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สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป 

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ PM จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2520 ในนาม 
“บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด” โดยคุณสุวิทย โอสถานุเคราะห  ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท ในระยะ 
แรกบริษัทอยูภายใตการบริหารของ “บริษัท กลุมสุวิทยดําริห จํากัด” ดําเนินธุรกิจดานการตลาด สงเสริมการขาย และ
จัดจําหนายสินคาประเภทขนมขบเคี้ยว สินคาอุปโภคบริโภค 

ปจจุบันบริษัทอยูภายใตการบริหารของกลุมบริษัทพรีเมียร และทีมงานผูบริหารโดยอาชีพ บริษัทประกอบ
ธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนาย สินคาภายใตการจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายของบริษัท แบงออกเปน 5 
กลุมผลิตภัณฑ ไดแก  ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑอาหาร/เครื่องด่ืม ลูกอม ผลิตภัณฑยาและอาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑของใชสวนตัวและของใชในครัวเรือน โดยสินคาที่บริษัทจัดจําหนายเปนการจําหนายในประเทศทั้งหมด ซึ่ง
จําหนายผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ ไดแก ชองทางการจําหนายแบบรานคาสมัยใหมหรือโมเดิรนเทรด (Modern 
Trade) ชองทางจําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van) ซึ่งมีเครือขายรานคาครอบคลุม
กวา 30,000 แหงทั่วประเทศ  ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 650 ลานบาท และมีทุนเรียกชําระแลว 500 ลานบาท โดย
มีบริษัท พรีเมียร ฟชช่ัน แคปปตอล จํากัด (PFC) และบริษัท พรีเมียร เพ็ท โพรดักส จํากัด (PPP) เปนผูถือหุนใหญ ซึ่ง
ถือหุนในบริษัทรอยละ 85 และรอยละ 15 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท ตามลําดับ  

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย 3 แหง คือ บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด (PMF) บริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ 
จํากัด (PCI) และบริษัท พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส จํากัด (PFP) ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแลวในแตละบริษัท บริษัทยอยทั้งสามแหงดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหาร ไดแก 
ผลิตภัณฑปลาเสนและปลาแผนภายใตตราสินคาทาโร ผลิตภัณฑปลาทูนาสําเร็จรูปบรรจุถุง (Pouch) และผลิตภัณฑ
ปลาทูนาทําเปนอาหารสําหรับสัตวเลี้ยง (Pet Food) บรรจุถุงและบรรจุกระปอง ซอสพริกและซอสมะเขือเทศ และ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง นอกจากนี้ PFP ยังมีธุรกิจในการรับจางแชเยือกแข็งผลิตภัณฑตางๆ รับฝากแชสินคาในหอง
เย็น รวมถึงการใหเชาพื้นที่ในการผลิตและบรรจุสินคาใหกับลูกคา   

เมื่อพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย สามารถแบงการประกอบธุรกิจหลักไดเปน 
2 ประเภท คือ ธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคา และธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหาร โดยมี
รายละเอียดการประกอบธุรกิจดังนี้ 

ธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคา   ดําเนินการโดยบริษัท โดยบริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปน
ตัวแทนจําหนาย  มีคาตอบแทนและเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงอยางเครงครัด สินคา
ภายใตการจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายของบริษัทแบงออกเปน 5 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก  

1) ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว ไดแก ปลาสวรรคทาโร ขาวเกรียบกุงคาลบี้ ขาวเกรียบรูปปลาซีฟช มันฝรั่งแทง
ทอดกรอบแจกซ ถ่ัวลันเตาอบกรอบบันบัน ขาวอบกรอบชินมัย มะขามอบบวย ตราจี๊ดจาด  

2) ผลิตภัณฑอาหาร/เครื่องดื่ม ไดแก ซอสมะเขือเทศและซอสพริกคิงสคิทเชน ผักและผลไมดองตรา      
แมจินต น้ําผลไม และน้ําผลไมอัดลมตรา BERRI 

3) ลูกอม ไดแก โอเล คอริฟน-ซี 
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4) ผลิตภัณฑยาและอาหารเสริม ไดแก ยาอม ยาธาตุ และผลิตภัณฑดูแลสุขภาพตรากิเลน ลูกอมโบตัน    
ลูกอมวันวัน เม็ดอมโบตัน มิ้นทบอล 

5) ผลิตภัณฑของใชสวนตัวและของใชในครัวเรือน ไดแก ผลิตภัณฑแปง สบู สบูเหลวเด็ก สบูเหลวลางมือ 
ครีมอาบน้ํา ออยล โลช่ัน แชมพูสระผม ภายใตตราสินคา Cussons, Imperial Leather, Carex, Pearl, 
Premier และ Que 

ทั้งนี้บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาประเภทขนมขบเคี้ยวมากที่สุด 
หรือคิดเปนประมาณรอยละ 80 ของรายไดรวมของบริษัท  

ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหาร ดําเนินการโดย PMF PCI และ PFP ซึ่งแตละบริษัทมีรายละเอียดการ
ประกอบธุรกิจ ดังนี้  

PMF ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาประเภทปลาเสนและปลาแผนหรือเปนที่รูจักกันในชื่อ “ปลา

สวรรคทาโร” ซึ่งเปนสินคาภายใต brand ของ PMF โดยผลิตภัณฑของ PMF มีการจําหนายในประเทศเกือบทั้งหมด 
และมีบริษัทเปนผูจัดจําหนายใหแตเพียงผูเดียว 

PCI ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปลาทูนา ไดแก ผลิตภัณฑปลาทูนาสําเร็จรูปบรรจุ
ถุง และผลิตภัณฑปลาทูนาทําเปนอาหารสําหรับสัตวเลี้ยง (Pet Food) บรรจุถุงและบรรจุกระปอง โดยนําปลาทูนาที่ได
จากทั้งในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ มาผานกระบวนการแปรรูป ปรุงรสชาติตามคําสั่งซื้อของลูกคา ภายใต
ตราสินคาของลูกคา ซึ่งผลิตภัณฑปลาทูนาทั้งหมดจะสงออกไปจําหนายในตางประเทศ โดยมีตลาดหลัก คือ ประเทศ
ญี่ปุน นอกจากนี้ PCI ยังประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ภายใตเครื่องหมายการคา “คิงส        

คิทเชน” ซึ่งผลิตภัณฑซอสจะจําหนายในประเทศเปนหลัก โดยมีบริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคาประเภทซอสใหแก 
PCI 

PFP ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ซึ่งเปนการแปรรูปวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มจากเดิม (VAP : Value Added Product) อาทิ VAP หนาตมยําซีฟูด (Topping หนาพิซซา) และ
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมปรุงและพรอมรับประทาน ไดแก ขาวผัดหนําเลี๊ยบ ขาวอบเผือก ตมยํากุง 
ลูกช้ินปลา ลูกช้ินเปด เปนตน โดยเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา ผลิตภัณฑจําหนายในประเทศทั้งหมด โดยมี
ลูกคาหลัก ไดแก ผูประกอบการเครือขายฟาสฟูด และซุปเปอรมารเก็ต เปนตน และ PFP ยังใหเชาสินทรัพยสวนที่
เหลือจากการใชงาน โดยเปนการใหเชาพื้นที่ในการผลิตและบรรจุสินคาใหกับลูกคา รวมทั้งการใหบริการรับจางแช
เยือกแข็งผลิตภัณฑตางๆ และรับฝากแชสินคาในหองเย็น 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว
และอุตสาหกรรมปลาทูนา โดยในป 2550 อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 14,000 ลานบาท มี
อัตราการขยายตัวรอยละ 9 รอยละ 13 และรอยละ 9 ในป 2548-2550 ตามลําดับ โดยมีขนมขึ้นรูปเปนผูครองสวนแบง
ตลาดมากที่สุด คือ รอยละ 34 รองลงมาไดแก มันฝรั่ง ปลาสวรรค ถ่ัว ขาวเกรียบกุง หรือคิดเปนรอยละ 33 รอยละ 9 
รอยละ 9 และรอยละ 6 ของมูลคาตลาดรวม ตามลําดับ สําหรับแนวโนมการแขงขันการใหบริการเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูผลิตสินคาโดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคมีความตองการกระจายสินคาใหแก
ผูบริโภคอยางทั่วถึง จึงมีความจําเปนตองวาจางตัวแทนจําหนายสินคาที่มีความชํานาญเฉพาะเปนผูดําเนินการดานการ
ขายแทนการดําเนินการเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการตลาดและลดตนทุนในการบริหารจัดการ นอกจากนี้การ
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แขงขันของผูผลิตขนมขบเคี้ยวตางๆ อาจตองพิจารณาปจจัยแวดลอมที่อาจจะสงผลกระทบตอการเติบโตของตลาด
ขนมขบเคี้ยวเพ่ิมเติม คือ การที่คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. จะออกมาตรการเขมงวดกับขนมขบเคี้ยวมากขึ้น 
เชน การหามทําโฆษณาในรายการเด็ก การติดตราสัญลักษณที่แสดงสินคาวาเปนสินคาที่บริโภคแลวอวนเปนรูปคลาย
สัญญาณไฟจราจร เพื่อแสดงใหเห็นวาขนมชนิดนี้เหมาะสมกับการบริโภคหรือไม และการหามแจกของแถมในขนม
ขบเคี้ยว เปนตน จะเปนปจจัยสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอตลาดขนมขบเคี้ยวตอไปในอนาคต 

 อุตสาหกรรมปลาทูนากระปองเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญของประเทศ สามารถสรางรายไดใหแก
ประเทศประมาณ 35,000 - 45,000 ลานบาทตอป โดยประเทศไทยเปนประเทศที่มีการสงออกปลาทูนากระปองมาก
ที่สุดเปนอันดับ 1 ของโลก ในป 2549 การสงออกปลาทูนากระปองมีปริมาณรวม 416,226 ตัน และมูลคารวม 40,406 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่มีปริมาณรวม 368,619 ตัน และมูลคารวม 36,261 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 
12.91 และรอยละ 11.43 ในสวนของปริมาณและมูลคาตามลําดับ สําหรับป 2550 การสงออกปลาทูนากระปองมี
ปริมาณรวม 440,255 ตัน และมูลคารวม 44,863 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 5.77 และรอยละ 11.03 ในสวน
ของปริมาณและมูลคาตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2549   

 เมื่อพิจารณาความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ บริษทัและบริษัทยอยมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ 
ดังนี้  

• ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย และคุณสมบัติของบริษัทที่ยังไมเปนไปตาม
เกณฑรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในเรื่องสวนของผูถือหุนและการกระจายการถือหุนของผูถือหุนรายยอย 

 เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง และ
การไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนตามที่คาดการณไว หากบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ได ซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษทั  

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุน (ขาดทุนเกินทุน) จํานวน (70) 
ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่ตํ่ากวาตามกฎเกณฑการรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยที่
กําหนดคุณสมบัติของบรษิัทผูยื่นคําขอตองมีสวนของผูถือหุนไมนอยกวา 300 ลานบาท อยางไรก็ตามเมื่อปรับปรุงดวย
ทุนที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุนครั้งแรกตอประชาชน (Initial Public Offering : IPO) จํานวนประมาณ 455 ลาน
บาท จะทําใหบริษัทมีสวนของผูถือหุนเพียงพอที่จะมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยได ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการยื่นขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แลว โดยตลาดหลักทรัพยไดพิจารณาขอมูลของบริษัทแลวเห็นวา หุนสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตาม
ขอบังคับตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวนคุณสมบัติเรื่อง
การกระจายการถือหุนรายยอยและมูลคาทุนชําระแลว  

• ความเสี่ยงจากการไมไดรับเงินปนผล 

 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 501 ลานบาทซึ่งเปนผลขาดทุน
ที่เกิดขึ้นในอดีตในชวงที่ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ถึงแมวาบริษัทไดเริ่มฟนตัวและมีกําไร
สุทธิตอเนื่องมาตั้งแตผลการดําเนินงานป 2547 - 2550 แตก็ยังไมสามารถลดผลขาดทุนสะสมใหหมดไปได การมีผล
ขาดทุนสะสมดังกลาวทําใหบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลไดตามกฎหมาย ประกอบกับบริษัทยอยทั้ง 3 แหง คือ PMF 
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PCI และ PFP ก็มีผลขาดทุนสะสมเชนกัน ทําใหบริษัทยอยทั้ง 3 แหง ดังกลาวไมสามารถจายเงินปนผลใหกับบริษัทซึ่ง
เปนผูถือหุนได 

 อยางไรก็ตาม นอกจากความสามารถในการทํากําไรในแตละป เพื่อลดผลขาดทุนสะสมใหหมดไป และ
สามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดแลว บริษัทยังมีแนวทางอื่นที่เหมาะสมและไมกระทบตอผูถือหุนมาใชเพื่อลด
ผลขาดทุนสะสมลงไปอีก โดยการนําสวนเกินมูลคาหุนที่จะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุน IPO ในครั้งนี้ซึ่งจะมีจํานวน
ประมาณ 305 ลานบาท มาลดขาดทุนสะสมได 

• ความเสี่ยงจากภาระหนี้สินที่สูง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 1,314 ลานบาท ในขณะที่มีสินทรัพยรวม 
1,244 ลานบาท ภาระหนี้สินที่สูงดังกลาวเปนผลมาจากภาระหนี้ของบริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ PMF ซึ่งอยูระหวางการ
ดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ภาระหนี้สินของบริษัทยอย ไดแก 1) PMF มีหนี้สิน
รวมจํานวน 873 ลานบาท หนี้สินสวนใหญเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามแผนฟนฟูกิจการซึ่งมีจํานวน 
779 ลานบาท โดย PMF ตองชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการใหแกเจาหนี้กลุมตางๆ ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ป 
2558  2) PCI มีภาระเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนจํานวน 81 ลานบาท ซึ่งตองทยอยชําระคืนใหเสร็จสิ้นภายในป 
2553 และ 3) PFP มีหนี้สินรวมจํานวน 11 ลานบาท โดยหนี้สินทั้งหมดเปนภาระหนี้สินหมุนเวียนที่ใชในกิจการ โดย
ไมมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินแตอยางใด ในสวนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีหนี้สินรวมจํานวน 643 
ลานบาท โดยเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 42 ลานบาท ซึ่งตองทยอยชําระคืนเปนรายไตรมาสจนถึงป 2557 
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีหนี้สินกับบริษัทยอย คือ PCI และ PMF รวมจํานวน 120 ลานบาท ซึ่ง
ตองทยอยชําระคืนเปนรายไตรมาสจนถึงป 2559 

 ทั้งนี้ PCI และ PMF มีขอจํากัดในการดําเนินการบางประการตามสัญญากูยืมเงิน และ/หรือตามแผนฟนฟู
กิจการ และแมวา PMF จะมีภาระหนี้สินที่สูง แตมีผลการดําเนินงานที่ดี โดยเมื่อพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้
ของ PMF ที่ผานมา จะพบวา PMF มีกระแสเงินสดเพียงพอตอการชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลามาโดยตลอด ทําให
ภาระหนี้สินของ PMF ลดลงมาอยางตอเนื่อง และมีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่องตั้งแตป 2547 เปนตนมา  

• ความเสี่ยงจากการไมสามารถปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทยอย 

 ปจจุบัน PMF ซึ่งเปนบริษัทยอย อยูระหวางการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ ตามที่ศาลลมละลายกลาง
ไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545 โดย PMF เปนผูบริหารแผนของตนเอง ซึ่งผูบริหารแผนมีหนาที่ 
สิทธิและอํานาจทั้งปวงตามที่กําหนดไวในแผนฟนฟูกิจการ บริษัทในฐานะผูถือหุนของ PMF ไมมีสิทธิในการบริหาร
จัดการกิจการใดๆ หรือออกเสียงในฐานะผูถือหุนจนกวา PMF จะออกจากแผนฟนฟูกิจการ เนื่องจาก PMF เปน
ผูบริหารแผนของตนเอง และคณะกรรมการของ PMF บางทานดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทดวย จึงทําให
กรรมการของบริษัทมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แนวทางการบริหารงานใน PMF ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานและ
การควบคุมดูแลใน PMF เปนไปอยางตอเนื่อง และเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการ 

 PMF มีภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการ ในการชําระหนี้รวมถึงขอจํากัดในการกอหนี้ โดย 
PMF จะตองชําระหนี้ตามแผนฟนฟูใหแกเจาหนี้กลุมตางๆ ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ป 2558 ดังนั้นหาก PMF 
ผิดนัดชําระหนี้ตามที่กําหนดในแผน จะถือวา PMF เปนผูทําผิดขอตกลงในแผน และถือวาหนี้คางชําระทั้งหมดที่ยัง



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)                                                                                                     

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  หนา 5 

เหลืออยูตามขอตกลงในแผนถึงกําหนดชําระทันที และเจาหนี้แตละรายสามารถดําเนินการฟองบังคับชําระหนี้ที่ถึง
กําหนดดังกลาวตอ PMF ได 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากผลิตภัณฑปลาสวรรคทาโรของ PMF เปนผลิตภัณฑที่สรางรายไดใหแกบริษัทกวารอยละ 
60 ของยอดขายรวมของบริษัทในป 2549 และรอยละ 53 ในป 2550 หาก PMF ผิดนัดชําระหนี้ตามที่กําหนดในแผน
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตามที่ผานมา PMF มีผลการดําเนินงานที่ดีและมีกระแสเงิน
สดเพียงพอตอการชําระหนี้ไดตามกําหนดมาโดยตลอด รวมทั้งบริษัทอาจพิจารณานําเงินที่ไดรับบางสวนจากการเสนอ
ขายหุน IPO ในครั้งนี้ มาชําระคนืหนี้เงินกูยืมของ PMF ซึ่งจะชวยใหภาระหนี้ของ PMF ลดลง 

• ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหาร 

 ปจจุบันบริษัท พรีเมียร ฟชช่ัน แคปปตอล จํากัด (PFC) มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 100 
โดยเปนการถือหุนทางตรงรอยละ 85 และถือหุนทางออมผาน PPP (PFC ถือหุนรอยละ 100 ใน PPP) รอยละ 15 ของ
ทุนชําระแลวของบริษัท ตลอดจนมีการสงตัวแทนดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการ (รวม 2 ทานจาก
จํานวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ทาน) ทําใหผูถือหุนใหญดังกลาวสามารถควบคุมนโยบายของบริษัท และการบริหารงาน 
ตลอดจนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ตองใชมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอยมีการวาจาง PFC ใหดําเนินการดานการบริหารและงานสนับสนุนแก
บริษัทและบริษัทยอย โดยขอบเขตการใหบริการของ PFC ครอบคุลมงานดานตางๆ เชน งานดานบริหารและนโยบาย 
งานสนับสนุนดานบัญชีและการเงิน งานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน งานดานทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ 
เปนตน โดยบริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหแก PFC คิดเปนรอยละ 23 ของคาตอบแทนรวมที่บริษัทในกลุม
พรีเมียรจํานวน 23 บริษัท ตองจายใหแก PFC 

 ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนบริษัท พรีเมียร ฟชช่ัน แคปปตอล จํากัด จะถือหุนใน
บริษัททั้งทางตรงและทางออมในสัดสวนที่ลดลงเหลือรอยละ 66.92 ของทุนชําระแลวของบริษัท ซึ่งยังคงเปนผูถือหุน
ที่มีเสียงขางมากที่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัท
กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได  

 อยางไรก็ตาม บริษัทมีการจัดโครงสรางการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีการ
กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน และการมอบอํานาจใหแกกรรมการ และผูบริหารอยางชัดเจน มีการกําหนดมาตรการ
การทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยจํากัดการออกเสียงของผูที่เกี่ยวของ และมี
บุคคลภายนอกที่เปนอิสระเขารวมในคณะกรรมการเปนจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด เพื่อตรวจสอบ 
ถวงดุลการตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนถึงความโปรงใสและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของ
บริษัท 

• ความเสี่ยงจากการใหบุคคลภายนอกบริหารจัดการทรัพยสินของบริษัท 

 เนื่องจากการปรับโครงสรางหนี้ในกลุมบริษัทพรีเมียร ทําใหบริษัทเขาถือหุนของบริษัท พรีเมียร เอ็น
เตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) (“PE”) ต้ังแตป 2548 ซึ่งปจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะทยอยจําหนายหุนดังกลาว และได
มอบอํานาจใหกรรมการของบริษัททานหนึ่ง หรือนางวไลรัตน ผองจิตต ซึ่งเปนผูบริหารที่รับผิดชอบในสายงาน
การเงินและการลงทุนของ PFC เปนผูดําเนินการจําหนายหุน PE ทั้งนี้กอนการทยอยจําหนายหุน บริษัทถือหุน PE 
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จํานวน 178.13 ลานหุน คิดเปนรอยละ 22.27 ของทุนชําระแลวของ PE  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทถือหุน 
PE จํานวน 145.76 ลานหุน คิดเปนรอยละ 18.22 ของทุนชําระแลวของ PE  

 การมอบอํานาจดังกลาวทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการใหบุคคลภายนอกซึ่งไมใชกรรมการและ
พนักงานของบริษัท เปนผูบริหารจัดการทรัพยสินของบริษัท อยางไรก็ตาม เนื่องจาก PFC ดําเนินการดานบริหารและ
งานสนับสนุนใหแกบริษัท ตามสัญญาวาจางบริหารและใหคําปรึกษาธุรกิจที่ทํากับบริษัท โดยผูรับมอบอํานาจเปนผูที่
มีความรู ความชํานาญดานหลักทรัพยและการลงทุน การตัดสินใจจําหนายหุนในแตละครั้งจะใชเกณฑราคาตลาด โดย
คํานึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมและผลประโยชนสูงสุดของบริษัท ที่ผานมาไดมีการรายงานความคืบหนา รวมทั้งผล
กําไรที่เกิดขึ้นจากการจําหนายหุน PE ใหแกฝายจัดการของบริษัทรับทราบมาโดยตลอด และไมเคยมีความเสียหายใดๆ
เกิดขึ้นจากการจําหนายหุนดังกลาว 

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 

 ธุรกิจการจัดจําหนายสินคา 

• ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตออายุสัญญาตัวแทนจําหนายสินคา 

 สัญญาตัวแทนจําหนายสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจดานจัดจําหนายสินคา โดยสัญญาของบริษัทมี
อายุ 3-5 ป และมีการกําหนดเงื่อนไขในการตออายุสัญญาไวอยางชัดเจน ทั้งที่สามารถตออายุสัญญาไดโดยอัตโนมัติ
คราวละ 1 ป หรือสามารถขอตออายุสัญญาไดภายใตการเจรจาเงื่อนไขและผลตอบแทนตามที่จะตกลงกัน ซึ่งทําให
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมตออายุสัญญาหรือขอยกเลิกสัญญาเมื่อครบกําหนดของสัญญา หรืออาจมี
โอกาสที่คูสัญญาจะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือขอกําหนดของสัญญาที่ทําใหบริษัทเสียผลประโยชนหรือไดรับ
ผลตอบแทนที่ลดลง 

 อยางไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงดังกลาวลดลงจากการจัดจําหนายสินคาของบริษัทหรือสินคาที่ผลิตโดย
บริษัทในกลุม ไดแก ปลาสวรรคทาโร และซอสคิงส คิทเชน ซึ่งผลิตโดยบริษัทยอย คือ บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด และ
บริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด ตามลําดับ ลูกอมคอริฟน-ซี ซึ่งบริษัทเปนเจาของตราสินคา  สินคาประเภทขาว
เกรียบกุง มันฝรั่งทอดกรอบ และถั่วลันเตาอบกรอบของบริษัท คาลบี้ธนาวัธน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่บริษัทยอยคือ PCI 
รวมลงทุนในสัดสวนประมาณรอยละ 19 และถือเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท   

 สําหรับสินคาที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายใหแกผูผลิตภายนอกนั้น ในป 2550 มีสัดสวนรายไดจากการจัด
จําหนายประมาณรอยละ 10 ของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งหากบริษัทไมไดรับการตอสัญญาจากผูผลิต
สินคาดังกลาว อาจสงผลกระทบตอรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสินคาไดในระดับหนึ่ง 

 ในระยะที่ผานมาบริษัทไดรับความไววางใจใหตออายุสัญญา รวมทั้งไดรับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม
มาโดยตลอด และมีการสรางและรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตหรือเจาของสินคาอยางตอเนื่อง 

 นอกจากนี้บริษัทอาจไดรับความเสี่ยงหากเจาของสินคาซึ่งเปนผูผลิตสินคาจะเขามาทําการตลาดและ
จําหนายสินคาของตัวเองโดยไมผานตัวแทนจําหนาย ซึ่งการดําเนินการดังกลาวหากผูผลิตตองการจะทํา ก็จําเปนตองมี
การลงทุนเพิ่ม เพื่อสรางเครือขายการจัดจําหนายทั่วประเทศดวยตัวเอง โดยเฉพาะการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่
ตองกระจายสินคาไปยังกลุมผูบริโภคทั่วประเทศ ตองอาศัยชองทางการจัดจําหนายและฐานลูกคาที่กวาง รวมทั้ง
บุคลากรจํานวนมาก ซึ่งตองลงทุนในมูลคาที่สูง และตองมีขนาดธุรกิจที่มากพอจึงจะคุมกับการลงทุน 
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 อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงสรางและ
รักษาความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตหรือเจาของสินคาอยางตอเนื่อง มีการติดตอสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอ มีความรวมมือ
ในการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของสินคา รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นวาสินคาที่บริษัทจัดจําหนายจะไดรับการดูแลอยางดี
โดยเล็งถึงประโยชนรวมกันในระยะยาว ซึ่งตลอดระยะเวลาการทําธุรกิจที่ผานมา บริษัทไดรับความไววางใจจากผูผลิต
หรือเจาของสินคามาโดยตลอด และบริษัทยังไดหาโอกาสที่จะเพิ่มการใหบริการแกผูผลิตหรือเจาของสินคารายใหม
เพื่อเพิ่มรายไดและกําไรใหแกบริษัทในอนาคตดวย 

• ความเสี่ยงจากสินคาเกาหรือหมดอายุ 

 สินคาที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายกวารอยละ 90 เปนสินคาเพื่อการบริโภค ซึ่งคุณภาพของสินคาจะ
สัมพันธกับอายุของสินคา  บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากสินคาหมดอายุลงกอนที่จะจําหนายสินคาใหแกลูกคา โดยในป 
2550 บริษัทไดมีการตัดจําหนายสินคาที่มีอายุเกินกําหนดจํานวน 5.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.19 ของรายไดรวม
ของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจในความสดใหมของสินคา บริษัทมีการกําหนดนโยบายและระบบในการ
บริหาร ควบคุม การหมุนเวียนของสินคาที่วางจําหนายตามรานคาตางๆ ใหมีอายุ (shelf life) ไมเกิน 4 เดือน ซึ่งเปน
ระยะเวลาที่สั้นกวาวันหมดอายุที่ระบุบนสินคา รวมทั้งใหพนักงานขายสินคาออกสํารวจสินคาตามรานคาตางๆ อยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหทราบความเคลื่อนไหวของสินคาและเปนการควบคุมดูแลอายุของสินคาใหเปนไปตามนโยบายที่
กําหนดดังกลาว  ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาหรือการถูกรองเรียนจากผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาเกาหรือ
หมดอาย ุ

ธุรกิจการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหาร 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณวัตถุดิบ 

 ผลิตภัณฑของบริษัทยอยตองพึ่งพาวัตถุดิบหลัก ไดแก ปลาทูนา  กุง ปลาหมึก และเนื้อปลาบดแชแข็งซึ่ง
ทํามาจากปลาไลกอ และปลาฤาษี เปนตน วัตถุดิบดังกลาวมาจากธรรมชาติที่มีปริมาณขึ้นกับฤดูกาล สภาพดินฟา
อากาศ ปรากฏการณทางธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ เปนตน รวมทั้งราคามีการขึ้น/ลงตามปริมาณอุปสงคและอุปทานใน
ตลาด และหากมีเหตุการณเก็งกําไรของราคาวัตถุดิบ จะทําใหราคามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันมีผลตอตนทุน
การผลิตของบริษัทยอย ซึ่งการบริหารตนทุนวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพจะชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
วัตถุดิบลงได โดยในการสั่งซื้อวัตถุดิบ  

 วัตถุดิบดังกลาวบริษัทยอยจัดหาจากทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยปลาทูนาซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของ
บริษัทยอย (PCI) จัดหาจากทั้งในประเทศและตางประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 37 : 63 ในป 2549 และป 
2550 ซึ่งปลาทูนาในประเทศจะสั่งซื้อจากแพปลาและพอคาคนกลางหลายรายในแถบจังหวัดชายฝงทะเลอาวไทยและ
ทะเลอันดามัน สําหรับปลาทูนาที่นําเขาจากตางประเทศ สวนใหญเปนปลาทูนาครีบเหลือง (Yellow Fin Tunas) โดย
ลูกคารายใหญรายหนึ่ง คือ Nichimo จะเปนผูจัดหาวัตถุดิบใหตามขอตกลงในสัญญาวาจางผลิต ซึ่งในป 2549 - 2550 
PCI มีมูลคาการสั่งซื้อปลาทูนาจาก Nichimo คิดเปนรอยละ 63 และรอยละ 62 ของมูลคาการสั่งซื้อปลาทูนาทั้งหมดที่
ใชในการผลิต ซึ่งปลาทูนาสวนที่สั่งซื้อจาก Nichimo จะไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาปลา เนื่องจาก PCI 
สามารถขายสินคากลับไปใหแก Nichimo ในราคาตนทุนบวกกําไร ดังนั้นความผันผวนของราคาปลาที่จะสงผล
กระทบกับ PCI จะเปนสวนที่ PCI จัดหามาเองประมาณรอยละ 37 - 38 ของมูลคาการสั่งซื้อปลาทูนาทั้งหมดที่ใชใน
การผลิต 
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 วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑอาหารของบริษัทยอย (PFP) ไดแก กุง ปลาหมึก เปนตน จัดหาจาก
ในประเทศทั้งหมด โดยการสั่งซื้อจากพอคาคนกลางหลายรายแถบอําเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งที่ผานมา PFP 
มีมูลคาการสั่งซื้อเปนจํานวนไมมากทําใหไมคอยประสบปญหาความผันผวนของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้ เนื้อปลาบด
แชแข็ง (SURIMI) ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตปลาเสน (ปลาสวรรคทาโร) ของบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง (PMF) 
จะสั่งซื้อจากผูผลิตหลายรายในประเทศ โดยกระจายการสั่งซื้อไปตามแหลงวัตถุดิบในหลายจังหวัดแถบชายฝงทะเล
อาวไทย อันดามัน และชายฝงทะเลตะวันออก ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ตรัง และปตตานี เปนตน ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดการแขงขันและเปนการลดความเสี่ยงกรณีการขาดแคลนวัตถุดิบ 

 ในการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกลาวบริษัทยอยจะติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสภาวะของวัตถุดิบตางๆอยาง
ใกลชิด ประกอบกับประสบการณและความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจมาเปนเวลานาน ทําใหสามารถคาดการณและ
ตัดสินใจไดอยางรวดเร็วในสถานการณตางๆ นอกจากนี้บริษัทยอยมีการวางแผนการผลิตและสํารองวัตถุดิบให
เพียงพอสําหรับการผลิตในปริมาณและราคาที่เหมาะสม 

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทยอย (PCI) มีรายไดจากการสงออกรอยละ 39 และรอยละ 36 ของรายไดรวมของบริษัทและบริษัท
ยอยในป 2549 - 2550 ตามลําดับ โดยบริษัทยอย (PCI) มีการจําหนายในตางประเทศเปนหลัก ผลิตภัณฑปลาทูนาของ 
PCI สงออกไปจําหนายในตางประเทศมีมูลคาคิดเปนรอยละ 97 ของรายไดรวมของ PCI ในป 2549 - 2550 (รายได
สวนที่เหลือมาจากการจําหนายผลิตภัณฑซอส ซึ่งมีการจําหนายในประเทศเปนหลัก) ทําใหรายไดที่ไดรับสวนใหญ
เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมีเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก ดังนั้น PCI จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่
อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากจะสงผลกระทบตอการกําหนดราคาขาย และหากคาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาขึ้น 
รายไดจากการสงออกของบริษัทยอยเมื่อแปลงคาเปนเงินบาทจะลดลง ซึ่งสงผลตอรายไดและกําไร  

 ทั้งนี้ ในป 2549 และป 2550 PCI มีตนทุนการนําเขาวัตถุดิบคิดเปนรอยละ 45 และรอยละ 47 ของตนทุน
การผลิตรวมของ PCI หรือคิดเปนรอยละ 29 และ 31 ของตนทุนการผลิตรวมของบริษัทและบริษัทยอย ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม PCI ไดมีการติดตามขาวสารที่เกี่ยวของอยางใกลชิด รวมทั้งไดพิจารณาทําสัญญาซื้อขาย
อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward Contract) เพื่อปองกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอยางเหมาะสมในแตละ
ชวงเวลา ซึ่งสามารถชวยลดความเสี่ยงดังกลาวไดในระดับหนึ่ง โดยในป 2549 และป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมี
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 10.45 ลานบาท และ 9.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.40 รอยละ 0.33 ของรายไดรวม
บริษัทและบริษัทยอย ตามลําดับ 

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญและตลาดสงออกในประเทศญี่ปุน 

 ผลิตภัณฑปลาทูนาเกือบทั้งหมดของบริษัทยอย (PCI) จําหนายไปยังตางประเทศ ซึ่งคิดเปนประมาณ          
รอยละ 36 - 39 ของรายไดรวมบริษัทและบริษัทยอย โดยเกือบทั้งหมดเปนการสงออกไปยังประเทศญี่ปุน ดังนั้นบริษัท
ยอยอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการคาของประเทศญี่ปุน หรือผลกระทบในกรณีที่เกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําในประเทศดังกลาว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทยอย โดยที่ผานมาไมเคยประสบปญหา
ดังกลาว  

 คูคารายใหญในประเทศญี่ปุน คือ Nichimo (ในป 2550 PCI มียอดสงออกไปยัง Nichimo คิดเปนรอยละ 
19.13 ของรายไดรวมบริษัทและบริษัทยอย) ซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญในประเทศญี่ปุน มีการคาขายกับ PCI เปน
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ระยะเวลานาน ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาโอกาสที่จะสูญเสียลูกคารายดังกลาวมีนอย โดย PCI และ Nichimo มีสัญญาวาจาง
ผลิตระหวางกัน มีการซื้อ-ขายสินคาและวัตถุดิบระหวางกัน นอกจากนี้ยังมีการรวมพัฒนาและคิดคนผลิตภัณฑใหม
เพื่อเพิ่มยอดขายใหแก PCI โดยที่ผานมายอดการจําหนายสินคาใหแก Nichimo มีการเติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 21 และรอยละ 5 ในป 2549 และป 2550 ตามลําดับ 

 อยางไรก็ตามบริษัทยอยไดมีการติดตามภาวะเศรษฐกิจขอมูลทางการคา และการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายนําเขาตางๆ ของประเทศญี่ปุนอยางใกลชิด ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบที่อาจมีขึ้นเพื่อเตรียมการปองกันหรือ
แกไขใหทันกับเหตุการณ รวมถึงมุงเนนดานคุณภาพความปลอดภัยทางอาหาร  และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพสูง 

 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันที่สําคัญที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ระยะเวลาที่ผานมา โดยเปนรายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ไดแก การซื้อ
สินคาเพื่อนําไปจําหนายตอ  การตัดจายสิทธิการเชา การรับบริการตามสัญญาบริการ การวาจางบริหารตามสัญญาวาจาง
บริหารและใหคําปรึกษาธุรกิจ  การรับบริการตามสัญญารับบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเชารถยนตเพื่อใช
ในการประกอบธุรกิจ  และการขายลดลูกหนี้การคา  เปนตน  สําหรับรายการระหวางกันที่ไมใชรายการธุรกิจปกติหรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  ไดแก  รายการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทยอย เพื่อปรับโครงสรางการถือหุนในกลุมบริษัท 
รายการเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ ซึ่งเกิดจากการซื้อหนี้ของบริษัทที่เกี่ยวของจากเจาหนี้เดิม  (รายละเอียดของรายการ
ระหวางกันอยูในสวนที่ 2 ขอ 11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกัน) ทั้งนี้รายการระหวางกันที่ผานมาของบริษัท
และบริษัทยอย มีเกณฑการกําหนดราคาระหวางกันอยางมีหลักการ และเหตุผลอยางชัดเจน โดยเทียบเคียงไดกับราคา
ตลาด  

ในปลายป 2549 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนภายในกลุมบริษัท โดยการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน 
PPP ใหแก PFC ซึ่งเปนบริษัทแมของบริษัท ในมูลคารวม 313.8 ลานบาท พรอมกับการซื้อหุนทั้งหมดของ PCI และ 
PFP จาก PPP ในมูลคารวม 295.4 ลานบาท (ในขณะนั้น PPP ถือหุนทั้งหมดของ PCI  PFP และ PMF) อยางไรก็ตาม 
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 บริษัทไดซื้อหุนทั้งหมดของ PMF จาก PPP กลับมา ในราคา 60 ลานบาท ทั้งนี้การปรับ
โครงสรางดังกลาวไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด อยางไรก็ตาม เนื่องจากเปนการปรับ
โครงสรางที่เปนการรวมกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน บริษัทไดบันทึกผลแตกตางจากการจัดโครงสรางการ
ดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทไวในสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมเปนจํานวน (143) ลานบาท สงผลใหสวนของผู
ถือหุนตามงบการเงินรวมลดลง โดยสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีคาติดลบเปนจํานวน (70) ลานบาท 

ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาวขางตนถือเปนการรวมกิจการที่อยูภายใตการควบคุม
เดียวกัน ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดทํางบเสมือนงบการเงินประจําป 2549 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเปรียบเทียบ 
โดยไดแสดงใหเห็นถึงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2549 ภายใตสมมติฐานวา PMF ที่บริษัทขาย
ออกไปในปลายป 2549 และซื้อกลับเขามาในไตรมาส 3 ป 2550 เปนบริษัทยอยของบริษัทมาโดยตลอด ดังนั้น งบ
เสมือนงบการเงินรวมในป 2549 จึงไดรวมรายการสินทรัพยและหนี้สินของ PMF ทั้งหมดเขามา ซึ่งแตกตางจากงบ
การเงินรวมในสวนของงบดุลรวม ณ สิ้นป 2549 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ที่ไมไดรวมฐานะการเงินของ 
PMF ดวย ซึ่งผูลงทุนสามารถใชงบเสมือนงบการเงินรวมในการพิจารณาและวิเคราะหถึงฐานะการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอยในปจจุบันได 
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สําหรับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิในป 2547-2550 จํานวน 18 
ลานบาท 153 ลานบาท 148 ลานบาท และ 293 ลานบาท ตามลําดับ โดยกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมากในป 2548 สวนหนึ่ง
เปนผลมาจากบริษัทยอยมีกําไรจากการซื้อหนี้คืนจํานวน 57 ลานบาท เทียบกับในป 2547 ที่มีกําไรจากการซื้อหนี้คืน
จํานวน 1 ลานบาท หากไมรวมกําไรจากการซื้อหนี้คืนดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยจะมีกําไรจากธุรกิจหลักในป 
2547-2549 เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยมีจํานวนเทากับ 17 ลานบาท 96 ลานบาท และ 148 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งกําไร
จากธุรกิจหลักที่เพิ่มขึ้นในป 2548 เปนผลมาจากอัตรากําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้น และกําไรจากธุรกิจหลักที่เพิ่มขึ้นในป 2549 
เปนผลมาจากการขยายตัวของรายไดจากการขาย รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นตน 

สําหรับในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเปนจํานวน 293 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2549 ที่
มีจํานวน 148 ลานบาท กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมากมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท
รวมและมีรายไดจากการกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ซึ่งไมไดเปนกําไรที่เกิดจากการดําเนินงานปกติ 
รวมกันเปนจํานวน 86 ลานบาท หากไมรวมรายการดังกลาวจะสงผลใหมีกําไรสุทธิจํานวน 207 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย
ละ 37.20 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของรายไดจากการขายและบริการ อัตรา
กําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาระดอกเบี้ยจายที่ลดลง 

 ในการวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2547-2548 และ ณ สิ้นป 2550 จะอางอิงจาก
งบดุลรวมที่ผานการตรวจสอบและสอบทานจากผูสอบบัญชี สําหรับ ณ สิ้นป 2549 จะวิเคราะหอางอิงจากงบดุลซึ่งเปน
งบเสมือนงบการเงินรวมที่จัดทําโดยบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเปรียบเทียบใหเห็นถึงฐานะการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2549 เสมือนมี PMF เปนบริษัทยอยมาโดยตลอด สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัท
ยอย ณ สิ้นป 2547-2550 มีจํานวน 944 ลานบาท 1,017 ลานบาท 1,261 ลานบาท และ 1,244 ลานบาท ตามลําดับ ในป 
2547-2549 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน และสินทรัพยถาวรที่มีการ
ประเมินราคาเพิ่มขึ้น สําหรับ ณ สิ้นป 2550 สินทรัพยรวมลดลงเล็กนอย มีสาเหตุหลักมาจากการไดรับชําระคืนเงินให
กูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2547 - 2550 มีจํานวน 1,756 ลานบาท 1,682 
ลานบาท 1,529 ลานบาท และ 1,314 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินรวมลดลงอยางตอเนื่อง เปนผลจากการจายชําระคืน
เงินกูยืมระยะยาวทั้งในสวนที่ปรับโครงสรางหนี้และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบกับการจายชําระ
คืนเจาหนี้แฟคตอริ่ง  

 สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2547-2550 มีจํานวน (812) ลานบาท (665) ลานบาท 
(267) ลานบาท และ (70) ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนในชวงที่ผานมา มีสาเหตุมาจากบริษัท
และบริษัทยอยมีผลกําไรอยางตอเนื่องจากการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในป 2549 บริษัทไดจัดใหมีการ
ประเมินราคาสินทรัพยถาวรโดยผูประเมินราคาอิสระ และไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผู
ถือหุน นอกจากนี้ ในป 2549-2550 บริษัทไดบันทึกรายการ “ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจของ
กลุมบริษัท” เปนจํานวน (83) ลานบาท และ (143) ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มเขาไปในสวนของผูถือหุน ซึ่งเปนผลจาก
การปรับโครงสรางการถือหุนภายในกลุมบริษัท   

 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอย 
ไดแก 1) ในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทยอย (PMF) ไดจายชําระหนี้ใหกับเจาหนี้สถาบันการเงินบางรายกอนกําหนด โดย
จายชําระเปนจํานวน 126 ลานบาท จากมูลหนี้เงินตนจํานวน 211 ลานบาท สงผลให PMF มีกําไรจากการจายชําระหนี้
กอนกําหนดเปนจํานวน 85 ลานบาท โดย PMF จะรับรูกําไรดังกลาวทั้งจํานวนในไตรมาส 1 ป 2551 นอกจากนี้ การ
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จายชําระหนี้ดังกลาวจะสงผลใหภาระหนี้สินของ PMF ลดลง  2) การนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน IPO ในครั้งนี้ มา
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนเงินประมาณ 365 ลานบาท ซึ่งจะทําใหคาใชจาย
ดอกเบี้ยลดลงและจะสงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรและฐานะการเงินที่ดีขึ้น 3) การไดรับลดหยอนภาษีเงิน
ไดเนื่องจากผลขาดทุนสะสมในอดีตสําหรับป 2551-2554 ของ PMF และ PFP ประกอบกับการไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนของ PMF โดยปจจุบันอยูในชวงระยะเวลา 5 ปที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับ
กําไรสุทธิในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ ซึ่งสิทธิประโยชนดังกลาวจะหมดลงในป 2554  4) โอกาสในการไดกําไร
จากการจําหนายเงินลงทุนใน บริษัท พรีเมียร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) (PE) โดย ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีเงิน
ลงทุนใน PE จํานวนประมาณ 146 ลานหุน หากบริษัทสามารถจําหนายหุน PE ไดทั้งหมด จะทําใหบริษัทอาจมีกําไร
จากการจําหนายเงินลงทุนเปนจํานวนเงินประมาณ 139 ลานบาท (คํานวณโดยอางอิงจากราคาตลาดของหุน PE  ณ 
วันที่ 30 เมษายน 2551 ที่เทากับ 1.20 บาทตอหุน และราคาทุนเฉลี่ยของหุน PE ที่ 0.25 บาทตอหุน) อยางไรก็ตาม PE 
ยังมีภาระหนี้ที่คางชําระกับบริษัทในสวนของบัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อเปนจํานวน 60.2 ลานบาท ดังนั้นบริษัท
จึงมีความเสี่ยงหาก PE ไมสามารถชําระหนี้จํานวนดังกลาวได ทั้งนี้ ตามตารางการชําระหนี้บริษัทจะไดรับชําระหนี้
จาก PE คืนทั้งหมดภายในป 2558 

สรุปขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 150,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 
23.08 ของทุนที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนครั้งนี้) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
ในราคาเสนอขายหุนละ 3.10 บาท ราคาเสนอขายหุนตอประชาชนคิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E ratio) 
เทากับ 9.69 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับ P/E ratio เฉลี่ยของหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในกลุมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2551 ซึ่งมีคาเทากับ 18.83 เทา โดยบริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ (สุทธิจาก
คาใชจายตางๆ) เปนจํานวนเงินประมาณ 451.61 ลานบาท เพื่อใชชําระคืนเงินกูยืมจํานวนประมาณ 365 ลานบาท และ
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจํานวนประมาณ 86.61 ลานบาท และในการเสนอขายหุนครั้งนี้ บริษัท พรีเมียร เพ็ท โพรดักส 
จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนเดิมของบริษัทจํานวน 65,000,000 หุน คิดเปน
รอยละ 10.00 ของทุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนดังกลาวขางตน โดยบริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญ
ทั้งหมดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุญาตให
บริษัทเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน และเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2551 ตลาดหลักทรัพยไดพิจารณาขอมูลของบริษัท
แลวเห็นวา หุนสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยและมูลคาทุนชําระแลว 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย) 

    

 




