
บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)                                                                                                     

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนา 50 

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 สินทรัพยถาวรหลักท่ีบริษัทใชในการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทและบริษัทยอยที่ใชในการประกอบธุรกิจ สรุปไดดังนี้ 
(หนวย : พันบาท) 

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน 
มูลคาตามบัญชีสุทธิตามงบ

การเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

1. ที่ดินและสวนปรบัปรุงทีด่ินของบริษัท
ยอย ประกอบดวย 
- ที่ดินของบริษทั พี.เอม.ฟูด จาํกัด  

ต.หนองกี่ อ.กบินทรบุรี จ.ปราจนีบรีุ 
โฉนดทีด่ินเลขที ่36944 เนื้อที่รวม 24-
1-12 ไร 

- ที่ดินของบริษทั พรีเมียร แคนนิ่ง 
อินดัสตรี้ จาํกัด 
ต.บางบอ อ.บางบอ จ. สมทุรปราการ 
โฉนดทีด่ินเลขที ่3446 เนื้อที่รวม 14-
1-51 ไร 

- ที่ดินของบริษทั พรีเมียร โฟรเซน โพร
ดักส จํากัด 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพล ี                   
จ.สมุทรปราการ โฉนดทีด่ินเลขที ่
6233 เนือ้ที่รวม 15-3-11 ไร และโฉนด
เลขที่ 6234 เนื้อทีร่วม 8-2-78 ไร  

222,048 เปนเจาของ คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่
ไดรับจากสถาบันการเงิน1/ 

2. อาคาร ส่ิงปลกูสราง และสวนปรบัปรุง
อาคารเชา  

171,730 เปนเจาของ คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่
ไดรับจากสถาบันการเงิน1/ 

3. เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ 92,096 เปนเจาของ คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่
ไดรับจากสถาบันการเงิน1/ 

4. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน  2,973 เปนเจาของ - 
5. ยานพาหนะ 1,801 เปนเจาของ - 

รวม 490,648 2/   
1/  ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรของบริษัทยอย คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินจํานวนรวม 956.64 ลานบาท 
2/ ในป 2549 บริษัทยอย ประกอบดวย PCI และ PFP มีการประเมินราคาสินทรัพยถาวรใหม โดย PFP วาจางบริษัท อเมริกัน 
แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด และ PCI วาจางบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด เอเจนซี่ จํากัด เปนผูประเมินราคาสินทรัพย
ถาวร โดยมีสวนเกินจากการตีราคาสินทรัพยจํานวน 65.23 ลานบาท และ 187.54 ลานบาท สําหรับ PCI และ PFP ตามลําดับ  

 ในไตรมาสที่ 2 ของป 2550 PMF มีการประเมินราคาสินทรัพยถาวรใหม โดยวาจาง บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนผูประเมินราคาสินทรัพยถาวร โดยมีสวนเกินจากการตีราคาสินทรัพยจํานวน 68.01 ลานบาท  
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5.2 สินทรัพยท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยมีสินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 
40.37 ลานบาท สามารถแบงประเภท ไดดังนี้ 

เจาของกรรมสิทธ์ิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน 

 มูลคาตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)  
ที่ดิน PMF, PCI 24,319 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร PMF 61,032 
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ PMF, PCI, PFP 134,960 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม  (179,288) 
       คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย  (1,852) 

สินทรัพยท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน-สุทธิ  39,171 

สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงานของ PCI เปนที่ดินและเครื่องจักรที่ซื้อมาใชในการทําโครงการใหมแต
ยังไมไดดําเนินการ ซึ่งปจจุบันยังไมมีแผนการใชทรัพยสินดังกลาวในการผลิตสินคาใดๆ สินทรัพยที่ไมไดใชในการ
ดําเนินงานของ PFP เปนเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตเนื้อปลาบดแชแข็งที่ไดหยุดการผลิตไปแลว 
สําหรับสินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงานของ PMF เปนที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณของโรงงานเกาที่
ไมไดใชในการประกอบธรุกิจแลว  
  
5.3 สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยเปนเจาของเครื่องหมายการคา มีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดเคร่ืองหมายการคา ระยะเวลา* กรรมสิทธ์ิ 
1. ตราสินคาทาโร 7 ส.ค. 2541 -  6 ส.ค. 2551 บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด 
2. ตราสินคาคอริฟนซี 24 พ.ย. 2550 - 23 พ.ย. 2560 บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)  
3. ตราสินคาคอริฟนซี – พลัส 6 ก.ย. 2549 - 5 ก.ย. 2559 บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)  
4. ตราสินคาคิงส คิทเชน 7 เม.ย. 2549 - 6 เม.ย. 2559 บริษัท พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส จํากัด 
* หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจะมีอายุ 10 ป นับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการคากับสํานัก
เครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย โดยสามารถตออายุไดคราวละ 10 ป ซ่ึงที่ผานมาบริษัทและ
บริษัทยอยไดดําเนินการตออายุมาโดยตลอด 
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5.4 สัญญาเชา 

บริษัททําสัญญาเชาพื้นที่อาคาร / คลังสินคาเพื่อใชเปนที่ต้ังสํานักงานและเก็บรักษาสินคา โดยทําสัญญาเชากับ
บุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัท (การเชาพื้นที่สํานักงาน) และบุคคลที่ไมมีความเกี่ยวของกันกับบริษัท(การเชาพื้นที่
คลังสินคา) โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้ 

ระยะเวลาการเชา พื้นท่ี 
 สํานักงาน คูสัญญา สถานที่เชา จํานวน 

ปท่ีเชา 
วันเริ่ม 
สัญญา 

วันสิ้นสุด 
สัญญา 

(ตร.ม.) 

1. สํานักงาน  บริษัท  พรีเมียร  
มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)  
หอง 2048-2062 ชั้นที่ 2/D 
หอง 3049-3057 ชั้นที่ 3/D 
หอง 4026-4041 ชั้นที่ 4/D  

บริษัท พรีเมียร เอ็นเตอร
ไพรซ จํากัด (มหาชน)  

เลขที่ 1 พรีเมียรคอรปอเรท
ปารค ซอยพรีเมียร 2 ถนน
ศรีนครินทร  แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

20 4 มิ.ย.33 3 มิ.ย.53 2,174.55 

2. คลังสินคาที่ 1 และ 2  
บริษัท  พรีเมียร   มารเก็ตติ้ง 
จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัท ทรานส โลจิสติกส 
จํากัด  

3 3 / 9  หมู ที่  1  ทางหลวง
พิเศษหมายเลข  36 (ถนน
กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม) 
แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

1 1 ม.ค.51 31 ธ.ค.51* 2,000 

* สัญญาสามารถตออายุอัตโนมัติไดคราวละ 1 ป  

5.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในอนาคต 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจสินคาอุปโภคและบริโภคและในธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัท
ซึ่งมีศักยภาพในการสรางผลกําไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัท  
โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทจะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวม
เปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน โดยผูแทนของบริษัทมีหนาที่ออกเสียงในที่
ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาไว สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทไมมี
นโยบายเขาไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน 

5.6 การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท คือ บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด (PMF) บริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ 
จํากัด (PCI) และบริษัท พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส จํากัด (PFP) โดยบริษัทถือหุนทั้งหมดใน PMF, PCI และ PFP  ทั้งนี้ 
บริษัทมีการควบคุมดูแล และกําหนดนโยบายในบริษัทยอยดังกลาว โดยการสงกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบดวย 
นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน และนายสมชาย ชุณหรัศมิ์ เขาไปเปนกรรมการของบริษัทยอย ซึ่ง
กรรมการของบริษัทจะเปนผูวางนโยบายในการดําเนินธุรกิจ วางแผนกลยุทธ ตลอดจนใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
ตางๆ ในการบริหารงานเพื่อใหแตละบริษัทยอยสามารถดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไวได   

บริษัทมีการควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยดังกลาวอยางใกลชิด หากบริษัทยอยมี
นโยบายหรือการดําเนินการที่อาจกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  ไดแก  แผนงานและ
งบประมาณประจําป โครงสรางองคกร การทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
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สินทรัพยตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเพิ่ม(ลด)ทุน การกอหนี้หรือภาระผูกพัน การกําหนด
นโยบายและการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน เปนตน บริษัทยอยจะตองมาขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทกอน อยางไรก็ตาม PMF ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ 
ดังนั้นการบริหารงานใน PMF จะบริหารงานโดยผูบริหารแผน ซึ่ง PMF เปนผูบริหารแผนของตนเอง และมีระยะเวลา
ดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ 5 ป ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 21 ธันวาคม 2551 

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวม 1 บริษัท คือ บริษัท พรีเมียร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) (PE) ซึ่งเกิดจากใน
ไตรมาสที่ 4 ของป 2548 บริษัทไดเขาไปซื้อหนี้บริษัทดังกลาวจากเจาหนี้สถาบันการเงิน และไดรับชําระหนี้สวนหนึ่ง
เปนหุนสามัญของ PE ในสัดสวนรอยละ 24.13 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ PE ซึ่งปจจุบัน PE อยู
ระหวางการฟนฟูกิจการ โดยมีบริษัท พรีเมียร แพลนเนอร จํากัด เปนผูบริหารแผน ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายที่จะเขาไป
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของ PE ประกอบกับ PE ตองปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการอยางเครงครัด  ประกอบกับบริษัท
ยังมีนโยบายที่จะจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวภายในระยะเวลาอันสั้น โดยบริษัทจะคํานึงถึงผลตอบแทนที่
จะไดรับจากการจําหนายเงินลงทุนและสภาวะการณตลาดในขณะนั้นๆ  

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติใหจําหนายเงิน
ลงทุนในหุนสามัญของ PE โดยมอบอํานาจใหนางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน ซึ่งเปนกรรมการบริษัท หรือนางวไลรัตน 
ผองจิตต ซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท พรีเมียร ฟชช่ัน แคปปตอล จํากัด ในฐานะเปนผูใหคําปรึกษาตามสัญญาวาจาง
บริหารและใหคําปรึกษาธุรกิจ เปนผูดําเนินการในการขายหลักทรัพยดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการขางตน โดยผูรับมอบอํานาจไมมีอํานาจในการซื้อขายหลักทรัพยอื่นใด นอกเหนือจากการขายหุน PE 
เทานั้น  


