,115

69,922,553
850,454
(12,210,631)
256,572,450
(10,050,944)
246,521,506

(276,774,009)
(556,371)
1,177,541
(245,266,149)
(22,989,517)
(268,255,666)

40,559,536
628,153
(8,868,757)
109,545,458
(5,724,606)
103,820,852

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ กอ่ นภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอ่ นภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเสื( อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ค่าเผือ( หนี, สงสัยจะสูญ
ค่าเผื(อสินค้าเสื(อมคุณภาพเพิม( ขึ,น (ลดลง)
ค่าเผือ( การด้อยค่าของเงินลงทุน
โอนกลับค่าเผือ( การด้อยค่าของเงินลงทุน
โอนกลับค่าเผือ( การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
โอนกลับค่าเผือ( หนี, สงสัยจะสูญ
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี, ตดั บัญชี
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ ายอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการได้รับลดหนี,
สํารองจากการประมาณการหนี, สิน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี(ยนที(ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื(น
ดอกเบี,ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี,ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี(ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี, สินดําเนิ นงาน
สิ นทรั พย์ดาํ เนิ นงาน (เพิม( ขึ,น) ลดลง
ลูกหนี, การค้า
ลูกหนี, กจิ การที(เกีย( วข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื(น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น
หนี, สินดําเนินงานเพิม( ขึ,น (ลดลง)
เจ้าหนี, การค้า
เจ้าหนี, กจิ การที(เกีย( วข้องกัน
หนี, สินหมุนเวียนอื(น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ( งของงบการเงินนี,

บริษัท พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที& 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

2551

2550

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

(99,335,449)
18,400,000
18,669,808
(73,792)
4,297,070
10,013,730
171,090
122,406
(14,289,464)
(62,024,601)

10,000
400,703
(100,967)
4,297,070
80,207,264
11,420,495
171,000
1,231,831
(15,941,556)
81,695,840

(99,335,449)
18,400,000
(80,145,144)
18,349,000
4,297,070
12,061,512
25,327
(2,443,360)
(128,791,044)

10,000
400,703
4,297,070
80,207,264
11,121,065
90,642
(2,061,855)
94,064,889

20,000,000
(4,743,540)
11,449,751
(413,479,020)
(25,800,000)
452,479,396
(31,898,635)
8,007,952
43,580,466
45,327,369
88,907,835

(20,000,000)
(14,638)
(3,786,685)
(73,195,657)
(146,176,325)
(25,802,453)
(52,821,859)
(321,797,617)
6,419,729
38,907,640
45,327,369

(4,743,540)
(1,954,885)
(29,576,000)
452,479,396
(16,582,743)
399,622,228
2,575,518
26,758,259
29,333,777

(14,638)
(73,195,657)
(88,589,814)
(2,330,400)
(25,556,584)
(189,687,093)
8,198,648
18,559,611
26,758,259

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว( คราวและเงินลงทุนระยะยาวเพิม( ขึ,น
ลูกหนี, จากการจําหน่ ายเงินลงทุน - กิจการที(เกีย( วข้องกันลดลง
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั,นและดอกเบี,ยค้างรับจากกิจการที(เกีย( วข้องกัน (เพิม( ขึ,น) ลดลง
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวจากกิจการที(เกีย( วข้องกันลดลง
เงินฝากสถาบันการเงินที(มีภาระคํ,าประกันเพิม( ขึ,น
เงินลงทุนในลูกหนี,ที(รับซื, อ - กิจการที(เกีย( วข้องกันลดลง
เงินสดรับจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี,ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดรับจากการจําหน่ ายอุปกรณ์
ซื, ออุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินทดรองจ่ายแก่กจิ การที(เกีย( วข้องกัน (เพิม( ขึ,น) ลดลง
เงินฝากที(กนั ไว้เพื(อการชําระหนี, เพิม( ขึ,น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิม( ขึ,น (ลดลง)
เจ้าหนี, แฟคตอริ( งลดลง
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวที(ปรับโครงสร้างหนี, จากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวที(ปรับโครงสร้างหนี, จากกิจการที(เกีย( วข้องกัน
เงินสดรับจากการออกหุ ้นสามัญเพิม( ทุน - สุทธิ
ดอกเบี,ยจ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม& ขึน สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

-

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม& เติม:
รายการที(ไม่ใช่เงินสด
กิจกรรมลงทุน
ซื, อเงินลงทุนซึ( งจ่ายชําระโดยการหักล้างหนี,
ตัดจําหน่ ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รับชําระหนี, ดว้ ยอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ( งของงบการเงินนี,

41,290,150
1,003,000

-

60,000,000
35,044,474
-

-

3,000

-

60,000,000
-

บริษัท พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย& นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สินสุ ดวันที& 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ทุนที(ออกจําหน่าย
และชําระเต็มมูลค่าแล้ว

ผลแตกต่างจากการ
จัดโครงสร้างการ
ดําเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

ก ําไรสะสม
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร
สํารองตามกฎหมาย
(ขาดทุน)

ส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคาสิ นทรัพย์

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที& 31 ธันวาคม 2549
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ที&รับรู้ ในส่ วนของผู้ถือหุ้น:
ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั (หมายเหตุ 17)
รับชําระจากลูกหนี,จากการจําหน่ายเงินลงทุน
- กิจการที(เกีย( วข้องก ัน
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 28)
รวมรายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ที&รับรู้ในส่ วนของผู้ถือหุ้ น
ก ําไรสุ ทธิสําหรับปี
รวมรายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ทังสินที&รับรู้ สําหรับปี
โอนสํารองตามกฎหมายไปหักก ับขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 29)
ยอดคงเหลือ ณ วันที& 31 ธันวาคม 2550

500,000,000

-

(83,265,178)

320,775,305

1,000,000

(1,005,876,108)

(267,365,981)

-

-

(60,000,000)

-

-

-

(60,000,000)

500,000,000

-

10,000
(59,990,000)
(59,990,000)
(143,255,178)

(35,044,474)
(35,044,474)
(35,044,474)
285,730,831

(1,000,000)
-

292,657,987
292,657,987
1,000,000
(712,218,121)

10,000
(35,044,474)
(95,034,474)
292,657,987
197,623,513
(69,742,468)

ยอดคงเหลือ ณ วันที& 31 ธันวาคม 2550
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ที&รับรู้ ในส่ วนของผู้ถือหุ้น:
โอนกลับค่าเผื(อหนี,สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 17)
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 28)
รวมรายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ที&รับรู้ในส่ วนของผู้ถือหุ้ น
ก ําไรสุ ทธิสําหรับปี
รวมรายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ทังสินที&รับรู้ สําหรับปี
หุน้ สามัญที(ออกในระหว่างปี (หมายเหตุ 27)
โอนส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ไปหักก ับขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 27)
ยอดคงเหลือ ณ วันที& 31 ธันวาคม 2551

500,000,000

-

(143,255,178)

285,730,831

-

(712,218,121)

(69,742,468)

150,000,000
650,000,000

302,479,396
(302,479,396)
-

18,400,000
18,400,000
18,400,000
(124,855,178)

(41,290,150)
(41,290,150)
(41,290,150)
244,440,681

-

432,236,477
432,236,477
302,479,396
22,497,752
-

18,400,000
(41,290,150)
(22,890,150)
432,236,477
409,346,327
452,479,396
792,083,255
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี,

บริษัท พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี&ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที& 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที& 31 ธันวาคม 2549
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ทีร& ั บรู้ ในส่ วนของผู้ถือหุ้น:
ตั,งค่าเผือ( การด้อยค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 17)
รวมรายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ทีร& ั บรู้ ในส่ วนของผู้ถือหุ้น
ก ําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
รวมรายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ทังสินที&รับรู้ สําหรับปี
โอนสํารองตามกฎหมายไปหักกับขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 29)
ยอดคงเหลือ ณ วันที& 31 ธันวาคม 2550
ยอดคงเหลือ ณ วันที& 31 ธันวาคม 2550
ก ําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
รวมรายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ทังสินที&รับรู้ สําหรับปี
หุน้ สามัญที(ออกในระหว่างปี (หมายเหตุ 27)
โอนส่ วนเกินมูลค่ าหุน้ ไปหักกับขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 27)
ยอดคงเหลือ ณ วันที& 31 ธันวาคม 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี,

ทุนที(ออกจําหน่าย
และชําระเต็มมูลค่าแล้ว
500,000,000

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก ําไรสะสม
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร
สํารองตามกฎหมาย
(ขาดทุน)
1,000,000
(635,790,084)

รวม
(134,790,084)

500,000,000

-

(1,000,000)
-

(60,000,000)
(60,000,000)
194,118,673
134,118,673
1,000,000
(500,671,411)

(60,000,000)
(60,000,000)
194,118,673
134,118,673
(671,411)

500,000,000
150,000,000
650,000,000

302,479,396
(302,479,396)
-

-

(500,671,411)
108,801,041
108,801,041
302,479,396
(89,390,974)
-

(671,411)
108,801,041
108,801,041
452,479,396
560,609,026
-

บริษัท พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที% 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
1.

ข้ อมูลทั%วไป

1.1 ข้ อมูลทั%วไปของบริษัทฯ
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตังขึนเป็ นบริ ษทั มหาชนและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย บริ ษทั ฯมีบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน, แคปปิ ตอล จํากัด ซึ,งเป็ นบริ ษทั ที,จดทะเบียนจัดตังใน
ประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริ โภค โดยมี
ที,อยูต่ ามที,จดทะเบียนอยูท่ ี, 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
1.2

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการณ์ทางการเงินที,เกิดขึนในประเทศสหรัฐอเมริ กาในช่วงปี ที,ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจโลกอย่างรุ นแรง โดยจะเห็นได้จากการลดลงอย่างมากของราคาหุน้ ทัว, โลก ภาวะการตึงตัวของ
ตลาดสิ นเชื,อรวมทังการกูย้ ืมระหว่างธนาคาร การล้มละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ และความ
เชื,อมัน, ของผูบ้ ริ โภคที,ลดลง วิกฤตการณ์ดงั กล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อแผนการดําเนิน
ธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ของผูป้ ระกอบการในประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก ถึงแม้ว่า
รัฐบาลของประเทศต่างๆได้ใช้ความพยายามในการที,จะแก้ไขปัญหาเหล่านี แต่ยงั คงมีความไม่แน่นอนว่า
สภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสู่สภาวะปกติเมื,อใด งบการเงินนี จดั ทําบนพืนฐานข้อเท็จจริ งของ
สภาวะเศรษฐกิจที,เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั และประมาณการและข้อสมมติฐานต่างๆที,บริ ษทั ฯพิจารณาแล้วว่า
เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างไรก็ตามงบการเงินนีอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์
ต่างๆที,อาจจะเกิดขึนในอนาคต

2.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีที,กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาํ ขึนเพื,อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้าลงวันที, 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที,บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
งบการเงิ น นี ได้จ ัด ทําขึ น โดยใช้เกณฑ์ร าคาทุ น เดิ มเว้น แต่ จ ะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื, น ในนโยบาย
การบัญชี

1

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนีได้จดั ทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน)
(ซึ,งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ,งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี
บริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

1. บริ ษทั พรี เมียร์ โฟรเซ่น ผลิตและจําหน่าย
โพรดักส์ จําก ัด
อาหารแช่แข็งและให้
เช่าพืนที,
2. บริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ,ง ผลิตและจําหน่ายอาหาร
อินดัสตรี จําก ัด
กระป๋ องและซอส
3. บริ ษทั พี.เอม.ฟูด. จําก ัด ผลิตและจําหน่ายอาหาร
ว่างสําเร็จรู ป

จัดตังขึนใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ ้น

ร้อยละของสินทรัพย์ที,
รวมอยูใ่ นสินทรัพย์รวม
ณ วันที, 31 ธันวาคม
2551
2550
ร้อยละ
ร้อยละ
17.1
21.4

ร้อยละของรายได้ที,รวมอยู่
ในรายได้รวมสําหรับปี
สินสุดวันที, 31 ธันวาคม
2551
2550
ร้อยละ
ร้อยละ
0.8
1.5

ไทย

2551
ร้อยละ
100.0

2550
ร้อยละ
100.0

ไทย

100.0

100.0

23.3

24.3

33.6

36.4

ไทย

100.0

100.0

13.5

16.9

8.9

0.6

ข)

ในเดือนธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที,บริ ษทั ฯถือหุน้ โดยตรงทังหมด
คื อ บริ ษัท พรี เมี ย ร์ เพ็ท โพรดัก ส์ จํา กัด ให้แ ก่ บ ริ ษัท ใหญ่ คื อ บริ ษัท พรี เมี ย ร์ ฟิ ชชั,น
แคปปิ ตอล จํากัด ในราคา 313.8 ล้านบาท เนื, องจากการขายเงิ น ลงทุ น ข้างต้น เป็ นการจัด
โครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริ ษทั ดังนันผลของรายการดังกล่าวจึงถือเป็ น “ผลแตกต่างจาก
การจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ” และแสดงไว้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบดุล

ค)

ในเดือนธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯได้ซือหุ ้นทังหมดในบริ ษทั ย่อยที,เคยถือหุ ้นโดยอ้อมสองแห่ ง
ได้แก่ บริ ษทั พรี เมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จํากัด และบริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ, ง อินดัสตรี จํากัด
จากบริ ษ ัท พรี เ มี ย ร์ เพ็ท โพรดัก ส์ จํา กัด ในราคา 193.3 ล้า นบาท และ 102.1 ล้า นบาท
ตามลําดับ ทําให้บริ ษทั ฯมีสดั ส่วนการถือหุน้ โดยตรงในบริ ษทั ย่อยทังสองแห่ งเป็ นร้อยละ 100
เนื,องจากการซือเงินลงทุนข้างต้นเป็ นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริ ษทั ดังนันผลของ
รายการดังกล่าวจึงถือเป็ น “ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ”
และแสดงไว้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบดุล

ง)

ในเดือนสิงหาคม 2550 บริ ษทั ฯได้ซือหุน้ ทังหมดของบริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด ซึ,งบริ ษทั ฯเคยถือ
หุน้ ทางอ้อมเมื,อปี 2549 จากบริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด ในราคา 60.0 ล้านบาททําให้
บริ ษทั ฯมีสดั ส่วนการถือหุน้ โดยตรงในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นร้อยละ 100 เนื,องจากการซือเงิน
ลงทุนข้างต้นเป็ นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริ ษทั ดังนันผลของรายการดังกล่าวจึง
ถือเป็ น “ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนิ นธุรกิจ ของกลุ่มบริ ษทั ” และแสดงไว้ใน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบดุล การซือบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นการรวมกิจการที,อยูภ่ ายใต้การควบคุม
เดี ย วกัน งบกําไรขาดทุ น รวมสํา หรั บปี สิ น สุ ด วัน ที, 31 ธัน วาคม 2550 จึ ง ได้ร วมผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด ตังแต่วนั ที, 1 มกราคม 2550 โดยไม่คาํ นึ งถึงวันที,มีการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (วันที,มีการซือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย)
2

จ) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ที,ได้มา (วันที,
บริ ษทั ฯมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย) จนถึงวันที,บริ ษทั ฯสินสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน
ฉ) งบการเงิ นของบริ ษ ัทย่อยได้จดั ทําขึ นโดยมีรอบระยะเวลาบัญ ชีและใช้น โยบายการบัญ ชี ที,
สําคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
ช)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที,มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนีแล้ว

ฌ) ยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯได้ตดั กับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแล้ว
2.3 บริ ษทั ฯได้จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื,อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ,งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่

3.1 มาตรฐานการบัญชีที%มผี ลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที, 9/2550 ฉบับที, 38/2550 และฉบับที, 62/2550
ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดงั ต่อไปนี
ฉบับที, 25 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที, 29 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที, 31 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที, 33 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที, 35 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที, 39 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที, 41 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที, 43 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที, 49 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที, 51

งบกระแสเงินสด
สัญญาเช่า
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการกูย้ มื
การนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญ ชี การเปลี,ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี และ
ข้อผิดพลาด
งบการเงินระหว่างกาล
การรวมธุรกิจ
สัญญาก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที,เริ, มในหรื อหลังวันที,
1 มกราคม 2551 เป็ นต้น ไป ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทฯได้ประเมิน แล้ว เห็ น ว่า มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที, 33 ฉบับที, 49 และฉบับที, 51 ไม่เกี,ยวเนื,องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที,
25 ฉบับที, 29 ฉบับที, 31 ฉบับที, 35 ฉบับที, 39 ฉบับที, 41 และฉบับที, 43 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ปัจจุบนั

3

3.2 มาตรฐานการบัญชีที%ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ฉบับที, 86/2551 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ใหม่
ดังต่อไปนี
ฉบับที, 36 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที, 54 (ปรับปรุ ง 2550)

การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที,ถือไว้เพื,อขายและการดําเนินงานที,ยกเลิก

มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที,เริ, มในหรื อหลังวันที,
1 มกราคม 2552 เป็ นต้นไป ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงิ นสําหรับปี ที,เริ, มใช้มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับดังกล่าว
4.

นโยบายการบัญชีที%สําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้ า
รายได้จ ากการขายสิ นค้ารับรู้ เมื,อบริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อยได้โ อนความเสี, ย งและผลตอบแทนที,เป็ น
สาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ือแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม, สําหรับสินค้าที,ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็ นรายได้ทุกเดือนตามอัตราที,ระบุในสัญญาเช่า
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู้เมื,อได้ให้บริ การแล้ว
ดอกเบีย รั บ
ดอกเบียถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที,แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื,อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที,มี
สภาพคล่องสู ง ซึ, งถึงกําหนดจ่ ายคื น ภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวัน ที, ได้มาและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
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4.3 ลูกหนีก ารค้าและค่าเผือ% หนีส งสัยจะสู ญ
ลูกหนี การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิที,จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื,อหนี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที,อาจเกิดขึนจากการเก็บเงินลูกหนี ไม่ได้ ซึ,งโดยทัว, ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี
4.4 สินค้าคงเหลือและค่าเผือ% สินค้าเสื%อมคุณภาพ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อนและวิธีถวั เฉลี,ย )
หรื อมูลค่ าสุ ทธิ ที,จ ะได้รั บแล้ว แต่ร าคาใดจะตํ,ากว่า ราคาทุ น ดังกล่าวหมายถึงต้น ทุ น ในการผลิต
ทังหมดรวมทังค่าโสหุย้ โรงงานด้วย
สินค้าคงเหลืออื,นแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี,ยและวิธีถวั เฉลี,ยถ่วงนําหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิที,
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ,ากว่า และจะถือเป็ นส่วนหนึ,งของต้นทุนการผลิตเมื,อมีการเบิกใช้
ค่าเผือ, สินค้าเสื,อมคุณภาพจะตังขึนสําหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย เคลื,อนไหวช้าหรื อเสื,อมคุณภาพ
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนชัว, คราวและเงินลงทุนระยะยาว คือ เงินลงทุนในตราสารหนีที,จะครบกําหนดชําระใน
หนึ, งปี และที,จ ะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุ นตัด จําหน่ าย บริ ษทั ฯตัด บัญ ชี
ส่วนเกิน/ส่วนตํ,ากว่ามูลค่าตราสารหนีตามอัตราดอกเบียที,แท้จริ ง ซึ,งจํานวนที,ตดั จําหน่ ายนี จะ
แสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบียรับ

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนที,ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว, ไป ซึ,งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ, การด้อยค่า (ถ้ามี)

ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที,แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที,แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน

บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี,ยถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.6 เงินลงทุนในลูกหนีท ี%รับซือ
เงินลงทุนในลูกหนีที,รับซือถือเป็ นเงินลงทุนทัว, ไป แสดงในราคาทุนที,จ่ายซือสุ ทธิจากค่าเผื,อการด้อย
ค่าของเงิน ลงทุ นในลูก หนี (ถ้ามี) ผลขาดทุน จากการด้อยค่ าของเงิ นลงทุน บัน ทึกเป็ นค่ าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุน
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4.7 ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื%อมราคา
ที,ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที,ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที,ตีใหม่
หักค่าเสื,อมราคาสะสม และค่าเผือ, การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษ ัทย่อยบัน ทึ ก มูลค่ าเริ, มแรกของที, ดิ น อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุ น ณ วัน ที, ได้สินทรั พย์มา
หลังจากนันบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึก
สินทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที,ตีใหม่ ทังนีบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครัง
คราวเพื,อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที,ในงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ย่อยบันทึกส่วนต่างซึ,งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี
-

บริ ษทั ย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที,เพิ,มขึนจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่ วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบดุล อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น นั เคย
มีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ย่อยได้รับรู้ราคาที,ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนแล้ว ส่ วน
ที,เพิม, จากการตีราคาใหม่น ีจะถูกรับรู้เป็ นรายได้ไม่เกินจํานวนที,เคยลดลง ซึ,งรับรู้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในงบกําไรขาดทุนปี ก่อนแล้ว

-

บริ ษทั ย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที,ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น นั เคยมีการตีราคาเพิ,มขึนและยังมียอดคงค้างของบัญชี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยูใ่ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนที,ลดลงจากการตีราคาใหม่
จะถูกนําไปหักออกจาก “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ไม่เกินจํานวนซึ,งเคยตีราคา
เพิม, ขึนของสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่วนที,เกินจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

ค่าเสื, อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค าํ นวณจากราคาทุ นหรื อราคาที, ตี ใหม่ข องสิ น ทรั พย์โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี
ส่วนปรับปรุ งที,ดิน
อาคารและสิ,งปลูกสร้าง
เครื, องจักร
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื, องมือและอุปกรณ์
เครื, องตกแต่งติดตังและเครื, องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 - 20
5 - 25
3, 5 -15
20
5 - 10
3, 5 - 10
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเสื,อมราคาที,คาํ นวณได้ขา้ งต้น ดังต่อไปนี
-

ค่าเสื,อมราคาของส่วนที,คาํ นวณจากราคาทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน

-

ค่าเสื,อมราคาของส่วนที,ตีราคาเพิม, ตัดจําหน่ายไปสู่บญั ชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ไม่มีการคิดค่าเสื,อมราคาสําหรับที,ดินและงานระหว่างก่อสร้างและเครื, องจักรระหว่างติดตัง
4.8 ค่าเช่ าจ่ายล่วงหน้ าและค่าตัดจําหน่ าย
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ ค่าเช่าพืนที,อาคารเพื,อประโยชน์ในการทําสํานักงานซึ,งเช่ามาจากบริ ษทั ที,
เกี,ยวข้องกัน แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าคํานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี
ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที%เกีย% วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที,เกี,ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที,มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯหรื อ
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการที,เกี,ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ,งมีอิทธิพลอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที,มีอาํ นาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.10 เงินตราต่างประเทศ
รายการที,เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี,ยน ณ วันที,เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี สินที,เป็ นตัวเงินซึ,งอยู่ในสกุลเงิน ตราต่างประเทศได้แปลงค่ าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี,ยน ณ วันที,ในงบดุล
กํา ไรและขาดทุ น ที, เกิ ด จากการเปลี,ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี, ย นรวมอยู่ในการคํา นวณผลการ
ดําเนินงาน
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4.11 การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที,ในงบดุล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที,ดิน อาคารและอุปกรณ์
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชีว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื,อมูลค่าที,คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ,ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ น ทรั พ ย์น ัน ทัง นี มูลค่ าที, ค าดว่ าจะได้รั บคื น หมายถึง มูล ค่ า ยุติ ธรรมหัก ต้น ทุ น ในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่ าจากการใช้สิน ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน มูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที,กิจการคาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที,สะท้อนถึงการประเมิน
ความเสี,ยงในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี, ยงซึ,งเป็ นลักษณะเฉพาะของ
สินทรัพย์ที,กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยใช้แบบจําลองการประเมิน มูลค่าที,ดีที,สุดซึ,งเหมาะสมกับสิ น ทรัพย์ ซึ,งสะท้อนถึงจํานวนเงิน ที,
กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนัน
ผูซ้ ือกับผูข้ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี,ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลักษณะของผูท้ ี,ไม่มีความเกี,ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน ยกเว้นในกรณีที, ที,ดิน
อาคารและอุปกรณ์ซ,ึงใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่เกินไปกว่าส่ วนเกินทุนจากการตี
ราคาที,เคยบันทึกไว้
4.12 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลียงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื,อเกิดรายการ
4.13 ประมาณการหนีส ิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ ก ประมาณการหนี สินไว้ในบัญชี เมื,อภาระผูก พัน ซึ,งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึนแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื,อปลดเปลืองภาระผูกพัน นัน และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชื,อถือ
4.14 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
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4.15 การปรับปรุงโครงสร้ างหนีท ี%มปี ัญหา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือปฏิบตั ินโยบายการบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี ที,มีปัญหา โดยใน
กรณี ที,เป็ นการเปลี,ย นแปลงเงื,อนไขการชําระหนี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กผลกระทบจากการ
ปรับโครงสร้างหนี นับตังแต่วนั ที,ปรับโครงสร้างหนี จนถึงวันครบกําหนดของหนี ตามเงื,อนไขใหม่
หากราคาตามบัญชี ของหนี ต, าํ กว่าเงิ นที,ตอ้ งจ่ ายในอนาคตตามเงื,อนไขใหม่ ราคาตามบัญชีของหนี
ณ วันที,ปรับโครงสร้างหนีจะไม่เปลี,ยนแปลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกดอกเบียจ่ายโดยอัตรา
ดอกเบียที,แท้จริ งคูณด้วยราคาตามบัญชีของหนี ณ วันเริ, มต้นของแต่ละงวด
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที%สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที,รับรองทัว, ไป ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื, องที,มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ที, แ สดงในงบการเงิ น และต่ อข้อ มูลที, แ สดงในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิน ผลที,เกิดขึ นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที,ประมาณการไว้ การใช้ดุ ลยพินิจ และการ
ประมาณการที,สาํ คัญมีดงั นี
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญ ญาเช่าทางการเงิน ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื,อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื,อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี,ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที,เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ% หนีส งสัยจะสู ญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผือ, หนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที,คาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนีที,คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที,เป็ นอยูใ่ นขณะนัน เป็ นต้น
ค่าเผือ% การด้ อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตังค่าเผือ, การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ, ขายและเงินลงทุนทัว, ไป
เมื,อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุ นดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน การที,จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อ
เป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื%อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื,อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการใช้
งานและมูลค่าซากเมื,อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่า
ซากใหม่หากมีการเปลี,ยนแปลงเช่นนันเกิดขึน
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บริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าของที,ดิน อาคารและเครื, องจักรด้วยราคาที,ตีใหม่ ซึ,งราคาที,ตีใหม่น ี ได้จากการ
ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับสิ นทรัพย์ประเภทที,ดิ น
และวิธีราคาเปลี,ยนแทนหักค่าเสื,อมราคาสะสมสําหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารและเครื, องจักร ซึ,งการ
ประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนีฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที,คาดว่าจะได้รับคืนตํ,ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น ัน ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ ที,เกี,ย วข้องกับการคาดการณ์ร ายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ,งเกี,ยวเนื,องกับสินทรัพย์น นั
ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังการเลิกจ้างงาน
เงินบําเหน็จพนักงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในบัญชีตามหลักเกณฑ์และเงื,อนไขซึ,งอ้างอิงกับกฎหมาย
แรงงานและระเบียบพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย โดยประมาณการให้กบั พนักงานที,ทาํ งาน
กับบริ ษทั จนครบเกษียณอายุแล้ว
6.

เงินลงทุนชั%วคราว
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย มูลค่าตามหน้า
ตัวT 50 ล้านบาท ซึ,งจะครบกําหนดในเดือนตุลาคม 2552 และไม่มีดอกเบีย (2550: ไม่ม)ี

7.

ลูกหนีก ารค้า
ยอดคงเหลือของลูกหนีการค้า ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี ที,คงค้างนับจาก
วันที,ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2551
2550
อายุหนีค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื,อหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีการค้า - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

359,283,915

303,111,076

298,138,523

247,387,390

10,576,373
741,703
(61,168)
6,796,748
377,337,571
(7,013,005)
370,324,556

6,266,486
4,431,414
2,905,646
288,831
317,003,453
(1,848,711)
315,154,742

9,562,816
741,703
(61,168)
1,441,977
309,823,851
(1,658,234)
308,165,617

5,015,594
344,341
900,246
233,150
253,880,721
(790,330)
253,090,391
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8.

รายการธุรกิจกับกิจการที%เกีย% วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยมีร ายการธุ ร กิ จที, สําคัญกับบุ ค คลหรื อกิ จ การที, เกี, ย วข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื,อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที,ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที,เกี,ยวข้องกันเหล่านัน ซึ,งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบียรับ
รายได้อื,น
ซื อสิ นค้า
ดอกเบียจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
ดอกเบียรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ดอกเบียจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัททีเ% กีย% วข้ องกัน
ดอกเบียรับ
ก ําไรจากการได้รับลดหนี
เงินปั นผลรับ
ซื อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื,น
ดอกเบียจ่าย
ซื ออุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

2550

2551

21.1

21.1

6.2

6.2

-

-

2.1
86.5
749.7

16.8
609.9

-

-

6.7

7.5

4.4

3.0

4.4

3.0

1.8
-

1.8
0.1

1.8
-

1.8
0.1

1.6

8.2

1.6

8.2

85.0
0.2
375.0

0.2
328.8

374.9

328.3

35.1
24.6
4.2
1.4

6.5
25.1
0.5
0.6

35.1
16.5
1.4

6.5
16.1
0.5
-

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการก ําหนดราคา

2550
ราคาตามสัญญา

อัตราร้อยละ 4.55 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ต้นทุนบวกด้วยอัตราก ําไร
จํานวนหนึ,ง
อัตรา MLR ต่อปี
อัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี และอัตรา
MLR ต่อปี
ราคาตามสัญญา
อัตรา MLR บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี
อัตราร้อยละ 8.0 ถึง 15.0 ต่อปี
และอัตรา MLR ต่อปี
ราคาตามสัญญา
อัตราตามที,ประกาศจ่าย
ต้นทุนบวกด้วยอัตราก ําไร
จํานวนหนึ,ง
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด
อัตรา MLR บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี
ราคาตลาด
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ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษัท ฯและบริ ษ ัท ที, เ กี, ย วข้อ งกัน ณ วัน ที, 31 ธัน วาคม 2551 และ 2550 มี
รายละเอียดดังนี
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
2551
ลูกหนีก ารค้ากิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
บริษัททีเ% กีย% วข้ องกัน
บริ ษทั พรี เมียร์ รี สอร์ท กระบี, จํากัด

2550

1,439

-

-

-

ดอกเบีย ค้างรับจากกิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด

-

-

54,590

-

บริษัทร่ วม
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
รวมดอกเบียค้างรับจากกิจการที,เกีย, วข้องกัน

-

320,808
320,808

54,590

320,808
320,808

-

-

5,987,378

2,306

751,399
751,399

2,975,278
2,975,278

751,399
6,738,777

2,975,278
2,977,584

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั นแก่กจิ การทีเ% กีย% วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด

-

-

80,145,144

-

เงินทดรองจ่ ายแก่กจิ การทีเ% กีย% วข้ องกัน
บริษัททีเ% กีย% วข้ องกัน
บริ ษทั พรี เมียร์ ซี อี จํากัด

-

20,000,000

-

-

ลูกหนีจ ากการจําหน่ ายเงินลงทุน - กิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
บริษัทใหญ่
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน, แคปปิ ตอล จํากัด
หัก: ค่าเผื,อหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีจากการจําหน่ายเงินลงทุน - กิจการที,เกีย, วข้องกัน - สุ ทธิ

-

18,400,000
(18,400,000)
-

-

18,400,000
(18,400,000)
-

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่กจิ การทีเ% กีย% วข้ องกัน
บริษัททีเ% กีย% วข้ องกัน
บริ ษทั พรี เมียร์ แมนูแฟคเจอริ, ง จํากัด

-

18,349,000

-

18,349,000

ดอกเบีย ค้างรับจากกิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
บริษัทร่ วม
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

2,255,962

2,255,962

2,255,962

2,255,962

เงินลงทุนในลูกหนีท รี% ับซือ - กิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
บริษัทร่ วม
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

55,861,906

60,158,976

55,861,906

60,158,976

ลูกหนีก จิ การทีเ% กีย% วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด
บริษัททีเ% กีย% วข้ องกัน
บริ ษทั คาลบีธนาวัธน์ จํากัด
รวมลูกหนีกจิ การที,เกีย, วข้องกัน
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
2551
เจ้ าหนีก ารค้ากิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ,ง อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด
รวมเจ้าหนีการค้าบริ ษทั ย่อย
บริษัททีเ% กีย% วข้ องกัน
บริ ษทั คาลบีธนาวัธน์ จํากัด
บริ ษทั แบรนด์ คอนเนคชัน, ส์ จํากัด
รวมเจ้าหนีการค้าบริ ษทั ที,เกีย, วข้องกัน
รวมเจ้าหนีการค้ากิจการที,เกีย, วข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวทีป% รับโครงสร้ างหนีจ ากกิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ,ง อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด
รวมเงินกูย้ ืมระยะยาวที,ปรับโครงสร้างหนีจากกิจการที,
เกีย, วข้องกัน
เจ้ าหนีก จิ การทีเ% กีย% วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ,ง อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด
รวมเจ้าหนีบริ ษทั ย่อย
บริษัททีเ% กีย% วข้ องกัน
บริ ษทั ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิ สเต็ม จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์เรจ จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ, ง จํากัด
บริ ษทั อิมพีเรี ยล อีเกิล จํากัด
บริ ษทั ไอคิวเอ แลบอราทอรี จํากัด
รวมเจ้าหนีบริ ษทั ที,เกีย, วข้องกัน
รวมเจ้าหนีกจิ การที,เกีย, วข้องกัน

2550

-

-

6,803,766
6,803,766

7,049,584
290,899,500
297,949,084

50,421,066
12,010,304
62,431,370
62,431,370

47,395,785
47,395,785
47,395,785

50,421,066
12,010,304
62,431,370
69,235,136

47,395,785
47,395,785
345,344,869

-

-

84,046,829
5,957,333

87,912,829
31,667,333

-

-

90,004,162

119,580,162

-

-

26,974
55,351
82,325

57,861
21,255
79,116

62,400
4,756
24,582
91,738
91,738

620,699
(12)
2,900
229,862
62,649
22,553
62,884
1,001,535
1,001,535

62,400
4,756
24,582
91,738
174,063

620,699
(12)
4,869
22,553
648,109
727,225

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่าสํานักงานกับบริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันแห่งหนึ,ง บริ ษทั ฯได้จ่ายค่าเช่า
จ่ายล่ว งหน้าให้ก ับบริ ษ ัทที, เกี,ย วข้องกันดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 59.6 ล้านบาท ซึ, งเป็ นค่าเช่าจ่ าย
ล่วงหน้าสําหรับระยะเวลา 20 ปี เริ, มตังแต่เดือนมิถุนายน 2553 จนถึงมิถุนายน 2573
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ในระหว่างปี 2551 เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที,เกี,ยวข้องกันมีการเคลื,อนไหวดังต่อไปนี
ยอดคงเหลือ
ณ วันที,
1 มกราคม 2551

ในระหว่างปี
เพิม, ขึน
ลดลง

(หน่วย: บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที,
31 ธันวาคม 2551

งบการเงินรวม
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กิจการที%เกี%ยวข้ องกัน
บริษัทที%เกี%ยวข้ องกัน
บริ ษทั พรี เมียร์ แมนูแฟคเจอริ, ง จํากัด
เงินลงทุนในลูกหนีที%รับซือ - กิจการที%เกี%ยวข้ องกัน
บริษัทร่ วม
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

18,349,000

-

(18,349,000)

-

60,158,976

-

(4,297,070)

55,861,906

ยอดคงเหลือ
ณ วันที,
1 มกราคม 2551

ในระหว่างปี
เพิม, ขึน
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที,
31 ธันวาคม 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั นแก่ กิจการที%เกี%ยวข้ องกัน
บริษัทย่อย
บริ ษทั พี.เอม. ฟูด จํากัด
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กิจการที%เกี%ยวข้ องกัน
บริษัทที%เกี%ยวข้ องกัน
บริ ษทั พรี เมียร์ แมนูแฟคเจอริ, ง จํากัด
เงินลงทุนในลูกหนีที%รับซือ - กิจการที%เกี%ยวข้ องกัน
บริษัทร่ วม
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

-

240,525,105 (160,379,961)

80,145,144

18,349,000

-

(18,349,000)

-

60,158,976

-

(4,297,070)

55,861,906

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในปี 2551 บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยได้จ่ ายเงิ น เดื อน โบนัส ค่ าเบี ย ประชุ มและเงิ น บําเหน็ จ ให้แ ก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 35.6 ล้านบาท (2550: 33.4 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯ
เป็ นจํานวนเงิน 22.4 ล้านบาท (2550: 20.7 ล้านบาท)
9.

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสันแก่กจิ การที%เกีย% วข้ องกัน
ยอดคงเหลือของบัญชีเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการที,เกี,ยวข้องกัน ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 เป็ นเงิน
ให้กู้ยืมแก่ บริ ษ ัท พี.เอม.ฟูด จํากัด ในรู ปของตัวT สัญ ญาใช้เงิ นจํานวน 80.1 ล้านบาท ซึ, งคิ ด อัต รา
ดอกเบียร้อยละ 4.55 ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนเมื,อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค าํ ประกัน
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10. เงินทดรองจ่ายแก่กจิ การที%เกีย% วข้ องกัน
บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ประสงค์จะชําระหนีเงินกูย้ มื ก่อนกําหนดโดยจะชําระหนี เท่ากับ
มูลค่าปัจจุบนั ของหนีซ,ึงคิดส่วนลดในอัตราตามที,จะได้ตกลงกับเจ้าหนี จึงได้มอบหมายให้บริ ษทั ที,
เกี,ยวข้องกันแห่ งหนึ, งไปดําเนิ นการแทนตามบันทึ กข้อตกลงลงวันที, 1 สิ งหาคม 2550 ซึ,งหากการ
ตกลงจําเป็ นต้องมีเงินมัดจํา บริ ษทั ย่อยก็จะจ่ายเงินมัดจําให้เจ้าหนี ผ่านบริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันแห่ งนัน
และหากดําเนินการเป็ นผลสําเร็ จ บริ ษทั ย่อยจะจ่ายผลตอบแทนให้กบั บริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันในอัตราที,
จะตกลงร่ วมกัน โดยบริ ษทั ย่อยจะได้รับส่ วนลดจากการลดหนี ท งั หมดที,บริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันได้รับ
จากเจ้าหนี ในเบื องต้น เจ้าหนี สองรายยอมรั บ เงื, อนไขที, เ สนอและได้ลงนามในสัญ ญาโอนสิ ท ธิ
เรี ยกร้องในภาระหนีให้แก่บริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันเมื,อต้นเดือนตุลาคม 2550 และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงิน
มัดจําจํานวน 20 ล้านบาทให้แก่บริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันเพื,อดําเนินการในเรื, องดังกล่าว เงินมัดจําดังกล่าว
แสดงไว้ในบัญชี “เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที,เกี,ยวข้องกัน” ในงบดุล ณ วันที, 31 ธันวาคม 2550
ต่อมาในเดือนมกราคม 2551 บริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันแห่ งดังกล่าวได้จ่ายชําระหนี เงินกูย้ ืมให้กบั เจ้าหนี
สองรายแทนบริ ษทั ย่อยและรับโอนสิทธิเรี ยกร้องในภาระหนี ของบริ ษทั ย่อยจากสถาบันการเงินสอง
แห่งเรี ยบร้อยแล้ว ต่อมาบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันตกลงร่ วมกันตามบันทึกข้อตกลงชําระ
หนี ก่ อนกําหนดลงวัน ที, 1 มีนาคม 2551 ให้บริ ษทั ย่อยชําระหนี จากการรั บโอนสิ ทธิ เรี ย กร้ องจาก
สถาบัน การเงิ น ให้แ ก่ บ ริ ษ ัท ที, เ กี, ย วข้องกัน จํา นวน 126.2 ล้านบาทโดยการหัก กลบลบหนี กับ
เงินทดรองจ่ายตามบันทึกข้อตกลงเมื,อวันที, 1 สิ งหาคม 2550 เมื,อบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระหนี ตามจํานวน
ดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ที,เกี,ย วข้องกัน เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษ ัทที,เกี, ยวข้องกันจะลดหนี ในส่ ว นที,บริ ษทั ที,
เกี,ย วข้องกัน ได้รั บส่ วนลดจากสถาบันการเงิน จํานวน 85.0 ล้านบาทให้ ซึ,งในเดื อนมีนาคม 2551
บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระหนี สิน ดังกล่าวพร้อมทังผลตอบแทนให้บริ ษทั ที,เกี,ย วข้องกันเรี ยบร้อยแล้ว
บริ ษทั ย่อยบันทึกส่วนลดดังกล่าวเป็ น “กําไรจากการได้รับลดหนี” ในงบกําไรขาดทุนตังแต่ไตรมาสที,
หนึ,งของปี ปัจจุบนั
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11. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อ
วัสดุโรงงานสิ นเปลือง
วัสดุอื,น
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2551
29,887,462
19,807,819
89,220,980
30,231,474
5,454,889
275,881
923,377
175,801,882

2550
27,605,919
11,478,499
71,803,794
22,939,946
5,400,243
229,247
139,457,648

งบการเงินรวม
ค่าเผื,อการลดลงของ
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าเสื, อมคุณภาพ
2551
2550
(752,513)
(994,381)
(338,690)
(657,606)
(1,382,315) (1,161,591)
(1,303,690) (1,635,350)
(2,474,063) (2,780,769)
(6,251,271) (7,229,697)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2551
2550
29,134,949 26,611,538
19,469,129 10,820,893
87,838,665 70,642,203
28,927,784 21,304,596
2,980,826
2,619,474
275,881
229,247
923,377
169,550,611 132,227,951
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป

2551
25,842,497

2550
22,450,127

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื,อการลดลงของ
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าเสื, อมคุณภาพ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2551
2550
2551
2550
(555,804)
(885,514) 25,286,693 21,564,613

12. เงินฝากที%กนั ไว้เพือ% การชําระหนี
ณ วัน ที, 31 ธัน วาคม 2551 เงิ นฝากสถาบันการเงิ น ของบริ ษทั ฯจํานวนเงิน ประมาณ 4.9 ล้านบาท
(2550: 0.2 ล้านบาท) มีภาระผูกพันซึ,งประกอบด้วยภาระผูกพันเกี,ยวเนื,องกับการชําระคืนเงินกูย้ มื ตาม
เงื,อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี ลงวันที, 3 กันยายน 2542 เป็ นจํานวนเงิน 0.2 ล้านบาท และกัน
เงินสํารองเกษียณอายุพนักงานเป็ นจํานวนเงิน 4.7 ล้านบาท (2550: 0.2 ล้านบาท และไม่มี ตามลําดับ)
13. เงินฝากธนาคารที%มภี าระคํา ประกัน
บริ ษทั ย่อยได้นาํ เงินฝากธนาคารไปเป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันสําหรับหนังสื อคําประกันที,ออกโดย
ธนาคารในนามบริ ษทั ย่อยและเป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
14. เงินลงทุนระยะยาว
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล มูลค่าตามหน้าตัวT 50 ล้านบาท ซึ,ง
จะครบกําหนดในเดือนมีนาคม 2556 และมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 4.25 ต่อปี (2550: ไม่ม)ี
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15. เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่กจิ การที%เกีย% วข้ องกัน
ยอดคงเหลือของบัญชีเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที,เกี,ยวข้องกัน ณ วันที, 31 ธันวาคม 2550 เป็ นเงิน
ให้กยู้ มื แก่บริ ษทั พรี เมียร์ แมนูแฟคเจอริ, ง จํากัด ในรู ปของตัวT สัญญาใช้เงินจํานวน 18.3 ล้านบาท ซึ,ง
คิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 15.0 ต่อปี และคําประกันโดยการจดจํานองที,ดินพร้อมสิ, งปลูกสร้างของ
บริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด นอกจากนี บริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด ได้ทาํ สัญญาคํา
ประกันกับบริ ษทั ฯเพื,อคําประกันการชําระหนีของบริ ษทั พรี เมียร์ แมนูแฟคเจอริ, ง จํากัด
ในไตรมาสที,สามของปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้รับชําระเงินให้กยู้ มื คืนทังจํานวนจากบริ ษทั พรี เมียร์ แมนู
แฟคเจอริ, ง จํากัดแล้ว และในเดื อนธัน วาคมปี 2551 บริ ษ ัทฯได้ทาํ การไถ่ถอนหลักประกัน คืน แก่
บริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัดแล้ว
16. เงินลงทุนในลูกหนีท ี%รับซือ - กิจการที%เกีย% วข้ องกัน
ในไตรมาสที, สี, ข องปี 2548 บริ ษัท ฯได้ ท ํา การซื อ หนี ของบริ ษั ท ร่ วมแห่ ง หนึ, งจํา นวนเงิ น
523.7 ล้านบาท จากสถาบันการเงินแห่ งหนึ, งในราคา 100.0 ล้านบาท โดยในการซือหนี น ี บริ ษทั ฯ
ได้รับเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจํานวน 177.2 ล้านหุ ้น และได้มูลหนี 64.5 ล้านบาท ซึ,ง
บริ ษทั ฯจะได้รับชําระจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวตามตารางการชําระคืนตังแต่ปี 2550 ถึงปี 2558 โดยมี
อัตราดอกเบียร้อยละ 4.5 ต่อปี สําหรับปี 2549 และปี 2550 และหลังจากนันอัตรา MLR ต่อปี เฉพาะใน
ปี 2549 บริ ษทั ฯได้รับชําระดอกเบียจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ส่ วนที,เหลืออีก
ร้อยละ 3.5 ต่อปี บริ ษทั ฯจะได้รับพร้อมเงินต้นงวดสุดท้ายในปี 2558 ซึ,งเป็ นไปตามแผนฟื นฟูกิจการ
ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที,แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
บริ ษทั

บริ ษทั พรี เมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ, ง อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด
รวม
หัก: ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวม
หัก: ค่าเผื,อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2551
2550
230,000,000 230,000,000
93,000,000 93,000,000
140,000,000 140,000,000
463,000,000 463,000,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
2551
2550
ร้อยละ ร้อยละ
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00

(หน่วย: บาท)
ราคาทุน
2551
2550
311,699,369
92,999,200
182,499,812

311,699,369
92,999,200
182,499,812

587,198,381 587,198,381
(211,775,181) (211,775,181)
375,423,200 375,423,200
(210,203,000) (194,203,000)
165,220,200 181,220,200

17

ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ัทฯครั งที, 3/2549 เมื,อวันที, 15 ธันวาคม 2549 ได้มีมติ
อนุ ม ัติ ให้ข ายเงิ น ลงทุ น ทังหมดในบริ ษัทย่อยที, บริ ษ ัทฯถื อหุ ้น โดยตรง คื อ บริ ษัท พรี เมี ย ร์ เพ็ท
โพรดักส์ จํากัด ให้แก่ บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน, แคปปิ ตอล จํากัด (บริ ษทั ใหญ่) ในราคา 313.8 ล้านบาท
และพร้อมกันนันที,ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯซือเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยสองแห่งซึ,งบริ ษทั ฯเคยถือหุ ้นทางอ้อม ได้แก่ บริ ษทั พรี เมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จํากัด และบริ ษทั
พรี เมียร์ แคนนิ,ง อินดัสตรี จํากัด จากบริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด ในราคา 193.3 ล้านบาท และ
102.1 ล้านบาท ตามลําดับ ต่ อมาเมื,อวันที, 22 สิ งหาคม 2550 ที, ประชุมคณะกรรมการบริ ษ ัทฯครั งที,
1/2550 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯซือเงินลงทุนทังหมดในบริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด ซึ,งบริ ษทั ฯเคยถือหุ ้น
ทางอ้อมเมื,อปี 2549 จากบริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด ในราคา 60.0 ล้านบาท เนื, องจากการซือขาย
เงินลงทุนข้างต้นเป็ นการจัดโครงสร้ างองค์กรภายในกลุ่มบริ ษ ัท ดังนัน บริ ษ ัทฯจึ งได้แสดงราคาทุ น
ดังเดิมเป็ นต้นทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเนื, องจากบริ ษทั ย่อยทังสามดังกล่าวที,ซือมาจาก
บริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด เคยเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯมาโดยตลอด และผลของรายการซือ
ขายเงินลงทุนดังกล่าวจึงถือเป็ น “ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ” และ
แสดงไว้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบดุล
เงื,อนไขการชําระเงินสําหรับการซือขายเงินลงทุนเมื,อวันที, 15 ธันวาคม 2549 เป็ นไปตามเงื,อนไขที,ตกลง
ร่ วมกันในสัญญาซือขายทรัพย์สินลงวันที, 29 ธันวาคม 2549 โดยการหักล้างหนี ระหว่างรายการซือและ
รายการขาย ซึ,งบริ ษทั ฯจะได้รับชําระเงินจากบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน, แคปปิ ตอล จํากัด หลังจากหักล้าง
หนี แล้วเป็ นจํานวน 18.4 ล้านบาท ซึ,งมีกาํ หนดชําระในเดื อนมิถุนายน 2550 ดังนัน บริ ษ ัทฯจึงได้ต งั
สํารองหนี สงสัย จะสู ญ สําหรั บลู ก หนี จากการขายเงิ น ลงทุ น ทัง จํานวนไว้จ นกว่ าจะได้รั บชําระ
ค่าตอบแทนดังกล่าวทังหมด ด้วยเหตุน ี การตังสํารองหนีสงสัยจะสูญจากลูกหนีดงั กล่าวจึงบันทึกไว้เป็ น
“ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ” และแสดงหักกับ “ลูกหนี จากการ
จําหน่ ายเงินลงทุ น - กิ จการที, เกี,ยวข้องกัน” ในงบดุ ล ต่ อมาในเดื อนมิถุนายน 2550 บริ ษทั พรี เมียร์
ฟิ ชชัน, แคปปิ ตอล จํากัดได้ส่งจดหมายมายังบริ ษทั ฯขอขยายเวลาในการชําระหนี เป็ นวันที, 30 มิถุนายน
2551 และได้ออกตัวT สัญญาใช้เงินจํานวน 18.4 ล้านบาท ซึ,งมีกาํ หนดชําระคืนในวันที, 30 มิถุนายน 2551
และมีอตั ราดอกเบี ย MLR ของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ, งให้แก่ บริ ษ ัทฯ โดยมีหลักประกันคื อการจด
จํานองลําดับสองในที,ดินพร้อมสิ, งปลูกสร้ างของบริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด ต่อมาในเดือน
มกราคม 2551 บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน, แคปปิ ตอล จํากัด ได้ออกตัวT สัญญาใช้เงิ นฉบับใหม่จาํ นวนเงิ น
18.4 ล้านบาท ซึ,งมีกาํ หนดชําระคืนเมื,อทวงถามและมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 13.25 ต่อปี แทนตัวT สัญญาใช้
เงินฉบับเดิม นอกจากนี เงื,อนไขการชําระเงินสําหรับการซือเงินลงทุนเมื,อวันที, 22 สิงหาคม 2550 เป็ นไป
ตามเงื,อนไขที,ตกลงร่ วมกันในสัญญาซือขายทรัพย์สินลงวันที, 31 สิงหาคม 2550 โดยการหักกลบลบหนี
กับหนี เงินให้กู้ยืมแก่บริ ษทั พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จํากัด จํานวน 9.8 ล้านบาท และหนี ส่ วนที,เหลือ
จํานวน 50.2 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้โอนสิทธิการรับชําระเงินในมูลหนี เงินให้กยู้ ืมที,บริ ษทั ฯจะได้รับจาก
บริ ษ ัท พรี เมียร์ แมนู แฟคเจอริ, ง จํากัด ซึ, งเป็ นบริ ษ ัทที, เกี, ย วข้องกัน ไปให้แก่ บริ ษ ัท พรี เมี ยร์ เพ็ท
โพรดักส์ จํากัด แทน ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2551 บริ ษทั ฯได้รับชําระเงินจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว
จํานวน 18.4 ล้านบาทจากบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน, แคปปิ ตอล จํากัดแล้ว ดังนัน บริ ษทั ฯจึงได้โอนกลับ
ค่าเผือ, หนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี จากการขายเงินลงทุนทังจํานวนกับบัญชี “ผลแตกต่างจากการจัด
โครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ” ในงบดุล
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ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯมีลกู หนีจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 18.4 ล้านบาท
ซึ, ง บริ ษ ัท ฯได้ต ังสํา รองค่ า เผื,อ หนี สงสัย จะสู ญ สําหรั บ ลูก หนี ดัง กล่า วไว้จ นกว่า จะได้รั บชํา ระ
ค่าตอบแทนทังหมด และแสดงหักกับ “ลูก หนี จากการจําหน่ ายเงินลงทุน - กิจ การที,เกี,ย วข้องกัน ”
ในงบดุล ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2551 บริ ษทั ฯได้รับชําระเงินจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน
18.4 ล้านบาทจากบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน, แคปปิ ตอล จํากัดแล้ว ดังนัน บริ ษทั ฯจึงได้โอนกลับค่าเผื,อ
หนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีจากการขายเงินลงทุนทังจํานวนและแสดงแยกเป็ นรายการต่างหากใน
งบกําไรขาดทุนตังแต่ไตรมาสที,สองของปี ปัจจุบนั
เมื,อวันที, 28 มิถุนายน 2550 ที,ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯครังที, 2/2550 ได้มีมติอนุ มตั ิให้นาํ
ส่วนเกินทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนไปหักกับขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั พรี เมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จํากัด บริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ, ง อินดัสตรี จํากัด และบริ ษทั พี.เอม.ฟูด
จํากัด มิได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในปี ปัจจุบนั
ยอดคงเหลือของบัญชี “ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ” ณ วันที,
31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แสดงรายละเอียดดังนี

ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
หัก: ค่าเผื,อหนีสงสัยจะสู ญ (แสดงหักกับลูกหนีจากการจําหน่าย
เงินลงทุน - กิจการที,เกี,ยวข้องกัน)
บวก: โอนกลับค่าเผื,อหนีสงสัยจะสู ญ
ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
(แสดงอยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ )

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2550
2551
(124,855,178)
(124,855,178)
(18,400,000)
18,400,000

(18,400,000)
-

(124,855,178)

(143,255,178)
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18. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
18.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ลักษณะ
ธุรกิจ

บริ ษทั

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จําก ัด
(มหาชน)
หัก: ค่าเผื,อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ

จัดตังขึน
ใน
ประเทศ

ลงทุนใน
กิจการต่างๆ

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2551
2550
ร้อยละ ร้อยละ
20.08
20.08

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2551
2550

ราคาทุน
2551

2550

186,065,416

186,065,416

44,746,503

46,128,506

(145,141,174)
40,924,242

(145,012,746)
41,052,670

44,746,503

46,128,506
(หน่ วย: บาท)

บริ ษทั

ลักษณะ
ธุรกิจ

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ ลงทุนใน
จํากดั (มหาชน)

จัดตังขึน
ในประเทศ

ไทย

สัดส่ วนเงิน
ลงทุน
2551 2550
ร้อยละ ร้อยละ
18.22 18.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื,อการด้อยค่าของ เงิน
ราคาทุน
ลงทุน
2551
2550
2551
2550
36,766,046

36,766,046

-

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2551
2550
-

36,766,046

36,766,046

กิจการต่างๆ

18.2 ส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี

บริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมในระหว่างปี
2551
2550
(1,253,576)

5,075,836

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับระหว่างปี
2551
2550
-

-

20

18.3 มูลค่ายุติธรรมของบริ ษทั ร่ วมที,เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที,เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที, 31 ธันวาคม
2551
2550
48
185

บริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

18.4 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที,แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี

บริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จําก ัด (มหาชน)

ทุนเรี ยกชําระ
ณ วันที,
31 ธันวาคม
2551
2550
800
8,000

สินทรัพย์รวม
ณ วันที,
31 ธันวาคม
2551 2550
1,250
922

หนีสินรวม
ณ วันที,
31 ธันวาคม
2551
2550
1,026
700

รายได้รวมสําหรับ
ปี สินสุดวันที,
31 ธันวาคม
2551
2550
430
563

(หน่วย: ล้านบาท)
ก ําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับปี
สินสุดวันที,
31 ธันวาคม
2551
2550
(4)
136

18.5 ในปี 2550 บริ ษ ัทฯได้จาํ หน่ ายเงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมบางส่ วนโดยมีมูลค่าการขายเป็ นจํานวนเงิ น
ประมาณ 80.2 ล้านบาท และกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนจํานวน 72.0 ล้านบาท (2551: ไม่ม)ี
19. เงินลงทุนระยะยาวอืน%
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่ วนเงินลงทุน
ราคาทุน
สัดส่ วนเงินลงทุน
ราคาทุน
2551
2550
2551
2550
2551
2550
2551
2550
2551
2550
(พันบาท) (พันบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(บาท)
(บาท)
บริ ษทั กลุ่มสุ วิทย์ดาํ ริ ห์ จํากัด
1,000
1,000
10.00
10.00
10.00
10.00 100,000
100,000
100,000
100,000
บริ ษทั คาลบีธนาวัธน์ จํากัด
18,000 18,000
19.00
19.00 26,861,600
26,861,600
รวม
26,961,600
26,961,600
100,000
100,000
หัก: ค่าเผื,อการด้อยค่าของเงิ นลงทุน
(7,755,000) (7,755,000)
(100,000) (100,000)
เงินลงทุนระยะยาวอื,น - สุ ทธิ
19,206,600
19,206,600
-
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20. ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ซ, ึงแสดงมูลค่าตามราคาที,ตีใหม่

ที,ดิน

ส่ วนปรับปรุ ง
ที,ดิน

ราคาทุน / ราคาที%ตใี หม่
31 ธันวาคม 2550
221,065,000
2,863,300
ซือเพิม,
จําหน่าย
โอนเข้า
โอนออก
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2551
221,065,000
2,863,300
ค่ าเสื%อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2550
1,879,755
ค่าเสื, อมราคาสําหรับปี
ตัดจําหน่ายส่ วนที,ตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรเพิม,
109,283
ค่าเสื, อมราคาสําหรับส่ วนที,โอนออก
ค่าเสื, อมราคาสําหรับส่ วนที,จาํ หน่าย
ค่าเสื, อมราคาสําหรับส่ วนที,ตดั จําหน่าย
31 ธันวาคม 2551
1,989,038
ค่ าเผือ% การด้ อยค่ า
31 ธันวาคม 2550
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2551
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2550
221,065,000
983,545
31 ธันวาคม 2551
221,065,000
874,262
ค่ าเสื%อมราคาสําหรับปี
2550 (15.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่ วนที,เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2551 (14.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่ วนที,เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

อาคารและ
สิ, งปลูกสร้าง

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

เครื, องจักร

(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ, ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื, องตกแต่งติดตัง
และเครื, องใช้
สํานักงาน

เครื, องมือ
และอุปกรณ์

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื, องจักร
ระหว่างติดตัง

ยานพาหนะ

รวม

357,715,393
285,900
192,240
358,193,533

373,782,840
1,493,221
(307,790)
8,999,108
(7,302,700)
376,664,679

7,822,707
(147,700)
7,675,007

45,640,588
1,863,827
(1,373,521)
295,628
(697,975)
45,728,547

37,516,075
1,270,247
(1,558,387)
(877,382)
36,350,553

9,960,628
1,421,400
(221,202)
11,160,826

10,732,253
8,945,696
(9,486,976)
(265,446)
9,925,527

1,067,098,784
15,280,291
(3,460,900)
9,486,976
(17,487,651)
(1,290,528)
1,069,626,972

187,045,568
11,006,865
8,947,029
206,999,462

292,581,725
6,404,984
32,233,838
(6,903,388)
(307,784)
324,009,375

6,762,718
386,698
(80,608)
7,068,808

36,942,274
2,481,585
(279,763)
(1,373,283)
37,770,813

34,543,119
1,043,018
(1,555,719)
(876,220)
33,154,198

8,160,066
694,226
(221,201)
8,633,091

-

567,915,225
22,017,376
41,290,150
(7,183,151)
(3,457,987)
(956,828)
619,624,785

-

-

-

-

-

-

8,535,090
(516,551)
8,018,539

8,535,090
(516,551)
8,018,539

170,669,825
151,194,071

81,201,115
52,655,304

1,059,989
606,199

8,698,314
7,957,734

2,972,956
3,196,355

1,800,562
2,527,735

2,197,163
1,906,988

490,648,469
441,983,648
22,876,680
22,017,376
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(หน่วย: บาท)

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2550
ซื อเพิม,
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2551
ค่าเสื% อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2550
ค่าเสื, อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื, อมราคาสําหรับส่ วนที,จาํ หน่าย
ค่าเสื, อมราคาสําหรับส่ วนทีต, ดั จําหน่าย
31 ธันวาคม 2551
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2550
31 ธันวาคม 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื, องตกแต่งติดตัง
และเครื, องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ

รวม

7,822,707
(147,700)
7,675,007

11,133,823
1,024,960
(1,041,921)
(877,382)
10,239,480

9,739,426
1,421,400
11,160,826

28,695,956
2,446,360
(1,041,921)
(1,025,082)
29,075,313

6,762,718
386,698
(80,608)
7,068,808

9,491,449
589,827
(1,039,695)
(876,220)
8,165,361

7,938,865
694,226
8,633,091

24,193,032
1,670,751
(1,039,695)
(956,828)
23,867,260

1,059,989

1,642,374

1,800,561

4,502,924

606,199

2,074,119

2,527,735

5,208,053

ค่าเสื% อมราคาสํ าหรับปี
2550 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

1,676,355

2551 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

1,670,751

บริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ในเดือนธันวาคม 2549 ตามรายกลุ่มของสิ นทรัพย์ซ,ึง
เกณฑ์ที,ใช้ประเมินราคาสินทรัพย์มีดงั นี
-

ที,ดินประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach)

-

อาคารและเครื, องจักรประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาเปลี,ยนแทนหัก
ค่าเสื,อมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost)
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รายละเอียดของที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ที,แสดงตามราคาที,ตีใหม่และค่าเสื,อมราคาสะสม มีดงั นี
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุนเดิม
ส่วนเพิม, จากการตีราคา
ราคาที,ตีใหม่

ที,ดิน
129,232,055
91,832,945
221,065,000

ค่าเสื,อมราคาสะสม - ราคาทุนเดิม
ค่าเสื,อมราคาสะสม - ส่วนเพิม, จาก
การตีราคา
ค่าเสื,อมราคาสะสม - ราคาที,ตีใหม่

2551
ส่วนปรับปรุ ง อาคารและ
ที,ดิน
สิ,งปลูกสร้าง
1,770,473 273,230,576
1,092,827
84,962,957
2,863,300 358,193,533

เครื, องจักร
288,932,438
87,732,241
376,664,679

ที,ดิน
129,232,055
91,832,945
221,065,000

2550
ส่วนปรับปรุ ง อาคารและ
ที,ดิน
สิ,งปลูกสร้าง
1,770,473 272,752,436
1,092,827
84,962,957
2,863,300 357,715,393

เครื, องจักร
286,050,599
87,732,241
373,782,840

-

1,770,472

190,523,371

266,647,212

-

1,770,472

179,516,506

267,453,400

-

218,566

16,476,091

57,362,163

-

109,283

7,529,062

25,128,325

-

1,989,038

206,999,462

324,009,375

-

1,879,755

187,045,568

292,581,725

ในเดื อนตุ ลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญ ชี ฉบับที, 25/2549 โดยให้
ทางเลือกในกรณี ที,กิจการมีการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ,ม สามารถเลือกปฏิบตั ิโดยคํานวณค่าเสื, อมราคาที,
ตัดไปสู่งบกําไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม แทนที,จะคํานวณจากราคาที,ตีใหม่ ทังนี บริ ษทั ฯเลือกที,จะ
ปฏิบตั ิ ตามประกาศดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ฯคํานวณค่าเสื, อมราคาที,ตดั ไปสู่งบกําไร
ขาดทุนจากราคาที,ตีใหม่ กําไรสุทธิและกําไรต่อหุน้ จะเปลี,ยนแปลงเป็ นดังนี
งบการเงินรวม
กําไรสุ ทธิ (บาท)
กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

2551
390,946,327
0.66

2550
257,613,513
0.52

บริ ษทั ย่อยได้จดจํานองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้างและจํานํา/จํานองเครื, องจักรส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ย่อย
ซึ,งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี (ราคาที,ตีใหม่) ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 374.8 ล้านบาท (2550:
407.1 ล้านบาท) เพื,อเป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันหนี สินทุกประเภทจากสถาบันการเงินตามเงื,อนไขใน
สัญญาปรับโครงสร้างหนี สัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว วงเงินสิ นเชื,อและหนังสื อคําประกันที,บริ ษทั ย่อย
ได้รับจากธนาคาร
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ, งซึ,งตัดค่าเสื, อมราคาหมดแล้ว
แต่ย งั ใช้งานอยู่ ราคาทุน ของสิ น ทรั พย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 211.3 ล้านบาท (2550: 74.0
ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวนเงินประมาณ 14.5 ล้านบาท (2550: 15.8 ล้านบาท)
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21. สินทรัพย์ที%ไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน

ที,ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื, องจักร เครื, องมือและอุปกรณ์
รวม
หัก: ค่าเสื, อมราคาสะสม
ค่าเผื,อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที,ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าที,รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2551
2550
24,319,476
24,319,476
61,031,829
61,031,829
134,959,941
142,910,158
228,261,463
220,311,246
(190,820,833)
(179,288,325)
(1,852,151)
(1,852,151)
35,588,479
39,170,770
4,399,272

4,877,000

สิ น ทรั พย์ที,ไ ม่ไ ด้ใ ช้ใ นการดํา เนิ น งานได้แก่ ที, ดิ น อาคารและส่ ว นปรั บปรุ ง อาคาร เครื, อ งจัก ร
เครื, องมือและอุปกรณ์สาํ หรับส่ ว นงานและโรงงานแห่ งหนึ, งที,หยุดการผลิตและโครงการใหม่ที,ย งั
ไม่ได้ด าํ เนิ นการของบริ ษทั ย่อยสามแห่ ง ซึ,งจัด ให้มีการประเมิน มูลค่ าสิ นทรัพย์ที,ไม่ได้ใช้ในการ
ดําเนินงานบางส่วนในปี 2549 โดยผูป้ ระเมินอิสระและไม่ปรากฎว่ามีการด้อยค่าลง
บริ ษทั ย่อยได้จดจํานองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้างและจํานํา/จํานองเครื, องจักรส่วนใหญ่ซ,ึงเป็ นสินทรัพย์
ที, ไม่ได้ใช้ในการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัทย่อยซึ, งมีมูลค่ าสุ ทธิ ต ามบัญ ชี ณ วัน ที, 31 ธัน วาคม 2551
จํานวน 34.6 ล้านบาท (2550: 37.7 ล้านบาท) เพื,อเป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันหนี สิ นทุกประเภทจาก
สถาบันการเงินตามเงื,อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว วงเงินสิ นเชื,อและ
หนังสือคําประกันที,บริ ษทั ย่อยได้รับจากธนาคาร
22. ค่าเช่ าจ่ายล่วงหน้ า

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่ายที,รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
95,847,465
36,206,258
(33,635,702)
(31,821,920)
62,211,763
4,384,338
1,813,782

1,808,826
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23. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
(หน่วย: บาท)

อัตราดอกเบีย
(ร้ อยละต่อปี )
MOR

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

งบการเงินรวม
2551
2550
19,945,967
8,496,216

วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษทั ย่อยคําประกันโดยการจดจํานองที,ดินพร้อมสิ, งปลูกสร้างและจํานํา/
จํานองเครื, องจักรส่วนใหญ่ของบริ ษทั ย่อยตามที,กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 21
24. เงินกู้ยมื ระยะยาวที%ปรับโครงสร้ างหนี
ในปี 2542 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนีกบั เจ้าหนีสถาบันการเงิน เงื,อนไขการชําระ
คืนเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบียมีรายละเอียดดังนี
1. อัตราดอกเบีย
MLR สําหรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
2. กําหนดการชําระคืน
- เงินต้น
- เป็ นรายไตรมาสเริ, มตังแต่มนี าคม 2544 ถึงธันวาคม 2550
- เป็ นรายไตรมาสเริ, มตังแต่กนั ยายน 2548 ถึงธันวาคม 2557
- ดอกเบียค้างชําระ ภายในธันวาคม 2557
- ดอกเบีย
เป็ นรายเดือน
นอกจากนี ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริ ษทั ฯได้เจรจากับกิจการที,เกี,ยวข้องกันเพื,อปรับโครงสร้างหนี
ใหม่ โดยการเปลี,ยนแปลงเงื,อนไขการชําระหนี เงื,อนไขหลังการปรับโครงสร้างหนีมีรายละเอียดดังนี
1. อัตราดอกเบีย
2. กําหนดการชําระคืน
- เงินต้น
- ดอกเบียค้างชําระ
- ดอกเบีย

MLR (KTB)
เป็ นรายไตรมาสเริ, มตังแต่กนั ยายน 2550 ถึงธันวาคม 2559
ภายในธันวาคม 2559
เป็ นรายเดือน

ในเดือนกันยายน 2551 บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด ทังจํานวนแล้ว
และได้รับการยกหนี จํานวน 3.5 ล้านบาทจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าว และบริ ษ ัทฯได้บัน ทึ กส่ ว นลด
ดังกล่าวเป็ น “กําไรจากการได้รับลดหนี ” แต่ต่อมาได้มีการปรับปรุ งรายการชําระหนี ดงั กล่าวใหม่
เพื,อให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิและประโยชน์สอดคล้องกับสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี
ดังนัน ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯจึงยังมียอดหนีเงินกูย้ มื คงค้างกับบริ ษทั ย่อยแห่งดังกล่าวเป็ น
จํานวนเงิน 6.0 ล้านบาท ซึ,งเป็ นเงินต้นจํานวน 2.5 ล้านบาท และเป็ นส่วนลดจํานวน 3.5 ล้านบาท (ซึ,ง
บริ ษ ัทฯได้โ อนกลับรายการ “กําไรจากการได้รับลดหนี ” ในไตรมาสที, สี,ข องปี ปั จ จุ บัน แล้ว ) ซึ, ง
ส่วนลดดังกล่าวบริ ษทั ฯจะได้รับต่อเมื,อมีการชําระหนีเงินต้นครบทังจํานวนตามสัญญาดังกล่าว
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ในปี 2545 และ 2546 บริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ, งคื อ บริ ษ ัท พี.เอม.ฟูด จํากัด ผิด นัด ชําระหนี เงิน ต้น และ
ดอกเบียที,เกี,ยวข้องตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีลงวันที, 3 กันยายน 2542 ในระหว่างปี 2546 บริ ษทั
ย่อยได้ยนื, แผนการฟื นฟูกิจการต่อศาล และต่อมาในเดือนธันวาคม 2546 ศาลได้มีคาํ สัง, เห็นชอบด้วย
แผนฟื นฟูกิ จ การของบริ ษัท ย่อยดัง กล่ า ว ซึ, ง แผนฟื นฟูกิ จ การส่ ว นใหญ่ เกี, ย วเนื, อ งกับ การปรั บ
โครงสร้างหนี และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกบัญชีตามแผนฟื นฟูกิจการดังกล่าวในปี 2546 แล้ว แผนฟื นฟู
กิจการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้หมดอายุลงในวันที, 21 ธันวาคม 2551 ซึ,งขณะนี บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ได้ยนื, คําร้องขอยกเลิกการฟื นฟูกิจการต่อศาล ซึ,งศาลนัดฟังคําตัดสินในเดือนมีนาคม 2552
ตังแต่เดือนธันวาคม 2550 บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด (บริ ษทั ย่อย) หยุดจ่ายชําระคืนเงินต้นที,ถึงกําหนด
ชําระของสถาบันการเงินสองแห่งเป็ นจํานวนเงินรวม 16.7 ล้านบาท เนื, องจากเจ้าหนี สถาบันการเงิน
ทังสองแห่งอยูร่ ะหว่างดําเนินการโอนสิทธิเรี ยกร้องในภาระหนี ให้กบั บริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันแห่ งหนึ, ง
ในไตรมาสที,หนึ,งของปี ปัจจุบนั บริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันแห่ งดังกล่าวรับโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในภาระหนี
ของบริ ษทั ย่อยจากสถาบันการเงินสองแห่งเรี ยบร้อยแล้ว และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระหนี สินดังกล่าว
พร้อมทังผลตอบแทนให้บริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันเรี ยบร้อยแล้ว โดยได้รับส่ วนลดเป็ นจํานวนเงิน 85.0
ล้านบาท ตามที,กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
ในปี ปัจจุบนั บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด ได้จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ทังจํานวนให้กบั สถาบันการเงินหกแห่ ง
ก่อนกําหนด และได้รับการลดหนีเป็ นจํานวนเงิน 191.9 ล้านบาท และได้บนั ทึกส่ วนลดดังกล่าวเป็ น
“กําไรจากการได้รับลดหนี” ในงบกําไรขาดทุนของปี ปัจจุบนั
เงื,อนไขของเงินกูย้ มื ระยะยาวตามแผนฟื นฟูกิจการของบริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด มีรายละเอียดดังนี
1. อัตราดอกเบีย

2. กําหนดการชําระคืน
- เงินต้นและดอกเบียค้างชําระ

- MLR (KTB) สําหรั บเจ้าหนี กลุ่มหนึ, ง เจ้าหนี กลุ่มสองส่ วนที,หนึ, ง และ
เจ้าหนีกลุ่มสี, ส่วนที,หนึ,ง
- ร้อยละ 2 ต่อปี สําหรับเจ้าหนีกลุ่มสองส่ วนที,สองและเจ้าหนี กลุ่มสี, ส่วน
ที,สอง
สําหรับเจ้าหนีกลุ่มหนึ,ง
- เงินต้น: ทุก 6 เดือนตังแต่มิถุนายน 2547 ถึงมิถุนายน 2552
- ดอกเบียค้างชําระ: ธันวาคม 2553
สําหรับเจ้าหนีกลุ่มสองส่ วนที,หนึ,งและกลุ่มสี, ส่วนที,หนึ,ง
- เงินต้น: ทุก 6 เดือนตังแต่มิถุนายน 2547 ถึงมิถุนายน 2554
สําหรับเจ้าหนีกลุ่มสองส่ วนที,สองและกลุ่มสี, ส่วนที,สอง
- เงินต้นและดอกเบียค้างชําระ: ธันวาคม 2558
เป็ นรายเดือน

- ดอกเบีย
หมายเหตุ
เจ้าหนีกลุ่มหนึ,ง คือ เจ้าหนีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินที,มีหลักประกัน
เจ้าหนีกลุ่มสอง คือ เจ้าหนีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินที,มีหลักประกันการจดจํานองลําดับสอง
เจ้าหนีกลุ่มสี,
คือ เจ้าหนีเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันที,มีหลักประกันการจดจํานองลําดับสอง
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รายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แสดงได้ดงั นี
31 ธันวาคม 2551
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สถาบัน
บริ ษทั ใน
สถาบัน
บริ ษทั ใน
การเงิน
เครื อ
การเงิน
เครื อ
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่วนที,ถึงก ําหนดชําระภายในหนึ,งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ, ึง
กาํ หนดชําระภายในหนึ,งปี

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2550
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สถาบัน
บริ ษทั ใน
สถาบัน
บริ ษทั ใน
การเงิน
เครื อ
การเงิน
เครื อ

116,655,675
(7,574,493)

-

39,991,452
(2,177,219)

90,004,162
(5,286,000)

820,979,570
(79,004,943)

-

41,946,337
(2,177,219)

119,580,162
(5,286,000)

109,081,182

-

37,814,233

84,718,162

741,974,627

-

39,769,118

114,294,162

การเปลี,ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สินสุดวันที, 31 ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี

ยอดคงเหลือ ณ วันที, 1 มกราคม 2551
หัก: จ่ายคืนเงินกู ้
หัก: กําไรจากการปรับโครงสร้างหนีตดั บัญชี
หัก: กําไรจากการได้รับลดหนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินรวม
สถาบันการเงิน บริ ษทั ในเครื อ
820,979,570
(413,479,020)
(13,964,314)
(276,880,561)
116,655,675
-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สถาบันการเงิน บริ ษทั ในเครื อ
41,946,337
119,580,162
(1,954,885)
(29,576,000)
39,991,452
90,004,162

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินบางส่ วนคําประกันโดยบริ ษทั ร่ วม และโดยการจดจํานองที,ดิน อาคารและ
การจํานําเครื, องจักรบางส่วนของบริ ษทั ย่อยตามที,กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ
21
25. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงิน กูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น ณ วันที, 31 ธัน วาคม 2551 เป็ นของบริ ษ ัท พรี เมีย ร์ แคนนิ, ง
อินดัสตรี จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ,ง) ในระหว่างปี 2546 บริ ษทั ย่อยแห่ งดังกล่าวได้เข้าทําสัญญากับ
เจ้าหนี สถาบัน การเงิ น เพื,อชําระคื น เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากการปรั บโครงสร้ างหนี ตามสัญ ญาปรั บ
โครงสร้ างหนี ลงวัน ที, 3 กัน ยายน 2542 โดยบริ ษ ัทย่อยได้จ่ ายคื น เงิน ต้น และดอกเบี ยที, เกี, ยวข้อง
ทังหมดแก่เจ้าหนีสถาบันการเงินสองแห่งจํานวนเงินรวมประมาณ 118 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2546
และได้ทาํ การชําระคืนเงินต้นและดอกเบียที,เกี,ยวข้องบางส่วนแก่เจ้าหนีสถาบันการเงินรายที,เหลือใน
เดือนเมษายน 2546 เรี ยบร้อยแล้ว โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะทยอยชําระคืนดอกเบียส่ วนที,เหลือจาก
สัญญาปรับโครงสร้างหนีจาํ นวนเงิน 13.69 ล้านบาทเป็ นระยะเวลาเจ็ดปี โดยไม่มีดอกเบีย นอกจากนี
บริ ษทั ย่อยแห่งดังกล่าวได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวและวงเงินสินเชื,อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ,ง
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวและวงเงินสิ นเชื, อกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ, งนี บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
จะต้องปฏิบตั ิตามข้อละเว้นบางประการตามที,ระบุไว้ในสัญญา
28

สัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ,ง อินดัสตรี จํากัด มีรายละเอียดดังนี
1. เงินต้น
2. อัตราดอกเบีย
3. กําหนดการชําระคืน
- เงินต้น
- ดอกเบียส่วนที,เหลือ
- ดอกเบีย

200 ล้านบาท
MLR (KTB)
เป็ นรายเดือน ไม่ต,าํ กว่า 2.15 ล้านบาทต่อเดือน เริ, มตังแต่เดือน
เมษายน 2546 เป็ นต้นไป เป็ นเวลา 84 เดือน
เป็ นรายเดื อน 0.16 ล้านบาทต่ อเดื อน เริ, มตังแต่ เดื อนเมษายน
2546 เป็ นต้นไป เป็ นเวลา 84 เดือน (ไม่มีดอกเบีย)
เป็ นรายเดือน

รายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แสดงได้ดงั นี

เงินกูย้ ืมระยะยาว
ดอกเบียส่ วนทีเ, หลือ
หัก: ส่ วนที,ถึงกําหนดชําระภายในหนึ,งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที,ถึงกําหนดชําระภายในหนึ,งปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2551
2550
50,784,048
76,584,048
2,463,326
4,457,877
(27,774,418)
(27,813,335)
25,472,956
53,228,590

ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ระยะยาวและวงเงินสินเชื,อกับสถาบันการเงินแห่ งนี บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อละเว้นบางประการตามที,ระบุไว้ในสัญญาดังนี
1.

หากบริ ษทั ย่อยยังมีย อดขาดทุ นสะสม (ตามงบการเงิน ประจําปี ) ห้ามจ่ายเงินปั นผล/ทําการ
จัดสรรอื,นใดให้แก่ผถู้ ือหุน้ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย

2.

ห้ามทําธุ รกรรมให้กยู้ ืมกับกลุ่มเจ้าหนี ซึ, งเป็ นบริ ษ ัทที, เกี,ย วข้อง เว้น แต่ในการดําเนิ นธุ ร กิ จ
ตามปกติของบริ ษทั ย่อย

3.

ห้ามทําการลงทุนใดๆ หรื อจัดตังบริ ษทั ย่อยใดๆ หรื อให้เงินกูใ้ ดๆ

4.

ห้ามทําการกูย้ ืม ก่อภาระผูกพัน หรื อคําประกัน ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที,ลงนามใน
สัญญานี เว้น แต่ ในการดําเนิ นธุร กิจ ตามปกติข องบริ ษ ัทย่อยหรื อเว้นแต่บริ ษทั ย่อยต้องดํารง
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ ไว้มิให้สูงกว่าในอัตรา 3:1 ตามงบการเงินประจําปี

หากบริ ษทั ย่อยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที,ให้ไว้กบั สถาบัน การเงิ น สถาบัน การเงิ นถือว่าเป็ นการผิด
สัญญาและให้ถือว่าหนี สินทุกประเภทตามวงเงินสิ นเชื,อของสัญญาดังกล่าวเป็ นอันถึงกําหนดชําระ
โดยทันที
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เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินคําประกันโดยการจํานองที,ดินพร้อมสิ, งปลูกสร้างทังหมด และ
จํานํา/จํานองเครื, องจักรส่วนใหญ่ของบริ ษทั ย่อยตามที,กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
และ 21 และการจดจํานองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ,ง
26. ประมาณการหนีส ินระยะสัน
ยอดคงเหลือของประมาณการหนีสินระยะสันมีรายละเอียดดังต่อไปนี

ผลประโยชน์บาํ เหน็จพนักงาน

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
4,728,850
-

27. ทุนเรือนหุ้น
เมื,อวันที, 28 มิถุนายน 2550 ที,ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯครังที, 2/2550 มีมติอนุมตั ิดงั นี
-

เปลี, ย นแปลงมูล ค่ า ที, ต ราไว้ข องหุ ้น สามัญ ของบริ ษัท ฯจากเดิ ม หุ ้น ละ 100 บาท จํา นวน
5 ล้านหุน้ เป็ นหุน้ ละ 1 บาท จํานวน 500 ล้านหุน้ บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเปลี,ยนแปลงมูลค่า
ที,ตราไว้ของหุน้ กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื,อวันที, 20 กรกฎาคม 2550

-

เพิม, ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจาก 500 ล้านบาท เป็ น 650 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่
เพิม, ทุนจํานวน 150 ล้านหุน้ มูลค่าที,ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิม, ทุนเพื,อเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว, ไป ซึ,งอาจเป็ นการเสนอขายในคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้ บริ ษทั ฯ
ได้จดทะเบียนเพิม, ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื,อวันที, 20 กรกฎาคม 2550

เมื,อวันที, 14 ถึง 16 พฤษภาคม 2551 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ,มทุนในส่ วนที,จะเสนอขายแก่
ประชาชนทัว, ไปจํานวน 150 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 3.1 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 465 ล้านบาท และใน
วันที, 20 พฤษภาคม 2551 บริ ษทั ฯได้รับชําระเงินค่าหุ ้นเพิ,มทุ นดังกล่าวแล้วทังจํานวน ค่ าใช้จ่ายที,
เกี, ย วข้องกับการเสนอขายหุ ้น ดังกล่าวจํานวน 12.5 ล้านบาทได้แสดงหัก จากส่ ว นเกิ น มูลค่ าหุ ้น
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิม, ทุนชําระแล้วดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิ ชย์เมื,อวันที, 20 พฤษภาคม 2551
เมื,อวันที, 27 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื,อวันที, 19 ธันวาคม 2551 ที,ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครังที, 1/2551 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาํ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ไปหักกับขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ
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28. ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ,งมีการ
เปลี,ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2551
2550
285,730,831
320,775,305
(41,290,150)
(35,044,474)
244,440,681
285,730,831

ยอดคงเหลือต้นปี
หัก: การตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็ นเงินปันผลได้
29. สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติ ของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ,งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
เมื,อวันที, 28 มิถุนายน 2550 ที,ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯครังที, 2/2550 ได้มีมติอนุ มตั ิให้นาํ
เงินสํารองตามกฏหมายไปหักกับขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ
30. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที,สาํ คัญ ดังต่อไปนี
งบการเงิ นรวม
เงิ นเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื,นของพนักงาน
ค่าเสื, อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี,ยน
ค่าเช่าจ่าย
ซื อสิ นค้าสําเร็จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ นเปลืองใช้ไป
การเปลี,ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็จรู ปและงานระหว่างทํา

2551
259,551,014
26,416,648
3,762,668
12,588,531
26,460,197
717,887,275
1,303,829,207
(11,143,957)

2550
232,772,502
27,753,680
3,434,916
1,240
23,210,856
1,207,713,256
1,139,011,360
(1,540,718)

(หน่วย: บาท)
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2551
2550
132,927,580 118,244,035
1,670,751
1,676,355
3,352,212
3,256,038
16,646,898
16,904,013
1,467,590,901 1,208,774,826
(3,392,370)
(7,603,963)
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31. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่ อหุ ้น ขันพืน ฐานคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ด้ว ยจํานวนถัว เฉลี,ยถ่วงนําหนัก ของ
หุน้ สามัญที,ออกอยูใ่ นระหว่างปี
32. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ,งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
การอนุมตั ิของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนตามบัตรส่งเสริ มดังต่อไปนี
บริ ษทั

บัตรหมายเลข

บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จํากัด

1478/2538
1572/2540

เมื,อวันที,

กิจการ

29 มิถุนายน 2538 ผลิตอาหารว่างสําเร็ จรู ป
3 กันยายน 2540 ผลิตอาหารว่างสําเร็ จรู ป

ทังนีภายใต้เงื,อนไขที,กาํ หนดบางประการ สิทธิประโยชน์ที,สาํ คัญประกอบด้วย
32.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุค คลสําหรั บกําไรสุ ทธิเป็ นระยะเวลาแปดปี นับตังแต่วนั ที, 4 มิถุนายน
2539 และ 1 ธันวาคม 2541 ตามลําดับ ซึ, งเป็ นวันที, เริ, มมีร ายได้จ ากการประกอบกิ จการ ซึ, งสิ ทธิ
ประโยชน์น ีได้สินสุดลงแล้วเมื,อวันที, 3 มิถุนายน 2547 และ 30 พฤศจิกายน 2549 ตามลําดับ
32.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที,ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บของ
อัตราปกติเป็ นระยะเวลาห้าปี นับตังแต่วนั ที,พน้ กําหนดระยะเวลาตามข้อ 32.1
32.3 ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที,การ
ทํางานที,คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
32.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื, องจักรและอุปกรณ์ตามที,คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
32.5 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปันผลจากกิจการที,ได้รับการส่งเสริ มนีไปรวมคํานวณเพื,อเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตลอดระยะเวลาที,ได้รับการส่งเสริ ม
32.6 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่านําประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา
สิบปี นับแต่วนั ที,เริ, มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ,งสิทธิประโยชน์ของบัตรหมายเลข 1572/2540
ได้สินสุดลงแล้วเมื,อวันที, 30 พฤศจิกายน 2551
32.7 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตังหรื อก่อสร้างสิ,งอํานวยความสะดวกร้อยละยีส, ิบห้าของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื,อมราคาตามปกติ
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33. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลักคือ (1) จัดจําหน่ ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
(2) การผลิตอาหาร (3) การให้เช่าพืนที,และบริ การ และดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักใน
ประเทศ ข้อมูลทางการเงิ น จําแนกตามส่ ว นงานของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยสําหรั บปี สิ น สุ ด วัน ที,
31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงาน
จัดจําหน่ายสิ นค้า
อุปโภคและบริ โภค
2551
2550
รายได้จากภายนอก
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมรายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท งั สิ น
ก ําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที,ไม่ได้ปันส่ วน:
ดอกเบียรับ
ก ําไรจากการได้รับลดหนี
ก ําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
กลับรายการค่าเผื,อการด้อยค่าของ
เงินลงทุน
รายได้อื,น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื,น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่ วนแบ่งก ําไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก ําไรสุ ทธิ

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที, 31 ธันวาคม
ส่ วนงาน
การตัด
ส่ วนงาน
ให้เช่าพืนที,
รายการบัญชี
ผลิตอาหาร
และบริ การ
ระหว่างก ัน
2551
2550
2551
2550
2551
2550

งบการเงินรวม
2551
2550
1,957
1,081
3,038
3,038

1,728
940
2,668
2,668

738

674

11
277

12
6

-

72

17
(276)
(225)
(5)
(26)

14
16
(252)
(195)
(12)
(31)

(1)
(78)
432

5
(16)
293

1,888
1,888
1,888

1,611
1,611
1,611

54
1,081
1,135
750
1,885

84
940
1,024
610
1,634

15
15
10
25

33
33
10
43

443

436

294

229

1

9

(760)
(760)

(620)
(620)

(หน่วย: ล้านบาท)

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื,น
รวมสิ นทรัพย์

ส่ วนงาน
จัดจําหน่ายสิ นค้า
อุปโภคและบริ โภค
2551
2550
5
5
908
637
913
642

ส่ วนงาน
ผลิตอาหาร
2551
2550
203
235
413
679
616
914

ณ วันที, 31 ธันวาคม
ส่ วนงาน
ให้เช่าพืนที,
และบริ การ
2551
2550
234
251
13
16
247
267

การตัด
รายการบัญชี
ระหว่างก ัน
2551
2550
(331)
(579)
(331)
(579)

งบการเงินรวม
2551
2550
442
491
1,003
753
1,445
1,244

33

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที,กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 8
34. กองทุนสํารองเลีย งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ
ของแต่ละบริ ษทั ขึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารอง
เลียงชี พนี บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิ สโก้ จํากัด และจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื,อ
พนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของแต่ละบริ ษทั ในระหว่างปี 2551 บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 5.7 ล้านบาท (2550: 5.3 ล้านบาท) และเฉพาะของ
บริ ษทั ฯเป็ นจํานวนเงิน 3.0 ล้านบาท (2550: 2.7 ล้านบาท)
35. ภาระผูกพันและหนีส ินที%อาจเกิดขึน
35.1 ภาระผูกพันเกีย% วกับสัญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยได้ทาํ สัญญาเช่ าที, เกี, ยวข้องกับการเช่าพืน ที,ในอาคารสํานักงาน คลังสิ นค้า
ยานพาหนะและอุปกรณ์ กบั กิจ การที,เกี,ย วข้องกัน และบริ ษ ัทอื,น อายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่
1 ปี ถึง 5 ปี
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขันตํ,าที,ตอ้ งจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้
สัญญาเช่าดําเนินงาน ดังนี
งบการเงินรวม
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

11.2
16.6

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6.8
13.3

35.2 ภาระผูกพันเกีย% วกับสัญญาให้ บริการระยะยาว
บริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อ ยได้ท ํา สัญ ญาที, เ กี, ย วข้อ งกับ การรั บ บริ ก ารด้า นคอมพิ ว เตอร์ คํา ปรึ กษา
ค่าโฆษณา และบริ การอื,นๆกับกิจการที,เกี,ยวข้องกันและบริ ษทั อื,น
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ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขันตํ,าที,ตอ้ งจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้
สัญญาให้บริ การระยะยาว ดังนี
งบการเงินรวม
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

56.7
31.4
60.3

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
18.7
24.3
60.3

35.3 การคํา ประกัน
(1) บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ,งและบริ ษทั ร่ วมได้ค าํ ประกันวงเงินกูแ้ ละวงเงินสิ นเชื,อให้แก่บริ ษทั ย่อยอีก
แห่งหนึ,งในวงเงิน 101.5 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาทตามลําดับ
(2) ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ย่อยมีหนังสือคําประกันซึ,งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ย่อย
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 13.2 ล้านบาท ซึ,งเกี,ยวเนื,องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริ ษทั ย่อย ซึ,งประกอบด้วยหนังสื อคําประกันเพื,อคําประกันภาษีอากรขาเข้าจํานวน
8.1 ล้านบาทและเพื,อคําประกันการใช้ไฟฟ้ าจํานวน 5.1 ล้านบาท
36. เครื%องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบริหารความเสี%ยง
เครื, องมือทางการเงินที,สาํ คัญของบริ ษทั ฯตามที,นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที, 48 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื, องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ น สด ลูก หนี ก ารค้า เงิ นให้กยู้ ืม เงิ นลงทุน เงิ น กูย้ ืมระยะสัน และเงิ น กูย้ ืมระยะยาว บริ ษ ัทฯและ
บริ ษทั ย่อยมีความเสี,ยงที,เกี,ยวข้องกับเครื, องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี,ยง
ดังนี
ความเสี%ยงด้ านการให้ สินเชื%อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี,ยงด้านการให้สินเชื,อที,เกี,ยวเนื,องกับลูกหนีการค้า เงินให้กยู้ ืม ลูกหนี
จากการจําหน่ายเงินลงทุน - กิจการที,เกี,ยวข้องกัน และเงินลงทุนในลูกหนีที,รับซือ - กิจการที,เกี,ยวข้อง
กัน ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี, ยงนี โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื,อที,
เหมาะสม ดังนันบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที,เป็ นสาระสําคัญจากการ
ให้สินเชื,อ นอกจากนี การให้สินเชื,อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื, องจากบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที,หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสูงสุ ดที,บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื,อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี การค้า เงินให้กยู้ ืม ลูกหนี
จากการจําหน่ายเงินลงทุน - กิจการที,เกี,ยวข้องกัน และเงินลงทุนในลูกหนีที,รับซือ - กิจการที,เกี,ยวข้อง
กันที,แสดงอยูใ่ นงบดุล
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ความเสี%ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี,ยงจากอัตราดอกเบียที,สาํ คัญอันเกี,ยวเนื,องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสัน และเงินกูย้ มื ระยะยาวที,มีดอกเบีย อย่างไรก็ตาม เนื,องจากสินทรัพย์
และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียที,ปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที,
ซึ,งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสี,ยงจากอัตราดอกเบียของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ น
ระดับตํ,า
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 สิ น ทรั พย์และหนี สิ น ทางการเงิน ที,สาํ คัญ สามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบีย และสําหรับสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินที,มีอตั ราดอกเบียคงที,สามารถแยกตามวันที,ครบ
กําหนดหรื อวันที,มีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันที,มีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน)
ได้ดงั นี
อัตราดอกเบียคงที,
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว, คราว
ลูกหนีการค้า
เงินฝากที,กนั ไว้เพื,อการชําระหนี
เงินฝากธนาคารที,มีภาระคําประกัน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในลูกหนีที,รับซื อ - กิจการที,เกีย, วข้องกัน
หนีส ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีการค้า
เงินกูย้ ืมระยะยาวที,ปรับโครงสร้างหนีจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )

3
3

51
51

89
5
56
150

49
370
419

89
49
370
5
3
51
56
623

0 - 0.5
0 - 0.5
2.35 - 2.75
4.25
MLR

-

-

20
-

309

20
309

MOR
-

-

41
41

56
51
127

20
2
331

117
53
499

MLR, 2.0
MLR
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อัตราดอกเบียคงที,
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว, คราว
ลูกหนีการค้า
เงินให้กยู ้ ืมระยะสันแก่กจิ การที,เกีย, วข้องกัน
เงินฝากที,กนั ไว้เพื,อชําระหนี
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในลูกหนีที,รับซื อ - กิจการที,เกีย, วข้องกัน
หนีส ิ นทางการเงิน
เจ้าหนีการค้า
เงินกูย้ ืมระยะยาวที,ปรับโครงสร้างหนีจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวที,ปรับโครงสร้างหนีจาก
กิจการที,เกีย, วข้องกัน

80
80

51
51

29
5
56
90

49
308
357

29
49
308
80
5
51
56
578

0 - 0.5
4.55
0 - 0.5
4.25
MLR

-

-

-

150

150

-

-

-

40

-

40

MLR

-

-

90
130

150

90
280

MLR

ความเสี%ยงจากอัตราแลกเปลีย% น
บริ ษ ัทย่อยมีค วามเสี, ย งจากอัต ราแลกเปลี,ย นที, สําคัญ อัน เกี,ย วเนื, องจากการซือและขายสิ น ค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงินที,เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศซึ,งไม่ได้รับการป้ องกันความเสี,ยงด้านอัตราแลกเปลี,ยน ดังนี

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน

สิ นทรัพย์ทาง
การเงิน
(ล้าน)
1.7
-

หนีสินทาง
การเงิน
(ล้าน)
2.6
36.1

อัตราแลกเปลี,ยน
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
34.8051 และ 35.0824
0.389808
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36.2 มูลค่ายุตธิ รรมของเครื%องมือทางการเงิน
เนื,องจากสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะ
สัน เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที,แสดงใน
งบดุล
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที,ผซู้ ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี,ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที,ท งั สอง
ฝ่ ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี,ยนและสามารถต่อรองราคากัน ได้อย่างเป็ นอิสระใน
ลักษณะที,ไม่มีความเกี, ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ นอยู่กบั ลักษณะของเครื, องมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึนโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที,
เหมาะสม
37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที,สาํ คัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ,ึงโครงสร้างทางการเงินที,
เหมาะสมและการดํารงไว้ซ,ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื,อง
ตามงบดุล ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี สินต่อทุนเป็ น 0.8:1 และบริ ษทั ฯมี
อัตราส่วนเท่ากับ 0.6:1
38. วงเงินสินเชื%อ
วงเงิ น สิ น เชื, อ (เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี เงิ น กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ น หนั ง สื อ คําประกัน ธนาคาร
ทรัสต์รีซีทส์ และเลตเตอร์ ออฟเครดิต เป็ นต้น) ที,บริ ษทั ย่อยได้รับจากสถาบันการเงินโดยมีเงินฝาก
สถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยและการจดจํานองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้างและจํานํา/จํานองเครื, องจักร
ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ย่อยวางเป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกัน
39. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื,อวันที, 20 กุมภาพันธ์ 2552
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