
 

บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี2ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของ
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ2งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความ
ถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงินเหล่านี�  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็น   
ต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที2รับรองทั2วไป ซึ2งกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้ง
วางแผนและปฏิบติังานเพื2อใหไ้ดค้วามเชื2อมั2นอยา่งมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงขอ้มลูที2ขดัต่อขอ้เท็จจริง    
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั�งที2เป็น
จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที2กิจการใช้
และประมาณการเกี2ยวกบัรายการทางการเงินที2เป็นสาระสาํคญั ซึ2งผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํขึ�น ตลอดจน         
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที2นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เชื2อว่า          
การตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปที2เป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ยและเฉพาะของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามที2ควร 
ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที2รับรองทั2วไป 

ศิราภรณ์ เอื�ออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพนัธ ์2554 



งบดุล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  333,075,812  188,693,483  297,071,503  165,756,785 
เงินลงทุนชั$วคราว 7  -  119,981,101  -  119,981,101 
ลูกหนี)การคา้
   กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 9  829  62,388  829  80,204 
   กจิการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั  422,015,779  428,098,893  375,042,656  378,548,404 
รวมลูกหนี)การคา้  422,016,608  428,161,281  375,043,485  378,628,608 

 (6,142,946)  (6,416,548)  (788,175)  (1,061,777)
8  415,873,662  421,744,733  374,255,310  377,566,831 

ลูกหนี)กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 9  -  2,824,131  6,445,178  10,172,046 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแกก่จิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 9  -  6,006,634  -  5,586,568 
เงินให้กูย้มืระยะสั)นและดอกเบี) ยคา้งรับจากกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 9, 10  -  -  56,411,125  92,260,308 
เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบี) ยคา้งรับจากกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 
   ส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ$งปี 9, 11  -  -  7,515,810  - 

12  173,654,723  138,492,337  29,814,846  36,291,761 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื$น
   ลูกหนี)กรมสรรพากร  4,001,417  3,724,559  -  - 
   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  3,591,180  3,217,258  1,050,887  488,549 
   ลูกหนี) อื$น  33,380,785  18,097,502  32,362,220  17,535,914 
   อื$นๆ  8,778,891  7,341,743  6,504,439  6,033,475 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื$น  49,752,273  32,381,062  39,917,546  24,057,938 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  972,356,470  910,123,481  811,431,318  831,673,338 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากที$กนัไวเ้พื$อการชาํระหนี) 13  9,106,161  9,244,018  9,106,161  9,244,018 
เงินฝากธนาคารที$มีภาระค ํ)าประกนั 14  2,934,335  2,903,818  -  - 
เงินลงทุนระยะยาว 15  50,473,378  50,676,089  50,473,378  50,676,089 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแกก่จิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 

9, 11  -  -  72,645,144  - 
ดอกเบี) ยคา้งรับจากกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 9, 16  2,255,962  2,255,962  2,255,962  2,255,962 

9, 16  39,901,362  47,881,634  39,901,362  47,881,634 
17  -  -  219,024,200  205,820,200 
18  61,018,134  53,857,856  36,766,046  36,766,046 
19  -  20,826,600  -  - 
20  374,095,626  394,780,493  2,810,368  3,561,579 
21  20,475,194  20,643,900  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น
22  57,917,331  60,402,937  57,917,331  60,402,937 

   อื$นๆ  6,940,538  7,774,501  3,873,133  5,384,699 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น  64,857,869  68,177,438  61,790,464  65,787,636 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  625,118,021  671,247,808  494,773,085  421,993,164 

รวมสินทรัพย์  1,597,474,491  1,581,371,289  1,306,204,403  1,253,666,502 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี)

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ"ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)

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

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

   - สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ$งปี

เงินลงทุนในลูกหนี) ที$รับซื)อ - กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั
เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื$น - สุทธิ
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพยที์$ไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน - สุทธิ

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี"สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 23  -  23,073,660  -  - 

เจา้หนี)การคา้

   กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 9  11,921,241  52,233,912  109,828,120  149,930,742 

   กจิการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั  321,430,473  255,447,393  174,268,527  134,445,168 

รวมเจา้หนี)การคา้  333,351,714  307,681,305  284,096,647  284,375,910 

เงินกูย้มืระยะยาวที$ปรับโครงสร้างหนี) ส่วนที$ถึงกาํหนด

24  6,086,990  5,109,547  6,086,990  5,109,547 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25  -  25,480,965  -  - 

เงินกูย้มืระยะยาวที$ปรับโครงสร้างหนี) ส่วนที$ถึงกาํหนด

9, 24  -  -  3,866,000  3,866,000 

เจา้หนี)กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 9  7,886  57,377  29,768  66,295 

ประมาณการหนี) สินระยะสั)น 26  10,723,600  9,052,250  8,987,600  9,052,250 

หนี) สินหมุนเวียนอื$น

   ดอกเบี) ยคา้งจ่ายสถาบันการเงิน  127,866  154,663  127,866  154,663 

   ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย  69,514,013  68,670,843  48,928,847  42,685,531 

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลคา้งจ่าย  32,962,567  60,561,659  12,626,445  20,919,400 

   เจา้หนี) อื$น  25,307,253  20,487,232  8,495,437  7,480,783 

   อื$นๆ  8,047,781  8,938,016  4,065,053  4,677,275 

รวมหนี) สินหมุนเวียนอื$น  135,959,480  158,812,413  74,243,648  75,917,652 

รวมหนี"สินหมุนเวยีน  486,129,670  529,267,517  377,310,653  378,387,654 

หนี"สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวที$ปรับโครงสร้างหนี) จากสถาบันการเงิน 

24  27,062,363  32,927,019  27,062,363  32,927,019 

เงินกูย้มืระยะยาวที$ปรับโครงสร้างหนี) จากกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั

9, 24  -  -  72,448,829  76,314,829 

รวมหนี"สินไม่หมุนเวยีน  27,062,363  32,927,019  99,511,192  109,241,848 

รวมหนี"สิน  513,192,033  562,194,536  476,821,845  487,629,502 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี)

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ"ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

   ชาํระภายในหนึ$งปี - สถาบันการเงิน

   ชาํระภายในหนึ$งปี - กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั

   - สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี

   - สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

   ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทั 17  (124,855,178)  (124,855,178)  -  - 

   ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 27  195,943,218  205,005,263  -  - 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 28  18,343,628  8,076,846  18,343,628  8,076,846 

      สาํรองหุ้นทุนซื)อคืน 29  83,490,200  -  83,490,200  - 

   ยงัไม่ได้จดัสรร  344,850,790  280,949,822  161,038,930  107,960,154 

หุ้นทุนซื)อคืน 29  (83,490,200)  -  (83,490,200)  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,084,282,458  1,019,176,753  829,382,558  766,037,000 

รวมหนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,597,474,491  1,581,371,289  1,306,204,403  1,253,666,502 

 -  -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี)

กรรมการ

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ"ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

      หุ้นสามญั 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

      หุ้นสามญั 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ผลกาํไร (ขาดทุน) ที$ยงัไม่เกดิขึ)นจริง



งบกาํไรขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้

รายได้จากการขาย  2,919,708,002  2,720,825,913  2,157,125,919  2,007,144,858 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  10,455,261  13,881,664  -  - 

ดอกเบี) ยรับ  7,001,626  7,987,981  12,020,229  11,271,555 

เงินปันผลรับ 17, 19  342,000  342,080  62,349,580  77,399,490 

กาํไรจากการได้รับลดหนี)  -  9,354,262  -  - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื$น 19  6,175,600  -  -  - 

กาํไรจากการจาํหน่ายที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 21  47,659  53,194,009  -  8,636 

โอนกลบัค่าเผื$อการด้อยค่าของเงินลงทุน 18, 19  6,695,900  2,471,156  -  - 

รายได้อื$น  13,985,234  18,034,654  20,494,382  22,691,484 

รวมรายได้  2,964,411,282  2,826,091,719  2,251,990,110  2,118,516,023 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ  2,146,402,872  1,925,413,996  1,582,029,517  1,468,955,177 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  313,818,121  276,504,888  306,027,836  263,849,120 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  164,377,237  164,429,759  96,769,853  96,629,221 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  37,131,670  37,089,125  23,440,086  22,923,060 

ค่าใช้จ่ายอื$น 17  4,022,452  2,358,876  7,205,753  8,867,784 

รวมค่าใช้จ่าย  2,665,752,352  2,405,796,644  2,015,473,045  1,861,224,362 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิตบุิคคล  298,658,930  420,295,075  236,517,065  257,291,661 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18  6,499,378  8,260,198  -  - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิตบุิคคล  305,158,308  428,555,273  236,517,065  257,291,661 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (6,491,412)  (9,459,189) -6,905,879  (7,488,356)

กาํไรก่อนภาษเีงินได้นิตบุิคคล  298,666,896  419,096,084  229,611,186  249,803,305 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 32  (82,508,643)  (107,066,809) -44,479,545  (47,375,422)

กาํไรสุทธิสําหรับปี  216,158,253  312,029,275  185,131,641  202,427,883 

กาํไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐาน 33

กาํไรสุทธิ  0.34  0.48  0.29  0.31 

 643,815,986  650,000,000  643,815,986  650,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี)

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ"ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี$ยถ่วงนํ)าหนัก (หุ้น)  



งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิกอ่นภาษี  298,666,896  419,096,084  229,611,186  249,803,305 

   จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (6,499,378)  (8,260,198)  -  - 

   ค่าเสื$อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  25,727,048  27,601,469  5,666,622  5,188,488 

   ค่าเผื$อหนี)สงสัยจะสูญ  46,633  1,535,961  46,633  1,535,961 

   ค่าเผื$อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  3,482,609  1,334,752  2,240,660  1,712,367 

   ค่าเผื$อการด้อยค่าของเงินลงทุน  -  -  7,000,000  7,900,000 

   โอนกลบัค่าเผื$อการด้อยค่าของเงินลงทุน  (6,695,900)  (2,471,156)  -  - 

   กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี)ตดับัญชี  -  (5,726,191)  -  - 

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื$น  (6,175,600)  -  -  - 

 (47,659)  (53,194,009)  26,328  (8,636)

   กาํไรจากการได้รับลดหนี)  -  (9,354,262)  -  - 

   สาํรองจากการประมาณการหนี) สิน  2,197,000  4,323,400  461,000  4,323,400 

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี$ยนที$ยงัไม่เกดิขึ)นจริง  (121,539)  (458,093)  -  - 

   เงินปันผลรับ  (342,000)  (342,080)  (62,349,580)  (77,399,490)

   ดอกเบี) ยรับ  (7,001,626)  (7,987,981)  (12,020,229)  (11,271,555)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี) ย  2,630,650  6,258,106  5,864,441  6,489,158 

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี$ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี) สินดาํเนินงาน  305,867,134  372,355,802  176,547,061  188,272,998 

   ลูกหนี)การคา้  5,807,680  (52,919,915)  3,264,888  (70,937,175)

   ลูกหนี)กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั  2,824,131  (2,072,732)  3,726,868  (3,433,269)

   สินคา้คงเหลือ  (38,644,995)  29,723,522  4,236,255  (12,717,435)

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื$น  (11,432,506)  (813,375)  (10,273,039)  (5,082,992)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น  (133,559)  (87,601)  (114,000)  (18,000)

   เจา้หนี)การคา้  25,819,394  (1,087,835)  (279,263)  134,119,885 

   เจา้หนี)กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั  (49,491)  (34,415)  (36,270)  (47,581)

   หนี) สินหมุนเวียนอื$น  5,083,479  (23,609)  6,967,048  2,526,757 

เงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน  295,141,267  345,039,842  184,039,548  232,683,188 

   จ่ายภาษีเงินได้  (110,752,100)  (98,920,824)  (52,772,500)  (42,494,301)

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน  184,389,167  246,119,018  131,267,048  190,188,887 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี)

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ"ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

รายการปรับกระทบยอดกาํไรสุทธิกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายที$ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ$มขึ)น) ลดลง

หนี) สินดาํเนินงานเพิ$มขึ)น (ลดลง)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

 119,867,816  (71,441,653)  119,867,816  (71,441,653)

เงินให้กูย้มืระยะสั)นแกก่จิการที$เกี$ยวขอ้งกนัเพิ$มขึ)น  -  -  (44,300,000)  (12,100,000)

เงินฝากธนาคารที$มีภาระค ํ)าประกนัเพิ$มขึ)น  (30,517)  (65,086)  -  - 

 7,980,272  7,980,272  7,980,272  7,980,272 

ดอกเบี) ยรับ  7,317,622  8,388,208  12,324,454  11,711,208 

เงินปันผลรับ  342,000  342,080  62,349,580  77,399,490 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื$น  33,037,200  -  -  - 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที$ดิน อาคารและอุปกรณ์  80,097  65,024,552  6,075  17,221 

ซื)ออุปกรณ์  (9,802,538)  (13,245,978)  (836,644)  (135,700)

 158,791,952  (3,017,605)  157,391,553  13,430,838 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

 137,857  (4,335,660)  137,857  (4,335,660)

 (23,073,660)  3,127,693  -  - 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวที$ปรับโครงสร้างหนี) จากสถาบันการเงิน  (4,887,213)  (58,569,080)  (4,887,213)  (1,954,885)

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (24,984,048)  (25,800,000)  -  - 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวที$ปรับโครงสร้างหนี) จากกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั  -  -  (3,866,000)  (6,367,148)

เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื)อคืน  (83,490,200)  -  (83,490,200)  - 

ดอกเบี) ยจ่าย  (3,117,332)  (13,195,137)  (5,854,463)  (9,995,839)

เงินปันผลจ่าย  (59,384,194)  (44,543,581)  (59,383,864)  (44,543,185)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน  (198,798,790)  (143,315,765)  (157,343,883)  (67,196,717)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ*มขึ"นสุทธิ  144,382,329  99,785,648  131,314,718  136,423,008 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี  188,693,483  88,907,835  165,756,785  29,333,777 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี  333,075,812  188,693,483  297,071,503  165,756,785 

 -  -  -  - 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ*มเตมิ

รายการที$ไม่ใช่เงินสด

กจิกรรมลงทุน

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  9,062,045  39,435,418  -  - 

   โอนเงินให้กูย้มืระยะสั)นแกก่จิการที$เกี$ยวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืระยะยาว  -  -  80,145,144  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี)

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ"ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

เงินลงทุนชั$วคราว (เพิ$มขึ)น) ลดลง

เงินลงทุนในลูกหนี) ที$รับซื)อ - กจิการที$เกี$ยวขอ้งกนัลดลง

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินฝากที$กนัไวเ้พื$อการชาํระหนี)  (เพิ$มขึ)น) ลดลง

เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารเพิ$มขึ)น (ลดลง)



งบแสดงการเปลี*ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 งบการเงินรวม 
 ผลแตกต่างจาก 
 การจดัโครงสร้าง  ส่วนเกนิทุน  กาํไรสะสม 

 ทุนที$ออกจาํหน่าย  การดาํเนินธุรกจิ  จากการตีราคา  จดัสรรแลว้ 
 และชาํระเตม็มูลค่าแลว้  ของกลุ่มบริษทั  สินทรัพย ์  สํารองตามกฎหมาย  สํารองหุน้ทุนซื)อคืน  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซื)อคืน 

 650,000,000  (124,855,178)  244,440,681  -  -  22,497,752  - 
ค่าใช้จ่ายที*รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิทุนจากการตีราคา

 -  -  (39,435,418)  -  -  -  - 
รวมค่าใช้จ่ายที*รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - ###  - ###  (39,435,418)###  - ###  - ###  - ###  - ###
กาํไรสุทธิสําหรับปี  -  -  -  -  -  312,029,275  - 

 -  -  (39,435,418)  -  -  312,029,275  - 
 -  -  -  -  -  (45,500,359)  - 

โอนกาํไรสะสมส่วนที$ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
 -  -  -  8,076,846  -  (8,076,846)  - 

 650,000,000 ###  (124,855,178)###  205,005,263 ###  8,076,846 ###  - ###  280,949,822 ###  - ###

 650,000,000  (124,855,178)  205,005,263  8,076,846  -  280,949,822  - 
ค่าใช้จ่ายที*รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิทุนจากการตีราคา

 -  -  (9,062,045)  -  -  -  - 
รวมค่าใช้จ่ายที*รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - ###  - ###  (9,062,045)###  - ###  - ###  - ###  - ###
กาํไรสุทธิสําหรับปี  -  -  -  -  -  216,158,253  - 

 -  -  (9,062,045)  -  -  216,158,253  - 
 -  -  -  -  -  -  (83,490,200)

โอนกาํไรสะสมส่วนที$ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
 -  -  -  -  83,490,200  (83,490,200)  - 
 -  -  -  -  -  (58,500,303)  - 

โอนกาํไรสะสมส่วนที$ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
 -  -  -  10,266,782  -  (10,266,782)  - 

 650,000,000 ###  (124,855,178)###  195,943,218 ###  18,343,628 ###  83,490,200 ###  344,850,790 ###  (83,490,200)###

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ"ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ"นสุดวันที* 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2551

   สินทรัพย ์(หมายเหตุ 27)

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั"งสิ"นที*รับรู้สําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 36)

   เป็นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2552

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2552

   สินทรัพย ์(หมายเหตุ 27)

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั"งสิ"นที*รับรู้สําหรับปี
หุน้ทุนซื)อคืนในระหว่างปี (หมายเหตุ 29)

   เป็นสํารองหุน้ทุนซื)อคืน (หมายเหตุ 29)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 36)

   เป็นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2553



 รวม 

 792,083,255 

 (39,435,418)
 (39,435,418)
 312,029,275 
 272,593,857 
 (45,500,359)

 - 
 1,019,176,753 

 - 
 1,019,176,753 

 (9,062,045)
 (9,062,045)

 216,158,253 
 207,096,208 
 (83,490,200)

 - 
 (58,500,303)

 - 
 1,084,282,458 

 - 

 (หน่วย: บาท) 



 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 กาํไรสะสม 

 ทุนที$ออกจาํหน่าย  จดัสรรแลว้  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 และชาํระเตม็มูลค่าแลว้  สํารองตามกฎหมาย  สํารองหุน้ทุนซื)อคืน  หุน้ทุนซื)อคืน  รวม 

 650,000,000  -  -  (89,390,974)  -  560,609,026 
รายได้ที*รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
โอนกลบัค่าเผื$อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

 -  -  -  48,500,000  -  48,500,000 
รวมรายได้ที*รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  -  -  -  48,500,000  -  48,500,000 
กาํไรสุทธิสําหรับปี  -  -  -  202,427,883  -  202,427,883 
รวมรายได้ทั"งสิ"นที*รับรู้สําหรับปี  -  -  -  250,927,883  -  250,927,883 

 -  -  -  (45,499,909)  -  (45,499,909)
โอนกาํไรสะสมส่วนที$ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

 -  8,076,846  -  (8,076,846)  -  - 
 650,000,000  8,076,846  -  107,960,154  -  766,037,000 

 - 
 650,000,000  8,076,846  -  107,960,154  -  766,037,000 

รายได้ที*รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
โอนกลบัค่าเผื$อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

 -  -  -  20,204,000  -  20,204,000 
รวมรายได้ที*รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  -  -  -  20,204,000  -  20,204,000 
กาํไรสุทธิสําหรับปี  -  -  -  185,131,641  -  185,131,641 
รวมรายได้ทั"งสิ"นที*รับรู้สําหรับปี  -  -  -  205,335,641  -  205,335,641 

 -  -  -  -  (83,490,200)  (83,490,200)
โอนกาํไรสะสมส่วนที$ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

 -  -  83,490,200  (83,490,200)  -  - 
 -  -  -  (58,499,883)  -  (58,499,883)

โอนกาํไรสะสมส่วนที$ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
 -  10,266,782  -  (10,266,782)  -  - 

 650,000,000  18,343,628  83,490,200  161,038,930  (83,490,200)  829,382,558 
 -   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี)

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เก็ตติ"ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี*ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ"นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

 (หน่วย: บาท) 

 (ขาดทุน) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2551

   ในบริษทัย่อย (หมายเหตุ 17)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 36)

   เป็นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2552

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2552

   ในบริษทัย่อย (หมายเหตุ 17)

หุน้ทุนซื)อคืนในระหว่างปี (หมายเหตุ 29)

   เป็นสํารองหุน้ทุนซื)อคืน (หมายเหตุ 29)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 36)

   เป็นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2553
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บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทั%วไป 

1.1 ข้อมูลทั%วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ#งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั#น แคปปิตอล จาํกัด ซึ# งเป็นบริษัทที#จดทะเบียนจัดตั�งใน
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ที#อยู่
ตามที#จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่# 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีที#กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที# 30 มกราคม 
2552 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที#บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี� ได้จัดทาํขึ� นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว ้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื#นในนโยบาย              
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั (มหาชน) 
(ซึ#งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ#งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี�  

บริษทั ลกัษณะของธุรกจิ 
จดัตั�งขึ�นใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

ร้อยละของสินทรัพยที์#
รวมอยูใ่นสินทรัพยร์วม  
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 

ร้อยละของรายไดที้#รวมอยู่
ในรายไดร้วมสาํหรับปี
สิ�นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
1. บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น 

โพรดกัส์ จาํกดั 
คลงัสินคา้ห้องเยน็ ผลิต
และจาํหน่ายอาหารแช่
แข็งและให้เช่าพื�นที# 

ไทย 100.0 100.0 13.1 13.9 0.7 0.8 

2. บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง 
อินดสัตรี�  จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย       
ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
และถุงอะลูมิเนียมฟอยล ์

ไทย 100.0 100.0 18.0 16.1 25.8 25.0 

3. บริษทั พี.เอม.ฟูด. จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายอาหาร
ว่างสาํเร็จรูป 

ไทย 100.0 100.0 8.8 9.3 0.5 2.9 
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ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที#ไดม้า (วนัที#
บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัที#บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ัดทาํขึ� นโดยใชน้โยบายการบัญชีที#สําคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัที#มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมนี�แลว้ 

2.3 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื#อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกมาตรฐานการบัญชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ตามรายละเอียดขา้งล่างนี�  

3.1 มาตรฐานการบญัชีที#มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 
2554 (เวน้แต่แม่บทการบญัชีซึ#งมีผลบงัคบัใชท้นัที) 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปลี#ยนแปลงประมาณ

การทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 16 (ปรับปรุง 2552) ที#ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 19 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มลูเกี#ยวกบับุคคลหรือกิจการที#

เกี#ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 26 การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื#อออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที#     

เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที#อาจเกิดขึ�น และ

สินทรัพยที์#อาจเกิดขึ�น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื#อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที# 2 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที# 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที# 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที#ถือไวเ้พื#อขายและการ
ดาํเนินงานที#ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที# 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที# 15 

สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

3.2 มาตรฐานการบญัชีที#มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปิดเผยขอ้มลูเกี#ยวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื#อว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ          
งบการเงินสาํหรับปีที#เริ#มใชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปนี� ที#ฝ่าย
บริหารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในปีที#นาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั  
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับที% 19 เรื%อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบบันี� กาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที#ให้กับพนักงานเป็นค่าใชจ่้ายเมื#อ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ#งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หนี� สินเกี#ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื#องจากเกษียณอายุ โดยใช้การคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ#งในปัจจุบันบริษัทฯรับรู้ผลประโยชน์ที#ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื#อเกิด
รายการ 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที#อาจมีต่องบการเงินในปีที#เริ#มนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบันี�มาถือปฏิบติั  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที% 12 เรื%อง ภาษีเงินได้ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี�กาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชั#วคราวที#เกิดจากความแตกต่างของมลูค่า
สินทรัพยแ์ละหนี� สินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพื#อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑที์#กาํหนด  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที#อาจมีต่องบการเงินในปีที#เริ#มนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบันี�มาถือปฏิบติั  

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

 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี�กาํหนดใหกิ้จการที#แสดงรายการที#ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดว้ยราคาที#ตีใหม่ 
รับรู้ค่าเสื#อมราคาในงบกาํไรขาดทุนโดยคาํนวณจากราคาที#ตีใหม่ ในปัจจุบนับริษทัฯรับรู้ค่าเสื#อม
ราคาในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะส่วนที#คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยต์ามที#อนุโลมโดยประกาศสภา
วิชาชีพบญัชี การเปลี#ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปี 2554 จะไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสะสม
ของบริษทัฯ 

4. นโยบายการบัญชีที%สําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

  ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื#อบริษทัฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี#ยงและผลตอบแทนที#เป็น
สาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้�อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ#ม สาํหรับสินคา้ที#ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

  รายได้ค่าเช่า 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้เป็นรายไดทุ้กเดือนตามอตัราที#ระบุในสญัญาเช่า 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เมื#อไดใ้หบ้ริการแลว้ 
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  ดอกเบี�ยรับ 

 ดอกเบี�ยถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที#แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื#อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที#มี
สภาพคล่องสูง ซึ# งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที#ได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลกูหนี�การค้าและค่าเผื%อหนี�สงสัยจะสูญ  

 ลูกหนี� การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที#จะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื#อหนี�
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ� นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได้ ซึ# ง
โดยทั#วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี�   

4.4 สินค้าคงเหลอืและค่าเผื%อสินค้าเสื%อมคุณภาพ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํแสดงมลูค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที#
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ#ากว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั�งหมดรวมทั�งค่าโสหุ้ย
โรงงานดว้ย 

 สินคา้คงเหลืออื#นแสดงมลูค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที#จะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ#ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ#งของตน้ทุนการผลิตเมื#อมีการเบิกใช ้

 ค่าเผื#อสินคา้เสื#อมคุณภาพจะตั�งขึ�นสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั เคลื#อนไหวชา้หรือเสื#อมคุณภาพ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนชั#วคราวและเงินลงทุนระยะยาว คือ เงินลงทุนในตราสารหนี� ที#จะครบกาํหนดชาํระใน
หนึ#งปี รวมทั�งที#จะถือจนครบกาํหนด แสดงมลูค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชี
ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ#ากว่ามลูค่าตราสารหนี�ตามอตัราดอกเบี�ยที#แทจ้ริง ซึ#งจาํนวนที#ตดัจาํหน่าย/
รับรู้นี� จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี�ยรับ 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั#วไป ซึ#งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื#อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที#แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมลูค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที#แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน 

 



 6 

  บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉลี#ยถ่วงนํ� าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เมื#อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ#งตอบแทนสุทธิที#ไดรั้บกบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถกูบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน  

4.6 เงินลงทุนในลกูหนี�ที%รับซื�อ 

 เงินลงทุนในลกูหนี� ที#รับซื�อถือเป็นเงินลงทุนทั#วไป แสดงในราคาทุนที#จ่ายซื�อสุทธิจากค่าเผื#อการดอ้ย
ค่าของเงินลงทุนในลูกหนี�  (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน        
งบกาํไรขาดทุน 

4.7 ที%ดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื%อมราคา 

 ที#ดินแสดงมลูค่าตามราคาทุน/ราคาที#ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุน/ราคาที#ตีใหม่
หกัค่าเสื#อมราคาสะสม และค่าเผื#อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ# มแรกของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วนัที#ได้สินทรัพยม์า 
หลงัจากนั�นบริษทัยอ่ยจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึก
สินทรัพยด์งักล่าวในราคาที#ตีใหม่ ทั�งนี�บริษทัยอ่ยจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครั� ง
คราวเพื#อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัที#ในงบดุลแตกต่างจากมลูค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซึ#งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปนี�   

- บริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์#เพิ#มขึ�นจากการตีราคาใหม่ในบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคย
มีการตีราคาลดลงและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาที#ลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ส่วน
ที#เพิ#มจากการตีราคาใหม่นี� จะถกูรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนที#เคยลดลง ซึ#งรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนปีก่อนแลว้ 

- บริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์#ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาเพิ#มขึ�นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนที#ลดลงจากการตีราคาใหม่
จะถูกนาํไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ไม่เกินจาํนวนซึ#งเคยตีราคา
เพิ#มขึ�นของสินทรัพยช์นิดเดียวกนั และส่วนที#เกินจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
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 ค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาที#ตีใหม่ของสินทรัพยโ์ดยวิธี
เสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงันี�  

 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 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเสื#อมราคาที#คาํนวณไดข้า้งตน้ ดงัต่อไปนี�  

- ค่าเสื#อมราคาของส่วนที#คาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

- ค่าเสื#อมราคาของส่วนที#ตีราคาเพิ#มตดัจาํหน่ายไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์น
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ไม่มีการคิดค่าเสื#อมราคาสาํหรับที#ดินและงานระหว่างก่อสร้างและเครื#องจกัรระหว่างติดตั�ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการที#ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื#อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหว่างสิ#งตอบแทนสุทธิที#ไดรั้บจากการจาํหน่าย
สินทรัพยก์ับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั�น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื#อบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

4.8 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าตดัจาํหน่าย 

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ ไดแ้ก่ ค่าเช่าพื�นที#อาคารเพื#อประโยชน์ในการทาํสาํนักงานซึ#งเช่ามาจากบริษทัที#
เกี#ยวขอ้งกนั แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าคาํนวณ
โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 20 ปี  

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนักับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที#มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ  
หรือถกูบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที#มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซึ#งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯที#มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 



 8 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 จาํนวนเงินที#จ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุญัญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 รายการที#เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัที#เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที#เป็นตัวเงินซึ# งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัที#ในงบดุล 

 กาํไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอตัราแลกเปลี#ยนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน  

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัที#ในงบดุล บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งชี�ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื#อมลูค่าที#คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ#ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั�น ทั� งนี� มูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที#กิจการคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที#สะทอ้นถึงการประเมิน
ความเสี#ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี#ยงซึ#งเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพยที์#กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทั
ย่อยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที#ดีที#สุดซึ#งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ#งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที#
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�น       
ผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี#ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะของผูที้#ไม่มีความเกี#ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีที#ที#ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ซึ#งใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วน
ของผูถื้อหุน้ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาที#เคยบนัทึกไว ้

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุน
สาํรองเลี�ยงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเมื#อเกิดรายการ 

 



 9 

4.14 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบัญชีเมื#อภาระผูกพนัซึ#งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื#อปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�น และบริษัทฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมลูค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื#อถือ  

4.15 ภาษีเงินได้  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนที#คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์#กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

4.16 การปรับปรุงโครงสร้างหนี�ที%มปัีญหา 

 บริษทัฯถือปฏิบติันโยบายการบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี� ที#มีปัญหา โดยในกรณีที#เป็นการ
เปลี#ยนแปลงเงื#อนไขการชาํระหนี�  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนี�
นบัตั�งแต่วนัที#ปรับโครงสร้างหนี� จนถึงวนัครบกาํหนดของหนี� ตามเงื#อนไขใหม่ หากราคาตามบญัชี
ของหนี�ต ํ#ากวา่เงินที#ตอ้งจ่ายในอนาคตตามเงื#อนไขใหม่ ราคาตามบญัชีของหนี�  ณ วนัที#ปรับโครงสร้าง
หนี�จะไม่เปลี#ยนแปลง บริษทัฯจะบนัทึกดอกเบี�ยจ่ายโดยอตัราดอกเบี�ยที#แทจ้ริงคูณดว้ยราคาตามบญัชี
ของหนี�  ณ วนัเริ#มตน้ของแต่ละงวด 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที%สําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที#รับรองทั#วไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเรื#องที#มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี�
ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที#แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที#แสดงในหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงิน ผลที# เกิดขึ� นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที#ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ          
การประมาณการที#สาํคญัมีดงันี�  

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื#อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื#อพิจารณาว่าบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสี#ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์#เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผื%อหนี�สงสัยจะสูญของลกูหนี� 

 ในการประมาณค่าเผื#อหนี�สงสยัจะสูญของลกูหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที#คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี� แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหนี� ที#คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้   
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 ค่าเผื%อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั�งค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทั#วไปเมื#อฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการ
พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน
หรือเมื#อมีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที#จะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคญัหรือ
เป็นระยะเวลานานหรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ที%ดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเสื%อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการใช้
งานและมลูค่าซากเมื#อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใชง้านและมูลค่า
ซากใหม่หากมีการเปลี#ยนแปลงเช่นนั�นเกิดขึ�น 

 บริษทัย่อยแสดงมูลค่าของที#ดิน อาคารและเครื# องจกัรด้วยราคาที#ตีใหม่ ซึ#งราคาที#ตีใหม่นี� ไดจ้าก    
การประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับสินทรัพยป์ระเภทที#ดิน
และวิธีราคาเปลี#ยนแทนหกัค่าเสื#อมราคาสะสมสาํหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารและเครื#องจกัร ซึ#งการ
ประเมินมลูค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

  นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที#คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ#ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวข้องกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ#งเกี#ยวเนื#องกบัสินทรัพยน์ั�น 

 ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัการเลกิจ้างงาน 

 เงินบาํเหน็จพนกังานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในบญัชีตามหลกัเกณฑ์และเงื#อนไขซึ#งอา้งอิงกบักฎหมาย
แรงงานและระเบียบพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยประมาณการให้กบัพนักงานที#ทาํงาน
กบับริษทัจนครบเกษียณอายแุลว้ 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
เงินสด 402,800 153,915 270,714 40,000 
เงินฝากธนาคาร 332,673,012 188,539,568 296,800,789 165,716,785 

รวม 333,075,812 188,693,483 297,071,503 165,756,785 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.25 
ถึง 1.50 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.50 ต่อปี) 
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7. เงินลงทุนชั%วคราว  

ณ วนัที#  31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีเงินลงทุนจาํนวน 119.9 ลา้นบาท ในพนัธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประเภทไม่มีดอกเบี� ย มูลค่าตามหน้าตัSว 120 ลา้นบาท (2553: ไม่มียอดคงคา้ง) ซึ#งครบ
กาํหนดแลว้ในเดือนมกราคม 2553 

8. ลกูหนี�การค้า 

 ยอดคงเหลือของลกูหนี�การคา้ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี� ที#คงคา้งนับจาก
วนัที#ถึงกาํหนดชาํระไดด้งันี�  

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
อายุหนี�ค้างชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 407,280,842 417,505,869 371,386,370 373,880,120 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  8,505,738 4,185,964 2,785,858 3,633,811 
 3 - 6 เดือน 43,143 34,560 39,143 34,560 
 6 - 12 เดือน 109,331 82,163 109,331 82,163 
 มากกวา่ 12 เดือน 6,077,554 6,352,725 722,783 997,954 

รวม 422,016,608 428,161,281 375,043,485 378,628,608 
หกั: ค่าเผื#อหนี�สงสัยจะสูญ (6,142,946) (6,416,548) (788,175) (1,061,777) 

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 415,873,662 421,744,733 374,255,310 377,566,831 

9. รายการธุรกจิกบักจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที#สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื#อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที#ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ#งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18.5 21.1 5.5 6.2 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลจ่าย 35.2 29.8 35.2 29.8 อตัราตามที#ประกาศจ่าย 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 0.1 - ราคาตลาด 
ดอกเบี�ยรับ - - 5.1 3.5 อตัราร้อยละ 3.0 ถึง 4.55 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 62.3 77.4 อตัราตามที#ประกาศจ่าย 
รายไดอื้#น - - 19.0 21.5 ราคาตามสัญญา 
ซื�อสินคา้ - - 748.3 721.8 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไร

จาํนวนหนึ#ง 
ค่าใชจ่้ายในการขาย - - 0.3 - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี�ยจ่าย - - 4.0 4.4 อตัรา MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ดอกเบี�ยรับ 3.0 3.6 3.0 3.6 อตัรา MLR ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.8 1.8 0.8 1.8 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทที%เกี%ยวข้องกนั      
ขายสินคา้ - 0.1 - 0.1 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไร

จาํนวนหนึ#ง 
เงินปันผลรับ 0.3 0.3 - - อตัราตามที#ประกาศจ่าย 
ซื�อสินคา้ 242.0 290.2 241.9 290.2 ตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากาํไร

จาํนวนหนึ#ง 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 49.0 29.4 49.0 24.4 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27.3 24.8 19.5 17.2 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลจ่าย 0.9 0.7 0.9 0.7 อตัราตามที#ประกาศจ่าย 
ซื�ออุปกรณ ์ - 0.1 - - ราคาตลาด 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที# เกี#ยวข้องกัน ณ วนัที#  31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี
รายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
ลูกหนี�การค้ากิจการที%เกี%ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย     
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - - 17,816 

บริษัทที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั - 54,599 - 54,599 
บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ จาํกดั 829 7,789 829 7,789 

รวมลูกหนี�การคา้บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั 829 62,388 829 62,388 

รวมลูกหนี�การคา้กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 829 62,388 829 80,204 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
ลูกหนี�กิจการที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 6,445,178 7,347,915 

บริษัทที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษทั คาลบี�ธนาวธัน์ จาํกดั - 2,824,131 - 2,824,131 

รวมลูกหนี�กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั - 2,824,131 6,445,178 10,172,046 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแก่กิจการที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษัทที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ#ง จาํกดั - 6,006,634 - 5,586,568 

เงินให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก 

กิจการที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั - - 20,003,945 - 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั - - 36,407,180 12,101,989 
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - - 80,158,319 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับจาก
กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั - - 56,411,125 92,260,308 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจาก 

กิจการที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 80,160,954 - 

ดอกเบี�ยค้างรับจากกิจการที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 2,255,962 2,255,962 2,255,962 2,255,962 

เงินลงทนุในลูกหนี�ที%รับซื�อ - กิจการที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 39,901,362 47,881,634 39,901,362 47,881,634 

เจ้าหนี�การค้ากิจการที%เกี%ยวข้องกัน      
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั - - 7,462,218 8,893,026 
บริษทั พ.ีเอม.ฟูด จาํกดั - - 90,444,661 88,803,804 

    รวมเจา้หนี�การคา้บริษทัยอ่ย - - 97,906,879 97,696,830 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
บริษัทที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษทั คาลบี�ธนาวธัน์ จาํกดั - 38,540,312 - 38,540,312 
บริษทั แบรนด ์คอนเนคชั#นส์ จาํกดั 10,786,529 13,693,600 10,786,529 13,693,600 
บริษทั พรีเมียร์ เมโทรบสั จาํกดั 1,134,712 - 1,134,712 - 

    รวมเจา้หนี�การคา้บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั 11,921,241 52,233,912 11,921,241 52,233,912 

รวมเจา้หนี�การคา้กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 11,921,241 52,233,912 109,828,120 149,930,742 

เงินกู้ยมืระยะยาวที%ปรับโครงสร้างหนี�จากกิจการที%

เกี%ยวข้องกัน      
บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั - - 76,314,829 80,180,829 

เจ้าหนี�กิจการที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
    บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั - - 21,882 22,139 

บริษัทที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษทั พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จาํกดั - (103) - (11) 
บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั - 13,313 - - 
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ#ง จาํกดั 7,886 8,474 7,886 8,474 
บริษทั พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จาํกดั - 7,980 - 7,980 
บริษทั อิมพีเรียล อีเกิ�ล จาํกดั - 27,713 - 27,713 

    รวมเจา้หนี�บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั 7,886 57,377 7,886 44,156 

รวมเจา้หนี�กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 7,886 57,377 29,768 66,295 

 ในระหว่างปี 2553 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัมีการเคลื#อนไหวดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: บาท) 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที# ในระหวา่งปี ณ วนัที# 
 1 มกราคม 2553 เพิ#มขึ�น ลดลง 31 ธนัวาคม 2553 

งบการเงินรวม     
เงินลงทุนในลกูหนี�ที%รับซื�อ - กิจการที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 47,881,634 - (7,980,272) 39,901,362 
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(หน่วย: บาท) 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที# ในระหวา่งปี ณ วนัที# 
 1 มกราคม 2553 เพิ#มขึ�น ลดลง 31 ธนัวาคม 2553 

งบการเงินเฉพาะกิจการ     
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก 
กิจการที%เกี%ยวข้องกัน 

    

บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั - 20,003,945 - 20,003,945 
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั 12,101,989 39,305,191 (15,000,000) 36,407,180 
บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั 80,158,319 - (80,158,319) - 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับจาก
กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 92,260,308 59,309,136 (95,158,319) 56,411,125 

     
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจาก 
กิจการที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั - 80,160,954 - 80,160,954 

     
เงินลงทุนในลกูหนี�ที%รับซื�อ - กิจการที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 47,881,634 - (7,980,272) 39,901,362 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในปี 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายสาํหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี� ยประชุมและเงินบาํเหน็จ
ของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 37.1 ลา้นบาท (2552: 37.1 ลา้นบาท) และเฉพาะของ     
บริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 23.4 ลา้นบาท (2552: 22.9 ลา้นบาท) 

10. เงินให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจากกจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

 ยอดคงเหลือของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 เป็นเงิน
ใหกู้ย้มืในรูปของตัSวสญัญาใชเ้งินแก่บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั จาํนวน 36.4 ลา้นบาท 
(2552: 12.1 ลา้นบาท) และบริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั จาํนวน 20.0 ลา้นบาท (2552: ไม่
มียอดคงค้าง) ซึ# งคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 3.6 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเมื#อทวงถามและไม่มี
หลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั 

 นอกจากนี�  ในเดือนกนัยายน 2553 บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกัด ไดป้รับการชาํระหนี� เงินกู้ยืมระยะสั�น
จาํนวน 80.1 ลา้นบาท (2552: 80.1 ลา้นบาท) โดยการทาํบนัทึกขอ้ตกลงชาํระหนี� กบับริษทัฯตามที#
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
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11. 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 
3.  กาํหนดการชาํระคืน 
  - เงินตน้  เป็นรายไตรมาสเริ#มตั�งแต่มิถุนายน 2554 ถึงธนัวาคม 2561 
  - ดอกเบี�ย เป็นรายเดือน 

 รายละเอียดเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบี� ยคา้งรับ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 แสดงได้
ดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 
 2553 2552 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบี�ยคา้งรับ 80,160,954 - 
หกั: ส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหนึ#งปี (7,515,810) - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระคืน
ภายในหนึ#งปี 72,645,144 - 

12. สินค้าคงเหลอื 

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
ค่าเผื#อการลดลงของ           
มูลค่าสินคา้คงเหลือ 

 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
สินคา้สาํเร็จรูป 39,220,483 47,405,369 (1,475,018) (865,708) 37,745,465 46,539,661 
งานระหว่างทาํ 23,036,025 16,338,555 (406,581) (151,926) 22,629,444 16,186,629 
วตัถุดิบ 79,482,537 45,840,951 (1,021,252) (513,015) 78,461,285 45,327,936 
วสัดุหีบห่อ 26,276,770 21,797,563 (1,870,543) (1,592,934) 24,406,227 20,204,629 
วสัดุโรงงานสิ�นเปลือง 5,401,883 4,966,698 (2,618,323) (2,789,889) 2,783,560 2,176,809 
วสัดุอื#น 243,070 228,487 - - 243,070 228,487 
สินคา้ระหว่างทาง 7,385,672 7,828,186 - - 7,385,672 7,828,186 
รวม 181,046,440 144,405,809 (7,391,717) (5,913,472) 173,654,723 138,492,337 
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    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
ค่าเผื#อการลดลงของ            
มูลค่าสินคา้คงเหลือ 

 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
สินคา้สาํเร็จรูป 30,874,249 37,154,508 (1,099,043) (862,747) 29,775,206 36,291,761 
วสัดุหีบห่อ 39,640 - - - 39,640 - 
 30,913,889 37,154,508 (1,099,043) (862,747) 29,814,846 36,291,761 

13. เงินฝากที%กนัไว้เพื%อการชําระหนี� 

 ณ วนัที#  31 ธันวาคม 2553 เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทฯจาํนวนเงินประมาณ 9.1 ล้านบาท                
(2552: 9.2 ลา้นบาท) มีภาระผกูพนัซึ#งประกอบดว้ยภาระผกูพนัเกี#ยวเนื#องกบัการชาํระคืนเงินกูย้ืมตาม
เงื#อนไขในสญัญาปรับโครงสร้างหนี� ลงวนัที# 3 กนัยายน 2542 เป็นจาํนวนเงิน 0.1 ลา้นบาท และกนัเงิน
สํารองเกษียณอายุพนักงานเป็นจํานวนเงิน 9.0 ลา้นบาท (2552: 0.2 ล้านบาท และ 9.0 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 

14. เงินฝากธนาคารที%มภีาระคํ�าประกนั 

 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ� าประกนัสาํหรับหนังสือคํ� าประกนัที#ออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัยอ่ยและเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

15. เงินลงทุนระยะยาว  

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีเงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล มูลค่าตามหน้าตัSว 50.0 ลา้นบาท     
(2552: 50.0 ลา้นบาท) ซึ#งจะครบกาํหนดในเดือนมีนาคม 2556 และมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.25 ต่อปี 

16. 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 ลา้นหุ้น และได้มูลหนี�  64.5 ลา้นบาท ซึ#งบริษัทฯจะ
ไดรั้บชาํระจากบริษทัร่วมดงักล่าวตามตารางการชาํระคืนตั�งแต่ปี 2550 ถึงปี 2558 โดยมีอตัราดอกเบี� ย
ร้อยละ 4.5 ต่อปีสาํหรับปี 2549 และปี 2550 และหลงัจากนั�นอตัรา MLR ต่อปี เฉพาะในปี 2549 
บริษทัฯไดรั้บชาํระดอกเบี�ยจากบริษทัร่วมดงักล่าวในอตัราร้อยละ 1.0 ต่อปี ส่วนที#เหลืออีกร้อยละ 
3.5 ต่อปี บริษทัฯจะไดรั้บพร้อมเงินตน้งวดสุดทา้ยในปี 2558 ซึ#งเป็นไปตามแผนฟื� นฟูกิจการของ
บริษทัร่วมดงักล่าว 
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17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที#แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

    (หน่วย: บาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที#บริษทัฯ 

รับระหว่างปี 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั 230,000,000 230,000,000 100.00 100.00 311,699,369 311,699,369 - - 

บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั 93,000,000 93,000,000 100.00 100.00 92,999,200 92,999,200 18,599,880 51,149,670 

บริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั 8,750,000 8,750,000 100.00 100.00 182,499,812 182,499,812 43,749,700 26,249,820 

รวม 331,750,000 331,750,000   587,198,381 587,198,381 62,349,580 77,399,490 

หกั: ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (211,775,181) (211,775,181)   

รวม     375,423,200 375,423,200   

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (156,399,000) (169,603,000)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     219,024,200 205,820,200   

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯครั� 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 ตามลาํดบั ต่อมาเมื#อวนัที#  22 สิงหาคม 2550 ที#ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั� งที# 
1/2550 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซื�อเงินลงทุนทั�งหมดในบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกดั ซึ#งบริษทัฯเคยถือหุ้น
ทางออ้มเมื#อปี 2549 จากบริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั ในราคา 60.0 ลา้นบาท เนื#องจากการซื�อขาย
เงินลงทุนขา้งตน้เป็นการจดัโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษทั ดงันั�น บริษัทฯจึงได้แสดงราคาทุน
ดั�งเดิมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเนื#องจากบริษทัย่อยทั�งสามดงักล่าวที#ซื�อมาจาก
บริษทั พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ จาํกดั เคยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมาโดยตลอด และผลของรายการซื�อ
ขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” และ
แสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล 
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ในปีปัจจุบนั บริษทัฯไดโ้อนกลบัค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  
จาํกดั และบริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั จาํนวน 4.0 ลา้นบาท และ 16.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2552: 25.1 ลา้น
บาท และ 23.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั) โดยบนัทึกรายการผา่นไปยงับญัชี “กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร” ใน
งบดุลของปีปัจจุบนั เนื#องจากเดิมบริษัทฯไดบ้นัทึกปรับปรุงรายการค่าเผื#อการดอ้ยค่าจากการซื�อเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยผา่นไปยงับญัชี “กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร” โดยตรง เนื#องจากการซื�อเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยเป็นการจดัโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษทั และบริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื#อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จาํกดั เพิ#มเติมจาํนวน 7.0 ลา้นบาท (2552: 7.9 ลา้นบาท) 
โดยแสดงเป็นค่าใชจ่้ายอื#นในงบกาํไรขาดทุนของปีปัจจุบนั 

18. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

18.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   (หน่วย: บาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกจิ 

จดัตั�งขึ�น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 
(มหาชน) 

ลงทุนใน
กจิการต่างๆ 

ไทย 20.08 20.08 186,065,416 186,065,416 61,018,134 53,857,856 

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (143,629,118) (144,290,018) - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ     42,436,298 41,775,398 61,018,134 53,857,856 

 
   (หน่วย: บาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกจิ 

จดัตั�งขึ�น 
ในประเทศ 

สัดส่วนเงิน
ลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ ลงทุนใน ไทย 18.22 18.22 36,766,046 36,766,046 - - 36,766,046 36,766,046 

จาํกดั (มหาชน) กจิการต่างๆ          
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18.2 ส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปัน
ผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน               
ในบริษทัร่วมในระหว่างปี 

เงินปันผลที#บริษทัฯ 
รับระหว่างปี 

 2553 2552 2553 2552 
     

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 6,499,378 8,260,198 - - 

18.3 มลูค่ายติุธรรมของบริษทัร่วมที#เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมที#เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที# 31 ธนัวาคม มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 74 84 67 76 

18.4 ขอ้มลูทางการเงินของบริษทัร่วม 

 ขอ้มลูทางการเงินตามที#แสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงันี�  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ 
ณ วนัที#  

31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัที#  

31 ธนัวาคม 

หนี� สินรวม 
ณ วนัที#  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับ 
ปีสิ�นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ
สาํหรับปี 
สิ�นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 800 800 1,418 1,206 1,115 938 476 511 (5) 9 
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19. เงินลงทุนระยะยาวอื%น 

  งบการเงินรวม 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลที#บริษทัฯ                        
รับระหว่างปี 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
บริษทั กลุ่มสุวทิยด์าํริห ์จาํกดั 1,000 1,000 10.00 10.00 100,000 100,000 - - 
บริษทั คาลบี�ธนาวธัน ์จาํกดั 18,000 18,000 - 19.00 - 26,861,600 342,000 342,080 

รวม     100,000 26,961,600 342,000 342,080 

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (100,000) (6,135,000)   
เงินลงทนุระยะยาวอื%น - สุทธิ     - 20,826,600   
 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลที#บริษทัฯ                           

รับระหว่างปี 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
บริษทั กลุ่มสุวทิยด์าํริห ์จาํกดั 1,000 1,000 10.00 10.00 100,000 100,000 - - 

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (100,000) (100,000)   
เงินลงทนุระยะยาวอื%น - สุทธิ     - -   

ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ# งไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื#นทั�งหมดโดยมีมูลค่า
การขายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 33.0 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 6.2            
ลา้นบาท นอกจากนี�  บริษทัยอ่ยไดโ้อนกลบัรายการค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวทั�งจาํนวน
ในปีปัจจุบนั 
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20. ที%ดิน อาคารและอปุกรณ์  
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยซ์ึ#งแสดงมูลค่าตามราคาที#ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ#งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
 

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ  ส่วนปรับปรุง เครื#องมือ 
เครื#องตกแต่งติดตั�ง 
และเครื#องใช ้  

งานระหว่างกอ่สร้าง
และเครื#องจกัร  

 ที#ดิน ที#ดิน สิ#งปลูกสร้าง เครื#องจกัร อาคารเช่า และอุปกรณ์ สํานกังาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั�ง รวม 
ราคาทุน / ราคาที%ตใีหม่           
31 ธนัวาคม 2552 221,065,000 2,863,300 359,782,977 383,585,406 7,675,007 46,180,796 34,048,324 11,160,826 9,378,872 1,075,740,508 
ซื�อเพิ#ม - - 289,000 1,522,431 - 4,756,788 1,500,813 - 1,733,506 9,802,538 
จาํหน่าย - - - (654,300) - (103,138) (942,447) - - (1,699,885) 
กลบัรายการส่วนเกนิทุนจากการตีราคา       
สินทรัพยเ์นื#องจากการขาย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(193,932) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(193,932) 

โอนเขา้   - - 1,064,767 489,342 - 63,007 9,190 - - 1,626,306 
โอนออก - - - - - - - - (1,626,306) (1,626,306) 
ตดัจาํหน่าย - - - - - - (28,309) - (11,800) (40,109) 
31 ธนัวาคม 2553 221,065,000 2,863,300 361,136,744 384,748,947 7,675,007 50,897,453 34,587,571 11,160,826 9,474,272 1,083,609,120 
ค่าเสื%อมราคาสะสม           
31 ธนัวาคม 2552 - 2,098,321 226,712,465 359,285,871 7,449,640 37,186,290 30,835,532 9,373,357 - 672,941,476 
ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี - - 10,824,945 4,839,358 186,243 3,558,724 1,278,411 688,821 - 21,376,502 
ตดัจาํหน่ายส่วนที#ตีราคาสินทรัพยถ์าวรเพิ#ม - 109,283 8,952,762 - - - - - - 9,062,045 
ค่าเสื#อมราคาสําหรับส่วนที#จาํหน่าย - - - (654,289) - (103,130) (910,038) - - (1,667,457) 
กลบัรายการค่าเสื#อมราคาสะสม - ส่วนเกนิทุน           
 จากการตีราคาสินทรัพยเ์นื#องจากการขาย - - - (193,932) - - - - - (193,932) 
ค่าเสื#อมราคาสําหรับส่วนที#ตดัจาํหน่าย - - - - - - (23,679) - - (23,679) 
31 ธนัวาคม 2553 - 2,207,604 246,490,172 363,277,008 7,635,883 40,641,884 31,180,226 10,062,178 - 701,494,955 
ค่าเผื%อการด้อยค่า           
31 ธนัวาคม 2552 - - - - - - - - 8,018,539 8,018,539 
31 ธนัวาคม 2553 - - - - - - - - 8,018,539 8,018,539 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี           
31 ธนัวาคม 2552 221,065,000 764,979 133,070,512 24,299,535 225,367 8,994,506 3,212,792 1,787,469 1,360,333 394,780,493 
31 ธนัวาคม 2553 221,065,000 655,696 114,646,572 21,471,939 39,124 10,255,569 3,407,345 1,098,648 1,455,733 374,095,626 
ค่าเสื%อมราคาสําหรับปี           
2552 (13.5 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนที#เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 20,943,974 
2553 (14.0 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนที#เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 21,376,502 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เครื#องตกแต่งติดตั�ง   
 ส่วนปรับปรุง และเครื#องใช ้   
 อาคารเช่า สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ     
31 ธนัวาคม 2552 7,675,007 10,060,214 11,160,826 28,896,047 
ซื�อเพิ#ม - 836,644 - 836,644 
จาํหน่าย - (778,130) - (778,130) 

31 ธนัวาคม 2553 7,675,007 10,118,728 11,160,826 28,954,561 

ค่าเสื%อมราคาสะสม     
31 ธนัวาคม 2552 7,449,640 8,511,471 9,373,357 25,334,468 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี 186,243 680,386 688,821 1,555,450 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#จาํหน่าย - (745,725) - (745,725) 

31 ธนัวาคม 2553 7,635,883 8,446,132 10,062,178 26,144,193 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2552 225,367 1,548,743 1,787,469 3,561,579 

31 ธนัวาคม 2553 39,124 1,672,596 1,098,648 2,810,368 

ค่าเสื%อมราคาสําหรับปี    
2552 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 1,773,589 

2553 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  1,555,450 

 บริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยใ์นเดือนธนัวาคม 2549 ตามรายกลุ่มของสินทรัพยซึ์#ง
เกณฑที์#ใชป้ระเมินราคาสินทรัพยมี์ดงันี�   

- ที#ดินประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด (Market Approach) 

- อาคารและเครื#องจกัรประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์ราคาเปลี#ยนแทนหัก
ค่าเสื#อมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost) 



 24 

 รายละเอียดของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ที#แสดงตามราคาที#ตีใหม่และค่าเสื#อมราคาสะสม มีดงันี�  
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2553 2552 

 
ที#ดิน 

ส่วนปรับปรุง
ที#ดิน 

อาคารและ 
สิ#งปลูกสร้าง เครื#องจกัร  ที#ดิน 

ส่วนปรับปรุง
ที#ดิน 

อาคารและ 
สิ#งปลูกสร้าง เครื#องจกัร  

ราคาทุนเดิม 76,355,523 1,770,473 276,173,787 297,232,164 76,355,523 1,770,473 274,820,020 295,874,691 
ส่วนเพิ#มจากการตีราคา 144,709,477 1,092,827 84,962,957 87,516,783 144,709,477 1,092,827 84,962,957 87,710,715 

ราคาที#ตีใหม่ 221,065,000 2,863,300 361,136,744 384,748,947 221,065,000 2,863,300 359,782,977 383,585,406 

         
ค่าเสื#อมราคาสะสม - ราคาทุนเดิม - 1,770,472 212,105,261 275,760,225 - 1,770,472 201,280,315 271,575,156 
ค่าเสื#อมราคาสะสม - ส่วนเพิ#มจาก
การตีราคา - 437,132 34,384,911 87,516,783 - 327,849 25,432,150 87,710,715 

ค่าเสื#อมราคาสะสม - ราคาที#ตีใหม่ - 2,207,604 246,490,172 363,277,008 - 2,098,321 226,712,465 359,285,871 

 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบบัที# 25/2549 โดยให้
ทางเลือกในกรณีที#กิจการมีการตีราคาสินทรัพยเ์พิ#ม สามารถเลือกปฏิบติัโดยคาํนวณค่าเสื#อมราคาที#
ตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิม แทนที#จะคาํนวณจากราคาที#ตีใหม่ ทั�งนี�  บริษทัฯเลือกที#จะ
ปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯคาํนวณค่าเสื#อมราคาที#ตดัไปสู่งบกาํไร
ขาดทุนจากราคาที#ตีใหม่ กาํไรสุทธิและกาํไรต่อหุน้จะเปลี#ยนแปลงเป็นดงันี�  

 งบการเงินรวม 

 2553 2552 
   กาํไรสุทธิ (บาท) 207,096,208 272,593,857 
   กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.32 0.42 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดจ้ดจาํนองที#ดินพร้อมสิ#งปลูกสร้างทั�งหมดและเครื#องจกัรส่วนใหญ่ของบริษทั
ย่อยซึ# งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี (ราคาที#ตีใหม่) ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2553 จาํนวน 256.1 ลา้นบาท               
(2552: 352.8 ลา้นบาท) เพื#อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัวงเงินสินเชื#อและหนงัสือคํ�าประกนัที#บริษทัยอ่ย
ไดรั้บจากธนาคาร 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จาํนวนหนึ# งซึ#งตดัค่าเสื#อมราคาหมดแลว้
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื#อมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 390.7 ลา้นบาท (2552: 324.0 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงินประมาณ 
22.1 ลา้นบาท (2552: 14.5 ลา้นบาท) 
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21. สินทรัพย์ที%ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2553 2552 
ที#ดิน 20,459,500 20,459,500 
เครื#องจกัร เครื#องมือและอุปกรณ์ 115,358,423 115,542,944 

รวม 135,817,923 136,002,444 
หกั: ค่าเสื#อมราคาสะสม (113,490,578) (113,506,393) 
 ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (1,852,151) (1,852,151) 

สินทรัพยที์#ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ 20,475,194 20,643,900 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าที#รวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี 168,694 3,122,880 

 สินทรัพยที์#ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ก่ ที#ดิน เครื#องจกัร เครื#องมือและอุปกรณ์สาํหรับส่วนงาน
และโรงงานแห่งหนึ#งที#หยดุการผลิตและโครงการใหม่ที#ยงัไม่ไดด้าํเนินการของบริษทัย่อยสามแห่ง 
ซึ#งจดัใหมี้การประเมินมลูค่าสินทรัพยที์#ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานบางส่วนในปี 2549 โดยผูป้ระเมิน
อิสระและไม่ปรากฎว่ามีการดอ้ยค่าลง 

 ในไตรมาสที#สามของปี 2552 บริษทัย่อยแห่งหนึ# งไดท้าํสัญญาขายที#ดินพร้อมสิ#งปลูกสร้างในส่วน
ของสินทรัพยที์#ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานกบับริษทัแห่งหนึ#ง และในเดือนธนัวาคม 2552 บริษทัย่อย
ไดท้าํการโอนกรรมสิทธิk ในสินทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยที์#ไม่ไดใ้ชใ้น
การดาํเนินงานจาํนวน 53.1 ลา้นบาท 

 บริษทัย่อยแห่งหนึ# งได้จดจาํนองที#ดินและเครื# องจักรส่วนใหญ่ซึ# งเป็นสินทรัพยที์#ไม่ไดใ้ชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยซึ#งมีมลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 20.5 ลา้นบาท 
(2552: 20.5 ลา้นบาท) เพื#อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัวงเงินสินเชื#อและหนังสือคํ� าประกนัที#บริษทัย่อย
ไดรั้บจากธนาคารแห่งหนึ#ง 

22. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 95,847,465 95,847,465 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (37,930,134) (35,444,528) 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ 57,917,331 60,402,937 

ค่าตดัจาํหน่ายที#รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2,485,606 1,808,826 
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23. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 

  (หน่วย: บาท) 
 อตัราดอกเบี�ย งบการเงินรวม 

 (ร้อยละต่อปี) 2553 2552 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 23,073,660 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัยอ่ยคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองที#ดินพร้อมสิ#งปลกูสร้างและเครื#องจกัร
ส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยตามที#กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 และ 21 

24. เงินกู้ยมืระยะยาวที%ปรับโครงสร้างหนี� 

 ในปี 2542 บริษทัฯไดล้งนามในสญัญาปรับโครงสร้างหนี�กบัเจา้หนี�สถาบนัการเงิน เงื#อนไขการชาํระ
คืนเงินกูย้มืและอตัราดอกเบี�ยมีรายละเอียดดงันี�  

1.  อตัราดอกเบี�ย  MLR สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื 
2.  กาํหนดการชาํระคืน  

 - เงินตน้    - เป็นรายไตรมาสเริ#มตั�งแต่มีนาคม 2544 ถึงธนัวาคม 2550 
    - เป็นรายไตรมาสเริ#มตั�งแต่กนัยายน 2548 ถึงธนัวาคม 2557 
 - ดอกเบี�ยคา้งชาํระ ภายในธนัวาคม 2557 
 - ดอกเบี�ย  เป็นรายเดือน 

 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# 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 แสดงไดด้งันี�  

        (หน่วย: บาท) 
 2553 2552 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สถาบนั
การเงิน 

บริษทัใน
เครือ 

สถาบนั
การเงิน 

บริษทัใน
เครือ 

สถาบนั
การเงิน 

บริษทัใน
เครือ 

สถาบนั
การเงิน 

บริษทัใน
เครือ 

เงินกูย้มืระยะยาว 33,149,353 - 33,149,353 76,314,829 38,036,566 - 38,036,566 80,180,829 
หัก: ส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี (6,086,990) - (6,086,990) (3,866,000) (5,109,547) - (5,109,547) (3,866,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที#ถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี 27,062,363 - 27,062,363 72,448,829 32,927,019 - 32,927,019 76,314,829 
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25. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 ในระหว่างปี 2546 บริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัเจา้หนี�
สถาบนัการเงินเพื#อชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี� ตามสัญญาปรับโครงสร้าง
หนี�ลงวนัที# 3 กนัยายน 2542 โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายคืนเงินตน้และดอกเบี�ยที#เกี#ยวขอ้งทั�งหมดแก่เจา้หนี�
สถาบนัการเงินสองแห่งจาํนวนเงินรวมประมาณ 118 ลา้นบาทในเดือนมีนาคม 2546 และไดท้าํการ
ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี�ยที#เกี#ยวขอ้งบางส่วนแก่เจา้หนี�สถาบนัการเงินรายที#เหลือในเดือนเมษายน 
2546 เรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัย่อยดังกล่าวจะทยอยชาํระคืนดอกเบี� ยส่วนที#เหลือจากสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี�จาํนวนเงิน 13.69 ลา้นบาทเป็นระยะเวลาเจ็ดปีโดยไม่มีดอกเบี� ย นอกจากนี�  บริษทัย่อย
แห่งดงักล่าวไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเชื#อกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ# ง ภายใต้
สญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเชื#อกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ# งนี�  บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ละเวน้บางประการตามที#ระบุไวใ้นสญัญา 

 สญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทั พรีเมียร์ แคนนิ#ง อินดสัตรี�  จาํกดั มีรายละเอียดดงันี�  

1.  เงินตน้ 200 ลา้นบาท 
2.  อตัราดอกเบี�ย MLR (KTB) 
3.  กาํหนดการชาํระคืน  
     - เงินตน้ เป็นรายเดือน ไม่ตํ#ากว่า 2.15 ลา้นบาทต่อเดือน เริ#มตั�งแต่เดือน

เมษายน 2546 เป็นตน้ไป เป็นเวลา 84 เดือน 
     - ดอกเบี�ยส่วนที#เหลือ เป็นรายเดือน 0.16 ลา้นบาทต่อเดือน เริ# มตั�งแต่เดือนเมษายน 

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

 รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2553 2552 
เงินกูย้มืระยะยาว - 24,984,048 
ดอกเบี�ยส่วนที#เหลือ - 496,917 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว - 25,480,965 
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 ในเดือนมีนาคม 2553 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืทั�งจาํนวนแลว้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยยงัคง
ตอ้งปฏิบติัตามเงื#อนไขบางประการตามที#ระบุไวใ้นสญัญาวงเงินสินเชื#อกบัสถาบนัการเงินแห่งนี�  ซึ#ง
ประกอบดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชี ทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือคํ� าประกนัธนาคาร 
โดยมีเงื#อนไขดงันี�  

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

2. ห้ามทาํธุรกรรมให้กู้ยืมกับกลุ่มเจ้าหนี� ซึ# งเป็นบริษัทที#เกี#ยวขอ้ง เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษทัยอ่ย 

3. หา้มทาํการลงทุนใดๆ หรือจดัตั�งบริษทัยอ่ยใดๆ หรือใหเ้งินกูใ้ดๆ 

4. ห้ามทาํการกูย้ืม ก่อภาระผกูพนัหรือคํ� าประกนัภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที#ลงนามใน
สัญญานี� เวน้แต่ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัย่อยหรือเวน้แต่บริษทัย่อยตอ้งดาํรง
อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนผูถื้อหุน้ไวมิ้ใหสู้งกว่าในอตัรา 3:1 ตามงบการเงินประจาํปี 

 หากบริษทัย่อยไม่ปฏิบัติตามขอ้ตกลงที#ให้ไวก้ับสถาบันการเงิน สถาบันการเงินถือว่าเป็นการผิด
สญัญาและให้ถือว่าหนี� สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื#อของสัญญาดงักล่าวเป็นอนัถึงกาํหนดชาํระ
โดยทนัที 

 วงเงินสินเชื#อจากสถาบันการเงินคํ� าประกันโดยการจาํนองที#ดินพร้อมสิ#งปลูกสร้างทั�งหมดและ
เครื#องจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยตามที#กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 และ 21 และ
การจดจาํนองที#ดินพร้อมสิ#งปลกูสร้างของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ#ง 

26. ประมาณการหนี�สินระยะสั�น 

 ยอดคงเหลือของประมาณการหนี� สินระยะสั�นเป็นผลประโยชน์บาํเหน็จพนักงาน ซึ#งมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที# 1 มกราคม 2553 9,052,250 9,052,250 
เพิ#มขึ�นในระหว่างปี 2,197,000 461,000 
ลดลงจากรายจ่ายที#เกิดขึ�นจริง (525,650) (525,650) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 10,723,600 8,987,600 
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27. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยคื์อส่วนเกินทุนจากการตีราคาที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ#งมีการ
เปลี#ยนแปลงในระหว่างปีดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2553 2552 
ยอดคงเหลือตน้ปี 205,005,263 244,440,681 
หกั: การตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (9,062,045) (39,435,418) 
ยอดคงเหลือปลายปี 195,943,218 205,005,263 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็นเงินปันผลได ้

28. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ#งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

29. หุ้นทุนซื�อคนื/กาํไรสะสมจดัสรรสําหรับหุ้นทุนซื�อคนื 

 เมื#อวนัที# 23 สิงหาคม 2553 ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซื�อหุ้นคืน เพื#อการ
บริหารทางการเงินของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 65 ลา้นหุน้ (มลูค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10 
ของหุน้ที#จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด และมีวงเงินไม่เกิน 130 ลา้นบาท โดยจะดาํเนินการซื�อหุน้ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั�งแต่วนัที#  8 กันยายน 2553 ถึงวนัที#  7 มีนาคม 2554 และมีกาํหนด
ระยะเวลาในการจาํหน่ายหุน้ซื�อคืนไดภ้ายหลงั 6 เดือนนับแต่การซื�อหุ้นคืนแลว้เสร็จ แต่ตอ้งไม่เกิน        
3 ปี ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 มีหุ้นสามญัที#ซื�อคืนโดยบริษทัฯเป็นจาํนวน 32,751,300 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 5.04 ของหุน้ที#จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด มลูค่ารวมของหุน้ซื�อคืนเป็นจาํนวนเงิน 83.5 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# 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองสาํหรับหุ้นทุน
ซื�อคืนเต็มจาํนวนแลว้ 
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30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที#สาํคญัดงัต่อไปนี�  
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื#นของพนกังาน 272,508,628 260,501,719 144,934,548 140,716,393 
ค่าเสื#อมราคา 21,545,196 24,066,854 1,555,450 1,773,589 
ค่าตดัจาํหน่าย 4,181,852 3,534,615 4,111,172 3,414,899 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 27,245,289 29,092,607 17,669,872 17,548,539 
ซื�อสินคา้สําเร็จรูป 862,666,559 784,841,276 1,693,443,218 1,585,445,614 
วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 1,033,782,222 897,497,794 - - 
การเปลี#ยนแปลงในสินคา้สําเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 1,487,416 (14,048,643) 6,280,259 (11,312,011) 

31. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ#งไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
การอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมดงัต่อไปนี�  

บริษทั บตัรหมายเลข เมื#อวนัที# กิจการ 

บริษทั พี.เอม.ฟดู จาํกดั 1478/2538 29 มิถุนายน 2538 ผลิตอาหารว่างสาํเร็จรูป 
 1572/2540 3 กนัยายน 2540 ผลิตอาหารว่างสาํเร็จรูป 

 ภายใตเ้งื#อนไขที#กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิที#ไดจ้ากการประกอบกิจการที#ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับตั�งแต่วนัที#    
4 มิถุนายน 2539 และ 1 ธนัวาคม 2541 ตามลาํดบั ซึ#งเป็นวนัที#เริ#มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ซึ#ง
สิทธิประโยชน์นี� ไดสิ้�นสุดลงแลว้เมื#อวนัที# 3 มิถุนายน 2547 และ 30 พฤศจิกายน 2549 ตามลาํดบั และ
ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกิจการที#ไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติ มีกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัที#พน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

32.  ภาษีเงินได้นิตบุิคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณขึ�นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับ
ปีหลงัจากบวกกลบัและหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายได้ต่างๆที#ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายและ
รายไดใ้นการคาํนวณภาษีและหกัดว้ยเงินปันผลรับซึ#งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ละกาํไรของบริษทัยอ่ย
ส่วนที#ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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33. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉลี#ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้น
สามญัที#ถือโดยบุคคลภายนอกที#ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างปี โดยสุทธิจากหุ้นสามญัซื�อคืนที#ถือโดย
บริษทัฯ 

34. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกัคือ (1) จดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 
(2) การผลิตอาหาร (3) การใหเ้ช่าพื�นที#และบริการ และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัใน
ประเทศ ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที#            
31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีดงัต่อไปนี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 
 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  
 จดัจาํหน่ายสินคา้ ส่วนงาน ใหเ้ช่าพื�นที# รายการบญัชี  
 อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร และบริการ ระหว่างกนั งบการเงินรวม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจ้ากภายนอก           
ในประเทศ 2,157 2,007 30 40 10 14 - - 2,197 2,061 

   ต่างประเทศ - - 733 674 - - - - 733 674 
รวมรายไดจ้ากภายนอก 2,157 2,007 763 714 10 14 - - 2,930 2,735 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 763 729 10 8 (773) (737) - - 
รายไดท้ั�งสิ�น 2,157 2,007 1,526 1,443 20 22 (773) (737) 2,930 2,735 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 575 538 208 270 1 1   784 809 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที#ไม่ไดปั้นส่วน:           
ดอกเบี�ยรับ         7 8 
กาํไรจากการไดรั้บลดหนี�          - 9 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 
ระยะยาวอื#น         6 - 

กาํไรจากการจาํหน่ายที#ดิน อาคาร
และอุปกรณ์         - 53 

โอนกลบัค่าเผื#อการดอ้ยค่าของ     
เงินลงทุน         7 2 

รายไดอื้#น         14 18 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (314) (276) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (164) (164) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร         (37) (37) 
ค่าใชจ่้ายอื#น         (4) (2) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน         
ในบริษทัร่วม         6 8 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (6) (9) 
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         (83) (107) 
กาํไรสุทธิ         216 312 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 
 ส่วนงาน  ส่วนงาน การตดั  
 จดัจาํหน่ายสินคา้ ส่วนงาน ใหเ้ช่าพื�นที# รายการบญัชี  
 อุปโภคและบริโภค ผลิตอาหาร และบริการ ระหว่างกนั งบการเงินรวม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3 4 171 181 200 210 - - 374 395 
สินทรัพยอื์#น 1,303 1,250 396 361 10 11 (486) (436) 1,223 1,186 
รวมสินทรัพย ์ 1,306 1,254 567 542 210 221 (486) (436) 1,597 1,581 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามที#กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 9 

35. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
ของแต่ละบริษทัขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัย่อย
และพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรอง
เลี�ยงชีพนี�บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื#อ
พนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของแต่ละบริษทั ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 6.2 ลา้นบาท (2552: 6.0 ลา้นบาท) และเฉพาะของ
บริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 3.3 ลา้นบาท (2552: 3.2 ลา้นบาท) 

36. เงินปันผลจ่าย 

 เมื#อวนัที# 30 พฤศจิกายน 2552 ที#ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯครั� งที# 5/2552 ไดมี้มติอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับปี 2552 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น 45.5 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวแลว้ในเดือนธนัวาคม 
2552 

 เมื#อวนัที# 23 เมษายน 2553 ที#ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2552 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น 58.5 
ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2553 

37. ภาระผกูพนัและหนี�สินที%อาจเกดิขึ�น 

37.1  ภาระผกูพนัเกี%ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยไดท้าํสัญญาเช่าที#เกี#ยวข้องกับการเช่าพื�นที#ในอาคารสาํนักงาน คลงัสินค้า 
ยานพาหนะและอุปกรณ์กับกิจการที#เกี#ยวขอ้งกันและบริษัทอื#น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั�งแต่             
1 ถึง 5 ปี  
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 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั�นตํ#าที#ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงาน ดงันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน   
ภายใน 1 ปี 8.2 5.5 
1 ถึง 5 ปี 9.4 3.3 

37.2 ภาระผกูพนัเกี%ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

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

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั�นตํ#าที#ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใต้
สญัญาใหบ้ริการระยะยาว ดงันี�   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน   
ภายใน 1 ปี 45.2 27.5 
1 ถึง 5 ปี 18.1 17.8 
มากกว่า 5 ปี 56.4 56.4 

37.3 การคํ�าประกนั 

ก) บริษทัย่อยแห่งหนึ# งไดค้ ํ� าประกันวงเงินสินเชื#อให้แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ# งในวงเงิน 101.5   
ลา้นบาท 

ข) ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ#งออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 12.1 ลา้นบาท ซึ#งเกี#ยวเนื#องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัยอ่ย ซึ#งประกอบดว้ยหนังสือคํ� าประกนัเพื#อค ํ� าประกนัภาษีอากรขาเขา้จาํนวน 
8.2 ลา้นบาทและเพื#อค ํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 3.9 ลา้นบาท 
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38. เครื%องมอืทางการเงิน 

38.1 นโยบายการบริหารความเสี%ยง 

  เครื#องมือทางการเงินที#สาํคญัของบริษทัฯตามที#นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับเครื#องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลกูหนี�การคา้ เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั�นและเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีความเสี#ยงที#เกี#ยวขอ้งกบัเครื#องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี#ยงดงันี�  

 ความเสี%ยงด้านการให้สินเชื%อ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี#ยงดา้นการใหสิ้นเชื#อที#เกี#ยวเนื#องกบัลกูหนี�การคา้ เงินใหกู้ย้มื และเงิน
ลงทุนในลกูหนี� ที#รับซื�อ - กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี#ยงนี� โดยการกาํหนดให้มี
นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื#อที#เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะ
ไดรั้บความเสียหายที#เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื#อ นอกจากนี�  การใหสิ้นเชื#อของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเนื#องจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ที#หลากหลายและมีอยู่
จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที#บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื#อคือมูลค่า
ตามบญัชีของลกูหนี�การคา้ เงินใหกู้ย้มื และเงินลงทุนในลกูหนี� ที#รับซื�อ - กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัที#แสดง
อยูใ่นงบดุล 

  ความเสี%ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี�ยที#สาํคญัอนัเกี#ยวเนื#องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั�น และเงินกูย้มืระยะยาวที#มีดอกเบี�ย อยา่งไรก็ตาม เนื#องจากสินทรัพย์
และหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที#ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี� ยคงที#
ซึ#งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี�ยของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่น
ระดบัตํ#า  

  ณ วนัที#  31 ธนัวาคม 2553 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที#สาํคญัสามารถจัดตามประเภทอตัรา
ดอกเบี�ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที#มีอตัราดอกเบี�ยคงที#สามารถแยกตามวนัที#ครบ
กาํหนดหรือวนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี� ยใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งันี�  
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 อตัราดอกเบี�ยคงที# อตัราดอกเบี�ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ดอกเบี�ย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม        

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 333 - 333 0.25 - 1.50 
ลูกหนี�การคา้ - - - - 416 416 - 
เงินฝากที#กนัไวเ้พื#อการชาํระหนี�  - - - 9 - 9 0.25 
เงินฝากธนาคารที#มีภาระคํ�าประกนั 3 - - - - 3 0.5 - 1.0 
เงินลงทุนระยะยาว - 50 - - - 50 4.25 
เงินลงทุนในลูกหนี� ที#รับซื�อ - กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั - - - 40 - 40 MLR 
 3 50 - 382 416 851  
หนี�สินทางการเงิน        
เจา้หนี�การคา้ - - - - 333 333 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี�จาก           
สถาบนัการเงิน - - - 33 - 33 MLR 

 - - - 33 333 366  
 
 อตัราดอกเบี�ยคงที# อตัราดอกเบี�ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ดอกเบี�ย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ        

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 297 - 297 0.25 - 1.25 
ลูกหนี�การคา้ - - - - 374 374 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแกก่จิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 56 - - - - 56 3.60 
เงินฝากที#กนัไวเ้พื#อการชาํระหนี�  - - - 9 - 9 0.25 
เงินลงทุนระยะยาว - 50 - - - 50 4.25 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกก่จิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั 7 40 33 - - 80 3.60 
เงินลงทุนในลูกหนี� ที#รับซื�อ - กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั - - - 40 - 40 MLR 
 63 90 33 346 374 906  

หนี�สินทางการเงิน        
เจา้หนี�การคา้ - - - - 284 284 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี�จาก 
สถาบนัการเงิน - - - 33 - 33 MLR 

เงินกูย้ืมระยะยาวที#ปรับโครงสร้างหนี�จาก           
กจิการที#เก ี#ยวขอ้งกนั - - - 76 - 76 MLR 

 - - - 109 284 393  

   

 



 36 

 ความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยน 

  บริษัทย่อยมีความเสี#ยงจากอตัราแลกเปลี#ยนที#สําคัญอนัเกี#ยวเนื#องจากการซื�อและขายสินค้าเป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ#งส่วนใหญ่มี
อายสุญัญาไม่เกินหนึ#งปีเพื#อใชเ้ป็นเครื#องมือในการบริหารความเสี#ยง 

  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที#เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดงันี�  

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัยอ่ยมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี�  

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.1 29.90 ถึง 30.17 

38.2 มูลค่ายตุธิรรมของเครื%องมอืทางการเงิน 

  เนื#องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะ
สั�น เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อย
จึงประมาณมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชีที#แสดงใน
งบดุล 

  มลูค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที#ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี#ยนสินทรัพยก์นัในขณะที#ทั�งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี#ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะที#ไม่มีความเกี#ยวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่กบัลกัษณะของเครื# องมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าที#
เหมาะสม 

39. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที#สาํคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซึ#งโครงสร้างทางการเงินที#
เหมาะสมและการดาํรงไวซึ้#งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื#อง 

 ตามงบดุล ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเป็น 0.5:1 (2552: 0.6:1) 
และบริษทัฯมีอตัราส่วนเท่ากบั 0.6:1 (2552: 0.6:1) 

 สินทรัพยท์าง หนี� สินทาง อตัราแลกเปลี#ยน  
สกุลเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2553 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.3 1.8 30.0063 และ 30.2963 

เยน - 31.1 0.374218 
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40. วงเงินสินเชื%อ 

 วงเงินสินเชื#อ (เงินเบิกเกินบญัชี หนังสือคํ� าประกนัธนาคาร ทรัสต์รีซีทส์ และเลตเตอร์ออฟเครดิต  
เป็นตน้) ที#บริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินโดยมีเงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยและการ 
จดจาํนองที#ดินพร้อมสิ#งปลกูสร้างทั�งหมดและเครื#องจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัย่อยวางเป็นหลกัทรัพย์
ค ํ�าประกนั 

41. การอนุมตังิบการเงิน 

 งบการเงินนี� ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื#อวนัที# 21 กุมภาพนัธ ์2554 


