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สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
SUMMARY OF FINANCIAL DATA
(หน่วย:ล้านบาท) / (Unit:Million Baht)

				

2555 / 2012

2554 / 2011

2553 / 2010

1,603.50

1,524.40

1,418.45

1,144.90

1,152.44

1,114.62

458.60

371.96

303.84

507.15

469.44

433.87

559.12

519.22

476.45

154.63

151.50

141.19

45.84

40.20

(5.10)

30.49%

32.27%

32.54%

8.20%

7.74%

-1.07%

11.04%

11.90%

-1.78%

7.36%

7.81%

5.75%

0.057

0.050

(0.006)

-

-

-

0.57

0.46

0.38

ข้อมูลทางการเงิน
FINANCIAL DATA
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equity
รายได้จากการขายและบริการ
Sale and Service Revenues
รายได้รวม
Total Revenues
กำ�ไรขั้นต้น
Gross Profit
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธ
Net Profit (Loss)

อัตราส่วนทางการเงิน
FINANCIAL RATIO
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
Gross Profit Margin (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
Net Profit Margin (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
Return on Equity (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
Return on Assets (%)
กำ�ไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
Earnings (Deficit) per Share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
Dividend per Share (Baht)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per Share (Baht)
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คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

1 2 3 4
5 6 7 8

1. นายวิเชียร พงศธร
ประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมการ				
4. นางเเน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
กรรมการ			
5. นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง
กรรมการ			
6. นายอุดม ชาติยานนท์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายวิชัย หิรัญวงศ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

MR. VICHIEN PHONGSATHORN
CHAIRMAN
MRS. DUANGTHIP EAMRUNGROJ
DIRECTOR
MR. KITTISAK BENJARIT
DIRECTOR
MRS. NANGNOI BUNYASARANAND
DIRECTOR
MR.SOMCHAI LERTSUTHIRASMEVONG
DIRECTOR
MR. UDOM CHATIYANONT
INDEPENDENT DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
MR. SUCHAI VATANATRINAKUL
INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE
MR. WICHAI HIRUNWONG
INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE

Harmonious Alignment of Success
ความสำ�เร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

“ ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน ”
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
NATURE OF BUSINESS
ปัจจุบันบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุนหรือ Holding Company โดยลงทุนในธุรกิจ
บริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ที่ส�ำ คัญได้แก่ ธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆเพื่อการดำ�เนินงาน (Operating Lease)
และธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันภัย
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง ดังนี้
1) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำ�เนินงาน (Operating Lease) พร้อมให้บริการบำ�รุงรักษา
และบริการต่อเนื่องอื่นๆ
2) บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการคำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษาด้านการประกัน
แก่ลูกค้า
3) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่าง และให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4) บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจให้บริการจัดการสินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์ หนี้อสังหาริมทรัพย์และหนี้เช่าซื้อ ให้กับ
สถาบันการเงินต่างๆ โดยในปัจจุบันบริษัทไม่ได้ขยายธุรกิจในส่วนนี้แล้ว ดำ�เนินงานเฉพาะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น
ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆเพื่อการดำ�เนินงานเป็นหลัก โดยลงทุนขยาย
ธุรกิจบริการรถเช่าเพื่อการดำ�เนินงาน (Operating Lease) เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ
การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งบริการใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น
1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำ คัญในปี 2555 มีดังนี้
• บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำ�กัด ลงทุนเพิ่มใน บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำ�กัด ซึ่งมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 135
ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ�นวน 200 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนอีกจำ�นวน 65 ล้านบาท เพื่อใช้ส�ำ หรับการขยายธุรกิจ
• บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ จำ�กัด ได้พฒ
ั นาระบบงานด้านสารสนเทศ โดยร่วมมือกับบริษทั ในเครือทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้าน Information
Technology ปรับปรุงระบบให้บริการเช่ารถยนต์ ให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
ทั้งในด้าน การรับคำ�สั่งเช่ารถยนต์ การรับเรื่องแจ้งซ่อมรถยนต์ การนัดหมายและจัดรถทดแทน การบันทึกประวัติและการบริหาร Fleet รถยนต์
• บริษัทได้รับการประเมินจาก สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน
และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ในเรือ่ งการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM) ประจำ�ปี พ.ศ. 2555 อยูใ่ นเกณฑ์ “ ดีเลิศ ” ด้วยคะแนน
เต็ม 100 คะแนน โดยบริษัท เป็น 1 ใน 74 บริษัท ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 450
บริษัท
• บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collection Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของภาค
เอกชนไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย เพื่อแสดงเจตจำ�นงที่จะดำ�เนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอรัปชั่น เพื่อ
ให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

Annual Report 2012 Premier Enterprise Public Company Limited
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At present, Premier Enterprise Public Co., Ltd. is an investment holding company with investments in different types of
specialty finance businesses, most importantly the operating lease business and the insurance brokerage and consultancy business.
The Company has invested in 4 subsidiaries as follows:
1) Premier Inter Leasing Co., Ltd. provides vehicle operating lease services complete with maintenance and other related
services.
2) Premier Brokerage Co., Ltd. operates as a non-life insurance broker and provides advice and counsel on insurance to
customers.
3) Premier Capital (2000) Co., Ltd. extends different types of commercial credit and leases computer equipment.
4) Premier LMS Co., Ltd. provides management services for loans, assets, property debts and hire purchase debts to financial
institutions. At present, the Company is no longer expanding this business and is only managing outstanding accounts.
In the past year, the Company continued to emphasize mainly on investment in the automobile operating lease business
by investing in the expansion of this business in order to meet the increasing demand due to the expansion of the customer base
through new channels, the expansion of the target customer group and the addition of new services as alternative choices for the
customers.
1. Major changes and developments during 2012 were as follows:
• Premier Capital (2000) Co., Ltd. increased its investment in Premier Inter Leasing Co., Ltd., which increased its
capital by 65 million Baht from 135 million Baht to 200 million Baht for business expansion purposes.
• Premier Inter Leasing Co., Ltd. developed its information technology system in collaboration with a Group company
with expertise in information technology. Improvements were made to the car rental system to be more effective in
order to better meet the customers’ needs in terms of receiving vehicle lease order, request for repair, arrangement
for a replacement vehicle, recording of fleet information and fleet management.
• The Company’s was assessed by the Securities and Exchange Commission (SEC) together with the Thai Listed
Companies Association and Thai Investors Association on the organization of its annual general meeting (AGM) for
2012 for which it received an “Excellent” rating with a score of 100 points. The Company was 1 of only 74 of the
450 companies in the project to receive the full scoring of 100 points.
• The Company signed the declaration of intent to join the Thai Private Sector Collective Action Coalition against
Corruption with the Thai Institute of Directors, the Thai Chamber of Commerce, the Thai Bankers’ Association, the
Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand, and the Thai Listed Companies Association in order to show its
intention to operate its business transparently and lawfully and to oppose and not support corruption so that its
business operation will be in accordance with the principles of good corporate governance.
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำ�เนินงาน (Operating Lease) ซึ่งดำ�เนินงานโดยบริษัทย่อย คือ
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำ�กัด
สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ
บริการสินเชือ่ ธุรกิจและให้เช่าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
บริการรถเช่าเพื่อการดำ�เนินงาน
นายหน้าประกันวินาศภัย
บริการจัดการสินเชื่อ
ค่าบริการอื่น
รวมรายได้

ดำ�เนินการ
โดยบริษัท
PC2000
PIL /1
PB /1
PLMS /1
PE

% การถือหุ้น ปี 2555
ของบริษัท
รายได้
ในปัจจุบัน (ล้านบาท)
100.00
13.66
100.00
99.99
99.94

%

ปี 2554
รายได้
(ล้านบาท)
2.44
9.37

523.10 93.56
17.19 3.07
1.97 0.35
3.02 0.57
559.12 100.00

%

ปี 2553
รายได้
(ล้านบาท)
1.80
7.4

487.79 93.95
15.45 2.97
3.34 0.64
3.27 0.63
519.22 100.00

442.48
17.54
4.93
4.11
476.45

%

1.55
92.87
3.68
1.03
0.86
100.00

หมายเหตุ       /1 บริษัทย่อยลงทุนโดย บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)

ธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงาน
เป็นการให้บริการจัดหาทรัพย์สินให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่า
ด�ำเนินงาน (Operating Lease) ทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ รถยนต์ส�ำหรับผู้บริหาร รถยนต์ส่วนกลางประจ�ำส�ำนักงาน และ
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ โดยอายุสัญญาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3-5 ปี
ลักษณะของการบริการ
เป็นการให้บริการรถเช่าระยะยาว และรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดยให้บริการบ�ำรุงรักษารถยนต์แบบครบวงจร ในระดับมาตรฐาน
สากล การด�ำเนินธุรกิจมุ่งเน้นในการให้บริการเป็นหลัก โดยมีอายุสัญญาการเช่าตั้งแต่ 3-5 ปี แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ
และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกค้าทั้งหมดจะได้รับการคัดสรรว่ามีศักยภาพ และมีความมั่นคงทางธุรกิจอันได้แก่ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจ
สารสนเทศ กลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจพลังงานและ
ปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ประเภทของรถที่ให้เช่า ได้แก่ รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถตู้ และ
รถโดยสารสาธารณะปรับอากาศ เป็นต้น
บริษัทให้บริการรถเช่าแบบครบวงจรด้วยรถใหม่ที่มีคุณภาพและสมรรถนะเยี่ยมผ่านการตรวจเช็คมาเป็นอย่างดี ในรูปแบบระยะยาวพร้อม
พนักงานขับรถด้วยอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีรถทดแทนให้ใช้ในกรณีรถขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการให้บริการฉุกเฉินตลอด
24 ชั่วโมง
การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยแบ่งลักษณะผู้ประกอบการออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่มุ่งเน้นให้เช่าทรัพย์สินแบบสัญญาเช่าทางการ
เงิน (Financial Lease) และเช่าซื้อ กับกลุ่มที่มุ่งเน้นการให้เช่าแบบด�ำเนินงาน (Operating Lease) โดยบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด จัด
อยู่ในกลุ่มหลังและอยู่ในฐานะบริษัทชั้นน�ำของธุรกิจแขนงนี้
• ข้อมูลจากสมาคมรถเช่าไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมของตลาดรถเช่าไทยในปี 2555 มีความคึกคักและมีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community) ในปี 2558 โดยรูปแบบที่เห็นได้ชัดขณะนี้คือ บริษัทที่เปิด
ให้เช่ารถระยะยาว เริม่ หันมาเพิม่ รถเช่าระยะสัน้ มากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากมองเห็นโอกาสจากการเปิด AEC ทีจ่ ะท�ำให้ธรุ กิจท่องเทีย่ วเติบโต
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ท�ำให้กลุ่มรถเช่าระยะยาวเริ่มหันมาให้เช่าระยะสั้น เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุทกภัยน�้ำท่วมในปีที่ผ่าน
มา ท�ำให้เศรษฐกิจชะลอตัว และลูกค้ากลุ่มต่างชาติที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานในโรงงานต่างๆ มีการยกเลิก และเริ่มหันไปลงทุนใน
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Revenue structure of the company and its subsidiaries
The company’s revenue is derived mainly from its vehicle leasing business with the vehicle operating lease provided
by its subsidiary, Premier Inter Leasing Co., Ltd.
Operated By
Product/Business Group
Commercial credit and rental service of
computer hardware and accessories
Vehicle operating lease
Non-Life insurance brokerage
Loan management services
Other service revenue
Total Revenue

% Holding
At Present

PC2000

100.00

PIL /1
PB /1
PLMS /1
PE

100.00
99.99
99.94

2012
Revenue

%

(Million
Baht)

13.66

2011
Revenue

%

(Million
Baht)

2.44

523.10 93.56
17.19 3.07
1.97 0.35
3.02 0.57
559.12 100.00

9.37

2010
Revenue

%

(Million
Baht)

1.80

7.4

1.55

487.79 93.95
15.45 2.97
3.34 0.64
3.27 0.63
519.22 100.00

442.48
17.54
4.93
4.11
476.45

92.87
3.68
1.03
0.86
100.00

  Remarks:   /1 Investment made by Premier Capital (2000) Co., Ltd.

Operating lease business
The vehicle operating lease offers to a customer base comprising companies in term of leasing and emphasizes the
operating lease contract mainly in vehicles for executives, general usage, and commercial usage with lease agreement terms
ranging from 3-5 years.
Nature of services

Vehicle operating lease is the long-term lease of vehicles together with chauffeurs and fully comprehensive maintenance
services of international standard.
The vehicle operating lease business emphasizes mainly on the provision of services, with lease agreement terms ranging
from 3-5 years, to a customer base comprising companies, government agencies and state enterprises. The Company’s customers
are from a wide range of industrial sectors, namely the information sector communication and telecommunication sector,
consumer products sector, electrical and electronics sector, energy and petrochemical sector, service sector, and companies within
the Premier Group. Types of vehicles leased include passenger cars, pick-up trucks, vans and public air-conditioned buses.
The Company offers full service leasing with new vehicles of excellent quality and performance that have been fully
maintained for long-term lease together with chauffeur service at reasonable rates. In addition, the Company offers an vehicle
replacement service in the event of a mechanical breakdown or accident, as well as a 24-oujr emergency service.
Marketing and competition

The leasing business in Thailand consists of two main types of operators, namely the providers of finance lease and hirepurchase services and the providers of operating lease services. Premier Inter Leasing Co., Ltd. belongs under the latter group and
is a leader in this type of business.
• The Thai Car Rental Association revealed that overall the Thai car rental market in 2012 was active and is adjusting in
readiness for the opening of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. The adjustment clearly seen at the moment
is that operators that offer long-term leases are now offering more short-term leases as they foresee the opportunity
from the opening of the AEC that will help the tourism business to grow. However, there is another factor that caused
the long-term lease providers to begin offering short-term leases, which is the impact from the flooding in the previous
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ประเทศต่างๆ แทนประเทศไทย แม้ลูกค้าบางส่วนจะหายไป แต่ก็คาดว่าภาพรวมของตลาดรถเช่าใน 2556 จะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา โดย
มีปัจจัยสนับสนุนคือ การมีผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาในตลาดท�ำให้การแข่งขันเพิ่มขึ้น
• ด้านการด�ำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด ในปี 2556 มีแผนการลงทุนด้านรถใหม่ส�ำหรับธุรกิจรถรับส่งพนักงาน
นอกจากนัน้ บริษัทมีการวางแผนด้านการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานรถเช่าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะการให้เช่ารถยนต์พร้อมพนักงาน
ขับรถที่ผ่านหลักสูตรการอบรมการขับขี่ จากโรงเรียนสอนขับรถของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มทักษะใน
การขับขี่อย่างมืออาชีพและสามารถบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ
กลยุทธ์ ในการแข่งขัน

บริษัทได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับการแข่งขันในทุกด้าน ทั้งการลงทุนทางเทคโนโลยี รูปแบบการให้บริการ การหมั่นอบรมฝึกฝน
พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ การให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย
เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการขยายเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยทางบริษัทให้บริการทุกวัน ตลอด 24
ชั่วโมง ซึ่งนับว่าสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจและประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ในระดับบริษัทชั้นน�ำของธุรกิจต่อไป ส�ำหรับแผนงานในอนาคตทางบริษัทได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการบริการ จึงมีแผน
ในการยกระดับการบริการของพนักงานขับรถเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงาน (Operating Lease) เป็นการให้เช่ารถระยะยาว ตั้งแต่ 3-5 ปีจัดรถยนต์ให้เช่าตามความ
ต้องการของลูกค้า ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้และรถโดยสารสาธารณะปรับอากาศ โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ มีการพัฒนาด้านบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกเหนือจาการให้
บริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังจะให้ค�ำแนะน�ำและหาแนวทางการให้บริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายในราคาที่
เหมาะสม โดยใช้หลักบริหารจัดการยานพาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้ลูกค้าได้ใช้รถยนต์ในการประกอบธุรกิจด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น ท�ำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง
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year that caused the economy to slow down and the international customer group that are the executives or workers in
various factories to terminate and turn to invest in various countries instead of Thailand. Although some customers were
lost, it is expected that overall there will be higher growth in the car rental market in 2013 than in the previous year, the
contributing factor being the entrance of new providers into the market that helps to increase competition.
• As for the business operations of Premier Inter Leasing Co., Ltd. in 2013, the company plans to invest in new vehicles to
be used in its employee shuttle bus business. In addition, the company is planning to raise the quality standard of the
leased vehicles higher, especially the lease of vehicles with chauffeurs who have completed the driver’s training course
from the company’s driving school, which is approved by the Ministry of Education, that improves their driving skills to a
professional level and enables them to service customers in a manner that maximizes customer satisfaction in the service.
Competitive strategy

The Company is prepared to compete in all aspects, including investment in technology, types of services, regular training
of staff, the provision of integrated services from the selection of vehicles to suit the needs of the customer and down to the finer
details, such as vehicle registration and insurance, through to the expansion of the service center network that covers the whole
country and offers 24-hour service every day of the week. This creates a distinctive difference that builds the trust of customers
and provides maximum benefit for them, which will help to enhance the Company’s competitiveness so that it remains a leader
in this business. For its future plan, the Company recognizes the importance of the provision of services and plans to raise the
service level of the chauffeurs to maximize customer satisfaction.
Products and services sourcing

The vehicle operating lease business involves the long-term lease of vehicles from 3-5 years and the selection of vehicles
most suitable to customers’ requirements, including passenger cars, pick-up trucks, vans and public air-conditioned buses. The
Company’s customers comprise companies, government agencies and state enterprises. Continuous improvements are made to
create value-added services to the Company’s customers. Apart from the high quality services provided throughout the years, the
Company also provides advice and guidance to new services of reasonable prices that meet the diverse needs of our customers.
The use of a modern rental information management system by the Company allows its customers to use the vehicles with ease
and efficiency in conducting their business and helps them to reduce unnecessary expenses. This has helped the Company to
maintain the trust of its customers.
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคม
ยัง่ ยืน” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา โดยได้น�ำมาปฏิบัติผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า สังคมและชุมชน โดยสรุปกิจกรรมในด้านต่างๆ มีดังนี้
1. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะด�ำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุด และลดผลกระทบจากกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• ส่งเสริมให้มีการใช้รถที่ประหยัดเชื้อเพลิง ทั้งภายในบริษัท บริษัทในเครือ และคู่ค้า อาทิ
- มุ่งเน้นและสนับสนุนให้ลูกค้าหันมาใช้บริการรถเช่าในกลุ่มรถที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ รถไฮบริดที่ใช้
พลังงานจากน�้ำมันและมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ
- ก�ำหนดให้รถส�ำหรับผู้บริหารและรถใช้งานส่วนกลางของบริษัทเป็นรถประเภทที่ประหยัดพลังงาน
- จัดให้มีรถบริการรับ-ส่งพนักงานโดยใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ
• ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืน ผ่านมูลนิธเิ อ็นไลฟ ที่มีภารกิจและเป้าหมายในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ โดยการศึกษาระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการดูแล ฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ด�ำเนินการมีดังนี้
- สนับสนุนและมอบทุนก�ำหนดเขตเดินเรือและผูกเรือทีท่ างชุมชนบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การจัดระเบียบ
การเข้า-ออก และจอดเรือบริเวณอ่าวพระนาง หาดน�้ำเมา และหาดไร่เลย์ จังหวัดกระบี่
- ร่วมกับกรมประมงปล่อยปูทะเล ในโครงการ “รักกระบี่ รักษ์ธรรมชาติ” บริเวณป่าโกงกาง เกาะกลาง จังหวัดกระบี่
- เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยว
- ร่วมกับจังหวัดกระบี่และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันเรือซีคยัค กระบี่ เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครัง้ ที่
1 ประจ�ำปี 2012 เพือ่ รณรงค์และปลูกจิตส�ำนึกการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์และการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
- ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในการด�ำเนินโครงการจัดสร้างอุทยานการ
เรียนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่
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The Company and its subsidiary operate under the Premier Group’s business philosophy of “The Premier Business, The
Premier People, The Premier Society”, which are the core values that the Company and its subsidiary have used as a guideline
throughout and have practiced through various projects and activities with a focus on the involvement of its employees, trade partners,
society and the communities, which can be summarized as follows:
1. The Environment
The Company and its subsidiary operate with consideration to the environment and are prepared to continuously improve

its internal environmental management process to ensure the most effective use of natural resources and to reduce any impact
that its activities may have on the environment as follows:

• Promote the use of energy-efficient vehicles within the Company and Group companies and by trade partners.
- Aim for and encourage customers to lease vehicles that are energy-efficient and environmentally friendly, such as hybrid
vehicles that are gasoline and electric powered, to help reduce emissions that cause air pollution.
- Specify that the vehicles used for the management and in the corporate vehicle pool of the Company must be energy-efficient
vehicles.
- Arrange a shuttle bus service for employees that uses natural gas powered vehicles.
• Support activities on environmental sustainability through the EnLive Foundation that has a mission and goal to create
unity between the environment and humans through the study of the sustainable ecosystem for effective management,
which is the sustainable preservation and rehabilitation of nature and the environment. The activities carried out were
as follows:
- Supported and handed over buoys for marking maritime channels and mooring buoys donated by the communities
for public use to the relevant government agencies for use in organizing the entrance-exit and mooring in Ao Phra Nang,
Nam Mao Beach and Railay Beach.
- Released sea crabs in conjunction with the Department of Fisheries under the “Love Krabi Cherish Nature” project
in the mangrove forest at Koh Klang island in Krabi Province.
- Disseminated information on the conservation of nature to the tourists.
- Organized the 1st Krabi-Enlive Sea Kayak Championship for 2012 in conjunction with Krabi Province and the Rowing
and Canoeing Association of Thailand to promote awareness about ecotourism and sustainable environmentally
friendly tourism.
- Joined the Department of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources and Environment in the
creation of the underwater learning center in Krabi Province.
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2. ด้านการศึกษา

• จัดสรรก�ำไรจ�ำนวนร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ บริจาคเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่ง
เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักในการสนับสนุนการศึกษา โดยมุ่งให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลน แต่มีความมุ่งมั่นในการเล่าเรียน ทั้งในสายสามัญ สายอาชีพและทุนพิเศษ ณ สิ้นปี 2555 มูลนิธิมี
นักเรียนทุนที่อยู่ระหว่างการศึกษาที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 1,630 คน เป็นนักเรียนทุนที่รับเพิ่มในระหว่างปีจ�ำนวน 225 คน และมี
นักเรียนทุนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิไปแล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,861 คน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้เด็กนักเรียนนั้นจะมอบให้เป็นระยะเวลา 6 ปี
จนกระทั่งเด็กเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยที่ทางมูลนิธิมีระบบการดูแลนักเรียนทุนร่วมกับทางโรงเรียนและผู้ปกครอง
และมีการติดตามผลการเรียนโดยสม�่ำเสมอ ปัจจุบันทุนที่มอบให้มีมูลค่า 7,000 บาทต่อคนต่อปีส�ำหรับระดับมัธยม และ 14,000 บาท
ต่อคนต่อปีส�ำหรับระดับ ปวช.นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนมูลนิธิในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้าน
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และการปลูกสร้างจิตส�ำนึกที่ดีและถูกต้อง การร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันผ่านโครงการต่างๆ อาทิ
โครงการร้านปันกัน โครงการประกวดศิลปกรรม และวรรณกรรมยุวพัฒน์รวมทั้งการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มูลนิธิยุวพัฒน์จัดจ�ำหน่าย
เพื่อน�ำมาเป็นของที่ระลึกให้กับลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

• สนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ที่รณรงค์ให้คนไทยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองที่พึงมีต่อประเทศชาติ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย โดยการ ฟัง พูด คิด ท�ำ อย่างมีระบบ โดยการสร้างช่องทางที่ให้คนไทยทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็น เพื่อสะท้อนสภาวะความเป็นอยู่ที่แท้จริง ผ่านโครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง ซึ่งป็นงานวิจัยที่เปิดช่องทางให้
คนไทยได้สะท้อนความคิด บอกเล่าปัญหา และความรู้สึกต่อสภาวะความอยู่ดีมีสุขในด้านต่างๆ ของครอบครัว ของชุมชน เพื่อน�ำไปสู่
การแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยส�ำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 100,000 คน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผลส�ำรวจจะน�ำไปเชื่อมต่อ
เพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของคนไทยภาคต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

4. กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ

• พนักงานบริษัทร่วมกับพนักงานบริษัทในเครือบริจาคโลหิตให้กับทางสภากาชาดไทย ทุกไตรมาส
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2. Education

• Appropriate 5 per cent of its net profit for donation as scholarships for poor and underprivileged youths through the
Yuvabadhana Foundation, a public charity listed in the Ministry of Finance’s notification, whose main objective and activity
is in the support of education with the aim of providing assistance for continuous learning, including general education
and vocational training, to underprivileged students who are committed to learn. At the end of 2012, the Foundation had
1,630 scholarship students who are still studying under its care with 225 of these being new students accepted during the
year. 4,861 students have already been granted scholarships by the Foundation. Scholarships are granted to student for
the period of 6 years until the students complete Mathayom 6 or until they receive a vocational training diploma. The
Foundation has a system to monitor the students in conjunction with their respective schools and parents and regularly
monitors the students’ progress. Presently, scholarships of 7,000 Baht per student per year are granted for the secondary
school level and 14,000 Baht per student per year are granted at the vocational education level. In addition, the Company
supported the Foundation’s activities that promote the improvement of the quality of schooling, the learning of morals, art
and culture, the development of a conscience that is good and correct, and the co-creation of a sharing society through
several projects, such as the Pan Kan Shop project, Yuvabadhana Art project and Yuvabadhana Literature project. Support
is also given through the purchase of products sold by the Yuvabadhana Foundation, which are used on various occasions
as gifts for the Company’s customers.

3. Quality of Life Improvement

• Support the activities of the Khon Thai Foundation that campaigns for the Thai people in every sector to realize their civic
duties to the country and become involved in creating a well-being Thai society through listening, talking, thinking
and acting systematically. Platforms have been created where all Thais can voice their opinion so as to reflect their
real quality of life through the “Khon Thai Monitor - This Voice has Power”. This survey of 100,000 people from all 77
provinces allows the Thai people to voice their thoughts and relate problems and feelings toward the state of well-being
in different aspects of their family and community that will lead to systemic changes. The results of the survey will be
used to propel the participation of the Thai people in every region, including government agencies, the private sector
and the civil society, in creating a well-being society

4. Other Volunteerism Activities

• The Company’s employees together with the employees of the Group companies donate blood to the Thai Red Cross
Society every quarter.
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ปัจจัยความเสี่ยง
RISK FACTORS
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญซึ่งเป็นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทสรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและผู้
ประกอบการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์ ธุรกิจด้านบริการของผู้ผลิตรถยนต์ ที่มีเงินทุนจ�ำนวนมากจากต่างประเทศ ให้ความ
สนใจในธุรกิจนีเ้ ป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มกี ารแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ซึง่ อาจส่งผลให้ผลตอบแทนของแต่ละบริษัท
ลดลง
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงเน้นหาตลาดที่มีความต้องการเฉพาะ โดยมีการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้แตกต่างมากขึ้น
และเพิ่มการให้บริการหลังการขายอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ Integrated
Rental Information Management System มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มีฐานะการ
เงินมั่นคง มีศักยภาพในการช�ำระค่าเช่าตรงตามก�ำหนดเวลา และให้ความส�ำคัญของการบริการหลังการขาย มากกว่าเรื่องราคา
2. ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สินที่หมดอายุสัญญาให้เช่า
จากการทีบ่ ริษัทประกอบธุรกิจให้ “เช่า” ทรัพย์สินในลักษณะสัญญาเช่าด�ำเนินงานแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล โดยมีระยะเวลาเช่า
อยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี ซึ่งภายหลังจากครบก�ำหนดสัญญาเช่า ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกจ�ำหน่ายออกไป บริษัทอาจพิจารณาสภาพทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อ
เก็บไว้ให้เช่าระยะสั้นต่อไปอีก 1 ปี หลังจากนั้นจึงจ�ำหน่ายออกไปโดยผ่านบริษัทประมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ท�ำให้ได้ราคาขายที่ดี
โดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาราคารถยนต์ใช้แล้วได้รับผลกระทบจากนโยบายคืนภาษีส�ำหรับรถยนต์คันแรกเป็นอย่างมาก อย่างไร
ก็ตาม บริษัทได้มีประสบการณ์ในการบริหารที่ยาวนาน และมีความช�ำนาญในธุรกิจเป็นอย่างดี นอกจากนั้น บริษัทยังมีการส�ำรวจและเก็บข้อมูล
เกีย่ วกับราคาทรัพย์สนิ ดังกล่าวในตลาดอย่างสมำ�่ เสมอเพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ท�ำให้สามารถบริหารรถทีห่ มดอายุสญ
ั ญาให้เช่าทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากบริษัทก�ำหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า ท�ำให้มีรายได้ที่คงที่ ในขณะที่ต้นทุนในการด�ำเนินงาน ขึ้นอยู่กับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ซึ่งมีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยจะขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด จึงมีความเสี่ยงจากส่วนต่างของ
รายได้รับ และดอกเบีย้ จ่าย บริษัทจึงบริหารความเสีย่ งนี้ โดยการจัดหาแหล่งทีม่ าของเงินส่วนหนึง่ ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงที่ในระยะเวลาทีส่ อดคล้องกับอายุ
สัญญาเช่า เพื่อเป็นการลดผลกระทบของอัตราดอกเบี้ย โดยรักษาส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยกับรายได้ค่าเช่าให้อยู่ในระดับที่มีก�ำไรสม�่ำเสมอ
4. ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
เนื่องจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักของบริษัท ดังนั้น ความสามารถในการช�ำระค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ การให้บริการ
สัญญาเช่ารถยนต์ระยะยาว บริษัทมีโอกาสที่จะไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่า และเรียกรถยนต์คืนได้ หากไม่ระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้า หรือ
ขาดระบบการติดตามเร่งรัดหนี้สินที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดระบบควบคุมภายในที่ดี
บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เริ่มตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกลูกค้าโดยพิจารณาจากความ
น่าเชื่อถือของลูกค้า จากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตจนถึงปัจจุบัน จัดระบบการควบคุมและติดตามการช�ำระค่าเช่าของลูกค้า
อย่างรัดกุม และมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันการเช่าจ�ำนวน 2 เดือน รวมถึงการเข้าเยีย่ มเยียนลูกค้าอย่างสมำ�่ เสมอเพือ่ ทราบสถานะทีเ่ ป็นปัจจุบนั
5. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องทางการเงิน
บริษัทอาจมีความเสีย่ งทางด้านสภาพคล่องทางการเงิน เนือ่ งจากบริษัทมีแหล่งเงินทุนส่วนหนึง่ ทีม่ ภี าระต้องช�ำระคืนทัง้ เงินกูย้ มื ตามสัญญา
เช่าซือ้ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับการบริหารการจัดเก็บค่าเช่ารับ และการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าให้มี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับก�ำหนดการช�ำระหนี้ เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยอาศัยการจัดการให้มีการกู้ยืมในรูปแบบของ
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับค่าเช่าที่จะได้รับในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
หลายแห่งเพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินด้วย
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Risk factors both external and internal factors that may significantly impact on the Company’s business operations can
be summarized as follows:
1. Risk from marketing and competition
As there are many operators interested in the automobile operating lease business, the Company’s core business,
which are financial institutions and operators in related businesses, such as car dealers and the service business of the automobile
manufacturers, which have large capital from overseas, the competition in this business is intensive, especially in terms of price
competition, and could result in a lower rate of return for each company.
2. Risk from management of assets with expired lease terms
The Company operates an asset “rental” business in the form of operating lease to operators that are juristic persons
with lease terms of 3-5 years and the majority of these assets are normally sold after the expiration of the lease. The Company
may consider the condition of such assets and retain them for short-term lease of 1 more year before selling them through a
respectable auction company through which higher prices can be obtained. Especially during the past 1-2 years, the price of used
vehicles has been greatly affected by the government’s first-car tax-rebate policy. However, the Company has long management
experience and expertise in this business. In addition, the Company regularly surveys and collects information on the prices of
such assets in the market for analysis, which allows it to efficiently manage its vehicles with expired lease terms.
3. Risk from interest rate
Because the Company charges a fixed rate throughout the lease term, its income is stable while the cost of operation
is dependent on the interest both fixed rate and floating rate, which fluctuates according to the market rate, and is at risk from
the difference between income and interest payable. The Company manages this risk by securing portions of its loans from sources
with fixed rate over a period that corresponds with the lease terms. This helps to reduce the impact of the risk from interest rate
as the difference between interest rate and lease income is maintained at a level that yields consistent profit.
4. Risk from operations
As the rental income is the Company’s main source of income, the ability of the lessees to pay the lease payments
is an important factor. In providing long-term lease of vehicles, the Company is likely to be unable to collect payment and
have to repossess the vehicles if it is not careful in customer selection or lacks an effective debt collection system, including
the lack of a good internal control system.
The Company is aware of such problems and has conducted its business with caution, beginning with the selection of
customers by considering their credibility based on their operating results and financial position from the past to the present. It
has in place a system for careful management and monitoring of lease payments by customers and a policy to request a security
deposit equal to 2 months payment. Regular visits are also made to the customers to learn of their current status.
5. Risk from financial liquidity
The Company may have liquidity risk as a portion of its source of fund must be repaid, which is in the form of hire
purchase loans and loans from financial institutions. In order to manage its liquidity, the Company places much importance on
the effective management of lease payment receivables and the sale of vehicles for which the lease terms have expired, ensuring
that they correspond with the debt repayment schedule.
In order to manage its liquidity, the Company has obtained long-term loans from financial institutions so as to be in
line with the future lease payments receivable. In addition, the Company also has shot-term loan facilities from many financial
institutions in case of emergencies.
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
SHAREHOLDING STRUCTURE AND MANAGEMENT
1. ผู้ถือหุ้น
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่มีชื่อปรากฎตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังต่อไปนี้
ชื่อ
1. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
2. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
3. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำ�กัด
4. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
5. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH
6. บริษัท พี. เอม. ฟูด จำ�กัด
7. บริษัท ลิควิเดชั่น 3 จำ�กัด
8. ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
9. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
10. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำ�กัด
รวม

จำ�นวนหุ้น

% การถือหุ้น

158,000,000
145,731,770
41,587,945
39,115,507
23,455,280
14,929,937
14,056,002
11,964,495
11,826,412
10,996,524
471,663,892

19.75
18.22
5.20
4.89
2.93
1.87
1.76
1.50
1.37
1.37
58.96

       หมายเหตุ  * การถือหุ้นของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์  เป็นการถือหุ้นแทนและเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ในมูลหนี้คำ�้ ประกัน  ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท

1.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทมีดังนี้
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ำกัด มีกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการร่วมอยู่ในบริษัท คือ
คุณวิเชียร พงศธร และ คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
1.3 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ( Free float) เท่ากับร้อยละ 65.30
2. การจัดการ
2.1 โครงสร้างการจัดการ
บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. Shareholders
1.1 Top 10 Shareholders
Details of the top 10 shareholders whose names are shown in the shareholders register as of 31 December 2012 are as follows:
Name
1. Mr. TaweechatChurangkul
2. Premier Marketing PCL.
3. Premier Planner Co.,Ltd.
4. Premier Global Corporation Co.,Ltd.
5. Commerz Bank AG, Singapore Branch
6. P.M.FoodCo.,Ltd
7. Liquidation 3 Co.,Ltd
8. Bangkok Bank PLC.
9. Thai Asset Management Corporation
10. Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.
Total

No. of Shares

Shareholding %

158,000,000
145,731,770
41,587,945
39,115,507
23,455,280
14,929,937
14,056,002
11,964,495
11,826,412
10,996,524
471,663,892

19.75
18.22
5.20
4.89
2.93
1.87
1.76
1.50
1.37
1.37
58.96

Remarks: *  The shares held by Premier Planner Co., Ltd. are held on behalf and for the benefit of the Group 8 creditors (creditors of secured
debts) according to the Company’s rehabilitation plan.

1.2 The major shareholders with related persons who are involved in the management of the Company’s
Business are Premier Marketing Public Co., Ltd. and P.M. Food Co., Ltd., which have the same 2 common directors,
namely Mr. VichienPhongsathorn and Mrs. DuangthipEamrungroj.
1.3 The number of shares owned by minor shareholders (free float) is equivalent to 65.30 percent.
2. MANAGEMENT
2.1 Management Structure
The Company’s management structure comprises of 2 committees, namely the Board of Directors and the Audit Committee
as detailed below.
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2.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวิเชียร		
พงศธร		
ประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์		
เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์
เบญจฤทธิ์
กรรมการ
4. นางแน่งน้อย		
บุณยะสาระนันท์ กรรมการ
5. นายสมชาย		
เลิศสุทธิรัศมีวง กรรมการ
6. นายอุดม		
ชาติยานนท์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุชาย		
วัฒนตฤณากุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายวิชัย		
หิรัญวงศ์		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสุชาดา สมัยสุต เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
			
กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูม้ อี �ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์ เอีย่ มรุง่ โรจน์ นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ และนายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง โดยกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตรา
ส�ำคัญของบริษัท
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้อบังคับของบริษัทได้ก�ำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้า
จ�ำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ำรายการที่เกี่ยว
โยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ
ก�ำหนด
2) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้
3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
4) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระส�ำคัญ เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อ�ำนาจการบริหาร
และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายก�ำหนด
5) ก�ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
ในปี 2555 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการรวม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิเชียร		
พงศธร					
4/4
2. นางดวงทิพย์
เอี่ยมรุ่งโรจน์				
4/4
3. นายกิตติศักดิ์
เบญจฤทธิ์*				
3/4
4. นางแน่งน้อย
บุณยะสาระนันท์*				
3/4
5. นายสมชาย
เลิศสุทธิรัศมีวง*				
3/4
6. นายอุดม
ชาติยานนท์				
4/4
7. นายสุชาย
วัฒนตฤณากุล				
4/4
8. นายวิชัย
หิรัญวงศ์					
4/4
หมายเหตุ :  *  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
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2.1.1 Board of Directors
As at 31 December 2012, the Company’s Board of Directors consists of 8 directors as follows:

		

1. Mr. Vichien		
Phongsathorn		
Chairman
2. Mrs. Duangthip
Eamrungroj		
Director
3. Mr. Kittisak		
Benjarit			
Director
4. Mrs. Nangnoi
Bunyasaranand 		
Director
5. Mr. Somchai
Lertsuthirasmevong
Director
6. Mr. Udom		
Chatiyanont		
Independent Director and Chairman of Audit Committee
7. Mr. Suchai		
Vatanatrinakul		
Independent Director and Audit Committee
8. Mr. Wichai		
Hirunwong		
Independent Director and Audit Committee
Mrs. Suchada Samaisut acts as Secretary of the Board of Directors and Corporate Secretary.

Authorized Directors
		
Mr. Vichien Phongsathorn, Mrs. Duangthip Eamrungroj, Mr. Kittisak Benjarit, Mrs. Nangnoi Bunyasaranand,
and Mr. Somchai Lertsuthirasmevong with any two directors signing jointly with the Company’s seal affixed.
Term of the Board of Directors
		
At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors must resign. If one-third is not a
round number, the number closest thereto shall be the applicable number. The directors to vacate office within the first
and second year following company registration shall draw lots. In subsequent years, the directors serving the longest
shall resign. The directors who vacate office are eligible for re-election by shareholders.
Scope of Responsibilities of the Board of Directors
1) Manage the Company in compliance with the laws, objectives and articles of association as well as the resolutions
of the shareholders’ meeting, except for any issues which must be approved by the shareholders’ meeting before
implementation. For examples, the issues required the resolution of the shareholders’ meeting as specified by the
law, related transactions, and purchase and sale of major assets as specified by the Stock Exchange of Thailand or
other government agencies.
2) Assign one or more directors or another people to act on their behalf.
3) Appoint the Audit Committee Directors and other committees.
4) Review and approve significant issues such as policies, plans and budgets, organization structure, management
authority and any transactions specified by the Stock Exchange of Thailand or the laws.
5) Supervise the management’s operations to ensure that they follow the approved policies, plans and budget.
In 2012, there were 4 Board of Directors’ meetings. Attendance of each director can be summarized as followed:
			Director’s Name					
Attendance / Total Meetings (times)
1. Mr. Vichien		
Phongsathorn					
4/4
2. Mrs. Duangthip		
Eamrungroj					
4/4
3. Mr. Kittisak		
Benjarit *					
3/4
4. Mrs. Nangnoi		
Bunyasaranand *					
3/4
5. Mr. Somchai 		
Lertsuthirasmevong *				
3/4
5. Mr. Udom		
Chatiyanont					
4/4
6. Mr. Suchai		
Vatanatrinakul					
4/4
7. Mr. Wichai		
Hirunwong					
4/4
Remarks: Appoint to be Director on 24 April 2012
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คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายอุดม		
2. นายสุชาย		
3. นายวิชัย		

ชาติยานนท์
วัฒนตฤณากุล
หิรัญวงศ์

ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทพิจารณาคุณสมบัติตามแนวทางที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนกระบวนการสรรหาจะใช้วิธีการตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อก�ำหนดของ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ
หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การ
ค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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The Company’s Board of Directors consists of 3 independent directors:
1. Mr. Udom		
Chatiyanont
2. Mr. Suchai		
Vatanatrinakul
3. Mr. Wichai		
Hirunwong
For the independent director selection criteria, The Company has defined an independent director as specified by
the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand in notification Tor Jor.4/2552 of the Capital
Market Supervisory Board dated 20 February 2009 regarding the qualifications of the independent director.
Qualification of the Independent Directors
1) Holding shares not exceeding one per cent of the total number of shares with voting rights of the applicant, its parent
Company, subsidiary Company, associate Company, major shareholder or controlling person, including shares held by
related persons of such independent director.
2) Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, or controlling person
of the applicant, its parent Company, subsidiary Company, associate Company, same-level subsidiary Company, major
shareholder or controlling person, unless the foregoing status has ended not less than two years prior to the date of
filing an application with the Office. Such prohibited characteristic shall not include the case where the independent
director used to be a government official or advisor of a government unit which is a major shareholder or controlling
person of the applicant.
3) Not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including spouse
of child, executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as executive or controlling person
of the applicant or its subsidiary Company.
4) Neither having nor used to have a business relationship whit the applicant, its parent Company, subsidiary Company,
associate Company, major shareholder or controlling person, in the manner which may interfere with his independent
judgment, and neither being nor used to be significant shareholder or controlling person of any person having a
business relationship with the applicant, its parent Company, subsidiary Company, associate Company, major shareholder
or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years.
The term ‘business relationship’ under the first paragraph shall include any normal business transaction, rental or
lease of immovable property, transaction relating to assets or service or granting or receipt of financial assistance through
receiving or extending loans, guarantee, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the
applicant or his counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of three percent
or more of the net tangible assets of the applicant or twenty million baht or more, whichever is lower. The amount of
such indebtedness shall be calculated according to the method for calculation of value of connected transactions under
the Notification of the Capital Market Supervisory Board governing rules on connected transactions mutatis mutandis. The
consideration of such indebtedness shall include indebtedness occurred during the period of one year prior to the date
on which the business relationship with the person commences.
5) Neither being nor used to be an auditor of the applicant, its parent Company, subsidiary Company, associate Company,
major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of an
audit firm which employs auditors of the applicant, its parent Company, subsidiary Company, associate Company,
major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years.
6) Neither being nor used to be a provider of any professional service including those as legal advisor or financial advisor
who receives service fees exceeding two million baht per year from the applicant, its parent Company, subsidiary
Company, associate Company, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholding,
controlling person or partner of the provider or professional service, unless the foregoing relationship has ended not
less than two years.
7) Not being a director appointed as representative of director of the applicant, major shareholder or shareholder who
is related to major shareholder.
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8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของ
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายอุดม		
ชาติยานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
2. นายสุชาย		
วัฒนตฤณากุล กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย		
หิรัญวงศ์		
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสุชาดา สมัยสุต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ได้ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ แทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ อง
กรรมการตรวจสอบที่ลาออก
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5) พิจารณา และอนุมัติ รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
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8) Not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of the applicant or its subsidiary
Company or not being a significant partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, advisor
who receives salary or holding shares exceeding one per cent of the total number of shares with voting rights of
other Company which undertakes business in the same nature and in competition to the business of the applicant
or its subsidiary Company.
9) Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to the
applicant’s Company’s operation.
2.1.2 Audit Committee
As at 31 December, 2012 the Company’s Audit committee consists of 3 directors, as follows:

		

1. Mr. Udom
Chatiyanont		
Chairman of Audit Committee
(with financial report review experiences)
2. Mr. Suchai
Vatanatrinakul		
Audit Committee
3. Mr. Wichai
Hirunwong		
Audit Committee
Mrs. Suchada Samaisut acts as Secretary of the Board of Audit Committee.

Term of the Audit Committee
The term of the Audit Committee member is 3 years. A retiring committee member is eligible for re-appointment. In
the event of the resignation of any member of the Audit Committee prior to the expiration of their term, the appointed
replacement shall hold office only for the remainder of the term of the replaced member.
Scope of Responsibilities of the Audit Committee
1) To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate.
2) To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and
efficient, to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and
dismissal of the chief of an internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit.
3) To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the exchange’s regulations, and the
laws relating to the Company’s businesses.
4) To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such person’s
remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year.
5) To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they
are in compliance with the laws and regulations of the Stock Exchange of Thailand, and are reasonable and for the
highest benefit of the Company.
6) To prepare and to disclose in the Company’s annual report, and audit committee’s report which must be signed by
the audit committee’s chairman and consist of at least the following information:
(1) An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report,
(2) An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
(3) An opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the
laws relating to the Company’s business,
(4) An opinion on the suitability of an auditor,
(5) An opinion on the transaction that may lead to conflicts of interests,
(6) The member of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member,
(7) An opinion or overview comment received by the audit committee form its performance of duties in accordance
with the charter,
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7) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9) ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในปี 2555 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
		

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ			
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายอุดม
ชาติยานนท์
				
4/4
2. นายสุชาย
วัฒนตฤณากุล
				
4/4
3. นายวิชัย		
หิรัญวงศ์ 					
4/4

นอกจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ และยังได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทย่อยเพื่อ
สอบทาน ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยอีกด้วย
2.1.3

ผู้บริหาร
บริษัทไม่มีพนักงานประจ�ำ เนื่องจากบริษัทด�ำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทย่อยและใช้วิธีการว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น
แคปปิตอล จ�ำกัด จัดท�ำงานด้านบัญชีและการเงินและงานสนับสนุนอื่นๆ
อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. จัดท�ำนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
2. ด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
3. รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเทียบกับแผนงานและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัททราบ
4. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้การใช้อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ไม่รวมถึงอ�ำนาจในการอนุมัติรายการที่ท�ำให้ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี
ความขัดแย้ง มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทัง้ รายการทีก่ �ำหนด
ให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียจะ
เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
2.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1) กรรมการ
ในปี 2555 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการในรูปเบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จ ดังนี้
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(8) Other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders
and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the Company’s Board
of directors.
7) Verify the appropriateness and sufficiency of the Company’s risk management system.
8) To perform any other act as assigned by the Company’s Board of directors, with the approval of the audit committee.
9) Review the Company’s corporate governance policy and evaluate the performance in practicing such policy at least
once a year.
In 2012, there were 4 Audit Committee’s meetings . Attendance of each director can be summarized as followed:
		
1.
2.
3.

Audit Committee’s Name		
Attendance / Total Meetings (times)
Mr. Udom
Chatiyanont				
4/4
Mr. Suchai
Vatanatrinakul				
4/4
Mr. Wichai
Hirunwong				
4/4

In 2012, Audit Committee has conducted the meeting with Internal Audit without the executives in February 2012 and
also a meeting with the company executives of subsidiary for to review the risk factors.
2.1.3

Names of Executives
The Company does not have full-time employees since it only invests in the subsidiaries. The Company have engaged
Premier Fission Capital Co.,Ltd. to provide management and administrative support.
2.2 Selection of Director and Executive
The Company had not yet appointed the Nomination Committee. The selecting of the qualified persons to be appointed
as the directors will be made by consultation among the Board, but excluding the directors with interest, will consider
the characteristics of the candidate, taking into account the appropriateness of the candidate’s qualifications, before
presenting to the shareholders’ meeting for approval with the process prescribed in the Articles of Association, which are:
The shareholders’ meeting elects the directors according to the following rules and procedures:
- Each shareholder shall be entitled to one vote to one share.
- Each shareholder must exercise his votes under (1) above, to elect one or several directors but cannot
distribute the votes among nominees.
- Nominees who receive the largest number of votes, in descending order, shall be elected to the Board until
the vacancies are filled. In the event of nominees receiving equal votes and exceeding the number of
vacancies to be filled, the chairman of the meeting shall cast the deciding vote.
2.3 Remuneration for the Directors and Executives
2.3.1 Monetary Remuneration
(1) Directors
In 2012, the remuneration was paid to the directors in form of meeting allowance and directors’ reward
and paid remuneration to the audit committee in form of meeting allowance as follows:
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1)

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

		
				
เบี้ยประชุม (บาท)
บ�ำเหน็จ
ชื่อ-สกุล		
		
		
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กรรมการ		
ต�ำแหน่ง
					
บริษัท		
ตรวจสอบ		
		
1. นายวิเชียร พงศธร * 			
-		
-		
-		
ประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ * 		
-		
-		
-		
กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 			
42,000		
-		
133,333		
กรรมการ
4. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ 		
42,000 		
- 		
133,333		
กรรมการ
5. นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง * 		
-		
-		
-		
กรรมการ
6. นายอุดม
ชาติยานนท์ 			
56,000		
72,000		
200,000		
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล 			
56,000		
56,000		
200,000		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายวิชัย
หิรัญวงศ์ 			
56,000		
56,000		
200,000		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รวม									

(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทน
รวม
175,333
175,333
328,000
312,000
312,000
1,302,666

หมายเหตุ :        *  กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

2) บริษัทย่อย
- ไม่มี (2) ผู้บริหาร
1) บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
-ไม่มี2) บริษัทย่อย
บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนโบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร 4 คนเป็น
จ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9.49 ล้านบาท
2.3.2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

2.4 การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหาร
จัดการในกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ ี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัท
เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
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1) Premier Enterprise Public Company Limited
									
			
Meeting Allowance
Name 				
Director
				
Director
Audit 		
Position
Reward		
Committee
							
1. Mr. VichienPhongsathorn * 		
-		
-		
-		
Chairman
2. Mrs. DuangthipEamrungroj * 		
-		
-		
-		
Directors
3. Mr. KittisakBenjarit 			
42,000		
-		
133,333		
Director
4. Mrs. NangnoiBunyasaranand 		
42,000		
-		
133,333		
Directors
5. Mr. Somchai Lertsuthirasmevong *
-		
-		
-		
Directors
6. Mr. UdomChatiyanont 		
56,000		
72,000		
200,000		
Independent Director & Chairman of Audit
Committee
7. Mr. SuchaiVatanatrinakul 		
56,000		
56,000		
200,000		
Independent Director & Audit Committee
8. Mr. WichaiHirunwong 		
56,000		
56,000		
200,000		
Independent Director& Audit Committee
				
Total								

(Unit: Baht)
Total
Remuneration
175,333
175,333
328,000
312,000
312,000
1,302,666

Remark:*  Director do not receive any Directors’ remuneration.

2) Subsidiary - None –
(2) Executives
1) Premier Enterprise Public Company Limited - None –
2) Subsidiaries
The remuneration of the executives of subsidiaries, in the form of salary, bonus and provident fund,
totaling 4 persons, is the amount of 9.49 Million Baht.
2.3.2

Other remuneration

-None -

2.4 Corporate Governance
		
The Company’s Board of Directors emphasizes good corporate governance. It believes that good corporate governance
and management under the framework of good ethics, transparency, accountability and fairness to all relevant parties will
help to promote the Company’s sustained growth and increase the confidence of the shareholders, investors and all related
parties. Therefore, the Board of Directors has established in writing the principles of good corporate governance as
guidance for executives and employees as follows:
1. Give importance to the basic rights of the shareholders and refrain from any act that may violate or curtail the rights
of the shareholders.
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2. สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มีการก�ำหนดระเบียบปฏิบตั กิ ารใช้ขอ้ มูลภายในให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
3. ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงกับบริษัท มีการก�ำหนดนโยบาย
ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและน�ำไปปฏิบัติ
4. มีการเปิดเผยสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
6. จัดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นอิสระ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ในการพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่
ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท รวมทั้งก�ำกับดูแลการให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ขณะที่ฝ่ายจัดการ
ท�ำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำหนด
โดยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด และมีการปฏิบัติดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท เช่น สิทธิในการซื้อขายโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิการซื้อหุ้นคืน สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรบริษัทอย่างเท่าเทียม
กัน สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นทุกประเภทและนักลงทุนสถาบัน สิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�ำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
ในปี 2555 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษัทจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ครบทัง้ 5 ท่าน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการท่านอืน่ อีก 2 ท่าน นอกจากนีย้ งั มีผบู้ ริหารระดับสูง
ของบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย
2. บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะ
กรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 34 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการ
ศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ หรือกรรมการอิสระเข้า
ประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่กรมธุรกิจการค้าก�ำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
4. ก่อนวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ใน
วันประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆก่อนการลงมติในแต่ละวาระ รวมทั้ง
มีการบันทึกประเด็นค�ำถามค�ำตอบ และข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุม
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2. Promote the equitable and fair treatment of all shareholders and set rules for the use of inside information according
to which the directors, executives and employees must comply in order to prevent the misuse of such information for
their personal benefit or the benefit of other persons.
3. Treat all groups of stakeholders with consideration of their legal rights or rights according to their agreement with the
Company and establish a policy for environmental and social protection and the code of business ethics for the
executives and employees to adhere to and implement.
4. Disclose both financial and non-financial information that is accurate, complete and timely through various channels
to ensure equal access by all shareholders to such information.
5. Install internal control, risk management, and internal audit systems that are appropriate and effective.
6. Structure the Board of Directors appropriately and ensure its independence, with clear separation of responsibilities
of the Board, the sub-committees and the management. The Board of Directors is responsible for the consideration
and approval of significant issues related to the Company’s operations, as well as the monitoring the management’s
performance to ensure the implementation of established policies and plans.
The Company’s good corporate governance policies adhere to the Principles of Good Corporate Governance for Listed
Companies B.E. 2549 (2006) promulgated by the Stock Exchange of Thailand with 5 categories of recommended best
practices as follows:
Chapter 1. The Rights of Shareholders
The Company realizes and gives importance to various basic rights of the shareholders both as an investor and owner of
the Company, such as to buy, sell or transfer shares, shares repurchase, to receive an appropriate share in the profit of
the Company, to obtain relevant and adequate information on the Company, to participate and vote in the shareholders’
meetings of any shareholders and institutional investors, to express an opinion, and to make decisions on important issues,
such as dividend payment, to elect or remove members of the board, to set the remuneration for directors, to appoint
the external auditor and set the audit fee, to approve transactions that affect the Company’s business, and to amend of
the Company’s Memorandum of Association and Articles of Association.
In 2012, apart from the various basic rights of the shareholders mentioned above, the Company implemented
many actions to promote and facilitate the exercise of the shareholders’ rights, as follows:
1. The Company hosted the annual general meeting of shareholders for the year 2012 on 26 April 2012, and the
Company’s director were attended, including the Chairman, Chairman of the Audit Committee, Managing Director
and 2 other directors. In addition, the Company’s senior management and external auditor also joined the meeting.
2. The Company assign to the Thailand Securities Depository Co.,Ltd., which is the company registrar sent an invitation
notice to the shareholders together with the rules and procedures for attending the meeting and all relevant supporting
documents, which included adequate and clear opinions from the directors for each agenda item to shareholders
30 days prior to the meeting date. The notice and supporting information in Thai and English were also posted 34
days prior to the meeting date on the Company’s website HYPERLINK “http://www.pe.premier.co.th” This is to allow
the shareholders sufficient time to review the information.
3. In the case where the shareholders are unable to attend the meeting, they are entitled to appoint any person or an
independent director as their proxy, using the proxy forms, enclosed with the notice of the meeting, to join the
meeting and vote on their behalf. The Shareholders could also download any type of proxy form as specified by the
Department of Business Development from the Company’s website.
4. The Company provides the shareholders with an opportunity to express their opinions, suggestions or questions prior
to the meeting. During the meeting, the Chairman will also allocate appropriate time for the shareholders to raise
questions and express their opinions on each agenda prior to casting their votes. All questions, replies and important
opinions are recorded in the minutes of the meeting.
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รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

5. บริษัทได้จัดท�ำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับ
จากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2555 บริษัทได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีในระดับ “ดีเยีย่ ม” คะแนนเต็ม 100 คะแนน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลและปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ เรือ่ งกระบวนการจัด
ประชุมผูถ้ อื หุน้ การมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทัง้ ให้กรรมการ
และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านเสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี และได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ของเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.pe.premier.co.th
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้เองในแต่ละวาระทีบ่ ริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมและได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงล�ำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม
และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
ในเรื่องการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของ
ตนและผู้เกี่ยวข้อง บริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ
2) ก�ำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทส�ำหรับพนักงาน
ผูร้ บั จ้าง ผูข้ ายสินค้า/ ผูใ้ ห้บริการ รวมทัง้ ผูท้ เี่ ข้าเยีย่ มชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับ
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
3) คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความ
เสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่น�ำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ผอู้ นื่ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้ ต้องไม่ท�ำการซือ้ ขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/
หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าท�ำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ท�ำการซื้อขาย
โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันท�ำการหลังการเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อก�ำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมความถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�ำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
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5. The minutes of the meeting was filed with the Stock Exchange of Thailand and posted on the Company’s website
within 14 days after the meeting date, so that the shareholders can verify its accuracy.
In 2012, the Company received a rating of “Excellent” and a score of 100 from the evaluation of its Annual
General Meeting of Shareholders.
Chapter 2 The Equitable Treatment of Shareholders
The Board of Directors supervises and protects the fundamental rights of all the shareholders equitably, including the
process of calling the meeting of shareholders, the protective measures to prevent the use of insider information by the
directors, management and employees for dishonest personal gains, and for the directors and management to disclose
information regarding their interests and those of their related persons.
For the general meeting of shareholders, the Company has provided an opportunity for all shareholders to
propose items for consideration for inclusion in the agenda and to nominate qualified candidates to be elected as directors
in advance during the period January to December of every year. The shareholders have been informed through the Stock
Exchange of Thailand and the criteria for making such proposals have been disclosed through the Company’s website
www.pe.premier.co.th.
In the case any shareholder cannot attend the meeting in person, the Company provides the opportunity for
the shareholders to appoint an independent director or any other person to attend and vote on their behalf through the
use of proxy form B in which the shareholders can determine the direction of their votes for each agenda item that the
Company has sent to the shareholders together with the notice of the meeting and has posted on its website in both
Thai and English for the shareholders to download.
At the annual general meeting of shareholders for the year 2012, there were no changes to the sequence of
the agenda items and no additional agenda was included. The meeting was not requested to consider any other business
apart from the agendas specified in the notice of the meeting.
In the supervision and protection of insider information and the requirement for the directors and management to
disclose information regarding their interests and those of their related persons, the Company has the following
guidelines:		
1. Set policies regarding the safe-guarding of the information system in order to maintain the standard of the work
system, computer system, and information and communication system, which are important in the creation of a control
system of quality.
2. Set policies regarding trade secrets and intellectual properties in which non-disclosure agreements are entered into
with the employees, contractors, suppliers / service providers and visitors of the Company to prevent disclosure of
information or news of the Company and its subsidiaries that are confidential and the Company’s employees are
prohibited from infringement of the intellectual property rights of others.
3. The Board of Directors has put in writing the procedures for use of inside information to promote transparency, equality
and fairness equally to all shareholders and to prevent the use of such inside information about the Company that
has not been disclosed to the public for abusive self-dealing, as well as avoid criticism regarding the appropriateness
of trading of the Company’s securities. The directors, executives and employees of the Company must protect the
secret and/or inside information of the Company and may not disclose or use such information, directly or indirectly,
for personal gains or for gains of other persons. They must not trade, transfer or receive securities of the Company
resulting from the use of such secret and/or inside information of the Company except where the information has
been disclosed to the public and must not enter into any transaction by using the Company’s secret and/or inside
information, which may directly or indirectly cause losses to the Company. They are also prohibited from trading,
transferring and receiving the Company’s securities for a period of 1 month prior to the disclosure of the Company’s
financial statements and for 2 working days after the disclosure of such information. This requirement includes spouses
and minor children of directors, executives and employees of the Company. Violators of the requirement will be
punishable according to the Company’s rules and/or in accordance with the law depending on the case.
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4) บริษัทให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทก�ำหนดโทษตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ
หรือผูบ้ ริหารซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซือ้ ขาย และรายงาน
การถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�ำการให้ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทัง้ ได้ก�ำหนดให้มกี ารรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งด้วย
5) คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ และผูบ้ ริหาร ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552
หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทด�ำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยมุ่งที่จะประสบความส�ำเร็จแบบยั่งยืนโดย
ค�ำนึงถึงสิทธิ ความถูกต้อง และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียเหล่านัน้ ด้วย และเพือ่ เป็นแนวปฎิบตั สิ �ำหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษทั ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร รายละเอียด
ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
พนักงานและสังคม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบ
คอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูล
ลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท
ลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับควมต้องการของลูกค้า
และให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รักษาความลับของลูกค้าและข้อมูลลูกค้า รวมทั้งการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ารวมถึงบุคคลทั่วไป
ในปี 2555 ได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษัทสามารถให้บริการหลังการขายได้อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบ/เป็นภาระต่อลูกค้าในภายหลัง
2. มุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งการบริหารงานบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008
3. จัดให้มีระบบ Call Center เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
4. ร่วมจัดกิจกรรมกับบริษัทคู่ค้าและลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับ
คู่ค้า ลูกค้าและบุคคลทั่วไป
คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ด�ำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาที่ก�ำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากมีข้อมูลว่ามีการจ่ายผล
ประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
คู่แข่ง

บริษัทเน้นการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคูแ่ ข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบ
กติกาการแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท�ำลายชือ่ เสียงคูแ่ ข่งทางการ
ค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท�ำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
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4. The Company has advised the directors and executives of their duty to report on their shareholding in the Company
and the punishment terms stipulated in the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) and the requirements of
the Stock Exchange of Thailand. In the case where the directors or executives acquire or divest the Company’s
securities, they must also report their securities holding and the holding of their spouses and minor children of the
securities of the Company as prescribed by Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 within 3 working
days of the transaction’s execution to the SEC for further dissemination to the public. The Company also requires the
directors to report their securities holding to the Board of Directors whenever a transaction is made.
5. The Board of Directors has set guidelines and procedures for reporting the stake of directors and executives as
prescribed by Section 89/14 of the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551 (2008) and notification Tor Jor.
2/2552 of the Capital Market Supervisory Board. This reporting system was implemented on 1 July 2009.
Chapter 3 Role of Stakeholders
The Company operates its business with consideration of the rights, righteousness and fairness to all groups of its
stakeholders and has prepared a written Business Ethics guideline for the Company (details of which can be found on
the Company’s website) including not committing any violation against the rights of these stakeholders. As guidance for
its management and employees, the Company has prepared a written code of conduct (details of which can be found
on the Company’s website), which can be summarized as follows:
Shareholders
Perform duties with integrity, transparency and for the benefit of the Company and its shareholders; manage the Company’s
operations cautiously and carefully in order to protect shareholders’ investments; and refrain from seeking personal gains
for oneself or related parties by exploiting any non-public information of the Company; and refrain from any action that
might cause conflict of interests with the Company, including the divulgence of any confidential information of the Company
to outsiders, especially its competitors
Customers
The Company and its subsidiary have a policy to fulfill the requirements of the customers with products and services that
are of quality, standard and safe; provide complete and accurate information about the products and services without
distorting facts; strictly comply with terms and conditions made to customers; maintain the confidentiality of customers’
non-public information and customer information; and provide information which is accurate, sufficient, and beneficial
to the customers and the general public. In 2012, the Company performed the following:
1. Presented only products for which the Company can provide continuous after sales services so as not to
affect/burden customers in the future.
2. Strived to maintain the quality of the management services provided by the Company’s subsidiary that was
certified with the international standards of ISO 9001 : 2008.
3. Installed a call center system to facilitate customers.
4. Jointly organized activities with trade partners and educational institutions on a regular basis with the aim
of providing useful information and knowledge to the trade partners and the general public
Business Partners and Creditors
Conduct mutual business fairly without exploitation; respect and abide by the terms of the agreement; do not solicit,
accept or give any undue benefit in dealing with trade partners or creditors and should there be any information regarding
the bestowment of any undue benefits, consultations must be made with the trade partners or creditors to mutually resolve
the matter on a fair and timely basis.
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พนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็น
ธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิด
กฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและความ
สามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัททีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความ
รู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
ส�ำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการส�ำหรับพนักงาน เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กองทุนประกันสังคม
การประกันสุขภาพกลุม่ การประกันชีวติ กลุม่ การประกันอุบตั เิ หตุกลุม่ การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ห้องพยาบาลของบริษัท รถรับส่งพนักงาน
และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มคี ณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้
ความรูแ้ ละฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานแก่พนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ส่งเสริม
ในการสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำทุก
ปีอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การซ้อมหนีไฟ การตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง การตรวจวัดระดับความดังเสียง และมีการตรวจสอบระบบป้องกัน
ภัยในอาคารส�ำนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการน�ำ
เทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท รวมทัง้ การออกแบบระบบการปฏิบัติงานภายในที่ช่วยลดการใช้กระดาษและการ
ใช้มาตรการต่างๆที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการน�ำซอฟต์แวร์ทลี่ ะเมิดลิขสิทธิม์ าใช้งานในบริษัท รวมทัง้ มีนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา นอกจากนี้บริษัทยังได้
เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตด้วย
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อมไม่มี
กรณีการกระท�ำผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระท�ำผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ หยุดงาน เจ็บป่วยจากการท�ำงานเป็นศูนย์
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฎิบัตแก่พนักงานทุกคน ดังนี้
1. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
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Competitors
The Company emphasizes on conducting business ethically and transparently and to compete fairly with competitors;
compete under the rules of fair business competition; refrain from seeking confidential information of the business
competitors through dishonest or improper means; and refrain from discrediting competitors through slandering or take
any action without the truth and unjustifiably.
Employees
The Company recognizes the significance of its employees as valuable assets and has treated all employees equally and
fairly based on human rights principles without discrimination of skin color, race, sex or religion and without the use of
child or illegal labor. The Company has a remuneration and benefits policy that is based on the principles of fairness, is
appropriate for the job description, responsibilities and competency of each employee and is comparable with other
companies within the same industry. The Company also has a policy for the continuous development and promotion of
knowledge and competency for the employees to develop their skills and abilities for career advancement.
As for its welfare policy, the Company provides employee benefits such as provident fund for employees, social security
fund, group health insurance, group life insurance, group accident insurance, annual health check-up, in-house medical
clinic, shuttle bus service, and financial aid for employees on various occasions.
In addition, the Company has set a safety policy and set up a committee to oversee that safety, bio-sanitation, and the
work environment are in accordance with the laws and international standards and to closely monitor performance.
Knowledge and training on safety, bio-sanitation, and the work environment are provided to the employees and the
people involved along with promotion of employees’ awareness towards the importance of safety and to seriously comply.
Related activities are regularly organized every year, such as fire drills, illumination measurement, noise measurement,
and regular testing of the office building’s security system.
The Company promotes the efficient use of resources and has set policies to save energy and other resources through
the adoption of energy-efficient technologies for use in the Company, including the design of an internal operating system
that reduces paper consumption and the implementation of various measures for the efficient use of resources.
The Company has a policy on intellectual property for which employees are prohibited from infringement of the intellectual
property rights of others, disregarding whether domestic or foreign, and are prohibited from bringing pirated software for
use in the Company. The Company has also set an anti-corruption policy and prohibits bribery for business gain by the
Company. The Company has informed all employees of these policies to which they have complied with all along. In
addition, the Company has signed the declaration of intent to join the Private Sector Collective Action Coalition against
Corruption.
During the past year, the Company had no cases of violation of labor and employment laws and did not commit any
infringement of intellectual property rights of others, fraud or breach of ethics.In 2012 the Company had a record of
accidents or illness is zero.
Social Community and Environment
The Company has set the guidelines for the treatment of society, communities and the environment in its Code of Conduct
for use as a guideline for practice by all employees as follows:
1. Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment.
2. Support activities that are beneficial to the communities and society as a whole.
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3.
4.
5.
6.

ปฎิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวั่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการด�ำเนินงานของบริษัท
ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลภายนอกที่เป็นภัยต่อสังคม ชุมชน หรือสภาพแวดล้อมส่วนรวม
มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรม
ที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ในปี 2555 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม”
				
บริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและการเสนอข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงานและการ
พัฒนาธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี มีการรายงานเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทที่ผู้มีส่วนได้เสียควรทราบ ทั้งในรายงานประจ�ำปี และในเว็บไซต์ของบริษัท
และก�ำหนดให้มีช่องทางการรับแจ้งหรือร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท�ำผิดกฎหมาย การถูกละเมิดสิทธิ
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในหรือการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อคณะกรรมการ
บริษัทได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2748-2063 หรือที่อีเมล ircontact@pe.premier.co.th โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับ
การปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามแนวทางที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้แล้ว บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท ประกอบด้วย
1) การให้ข้อมูลข่าวสารของการบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบันรวมทั้งการให้การฝึกอบรมแก่ลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
2) การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น
3) การรับฟังความเห็นของพนักงาน เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
4) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม “วิถี ไทย
วิถพี รีเมียร์” ซึง่ เน้นด้านความเป็นไทย ซึง่ เป็นหนึง่ ในคุณค่าหลักขององค์กร รวมทัง้ การมีกจิ กรรมเพือ่ ประโยชน์ของสังคมร่วมกัน
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานทางการเงิน
และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นทีส่ �ำคัญ
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้
เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษัทต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่มี
ความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. เลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยในรายงานประจ�ำปี มีรายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้มอบหมายให้มีบุคคล
ท�ำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2301-1569 หรือที่อีเมล
ircontact@pe.premier.co.th
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3. Comply or ensure compliance with laws and regulations issued by regulatory agencies.
4. Pay attention to and be responsible for rectifying any danger that society is apprehensive of that may have
been caused by the Company’s products/services or business operation.
5. Refrain from supporting or participating in transactions with outside persons that threaten society, communities
or the environment as a whole.
6. Participate in the improvement of quality of life, build a harmonious society, develop virtue and morality,
preserve good traditions, and instill a strong sense of social responsibility and volunteerism among the staff.
In 2555, the Company organized activities that are beneficial to society and the environment in various ways as described
under the “Corporate Social Responsibility” section.
The Company recognizes that the support and opinion from all groups of stakeholders will be useful to its operation and
business development. The Company has complied with the applicable laws and regulations to ensure that the rights of
such stakeholders are well cared for. Information of relevance to the stakeholders related to the Company’s operation
is reported, both in the annual report and on the Company’s website. Channels are set through which stakeholders may
raise their concerns regarding any illegal practices, the accuracy of the financial reporting, the internal control system or
unethical practices. Stakeholders can contact the Company’s Board of Directors by facsimile at the number 02-2748-2063
or by e-mail at ircontact@pe.premier.co.th. The rights of whistleblowers shall be protected as stipulated of the Company’s
regulation. In 2012 the Company was engaged in no significant dispute with any stakeholders.
In addition, the Company and its subsidiary have developed mechanisms for stakeholder involvement in improving the
Company’s performance, which are:
1) Provide regularly information and news on current services and products, as well as regular training, to the customers.
2) Conduct customer satisfaction surveys for the development of better services.
3) Listen to employees’ opinions to improve work efficiency even further.
4) Build a good relationship between the Company’s employees and its stakeholders through various activities, such as
the “Witee Thai Witee Premier (Thai Way, Premier’s Way)” activity that emphasizes on being Thai that is one of the
core values of the Company, jointly organizing social activities, etc.
Chapter 4 Disclosure and Transparency
The Board of Directors recognizes the importance of disclosure of information, both financial and non-financial, that is
accurate, complete and transparent as stipulated by the regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC)
and the Stock Exchange of Thailand (SET), as well as other significant information that may affect the price of the
Company’s securities and influence the decision-making process of investors and stakeholders. The Company disseminates
information on the Company to the shareholders, investors and general public through the various channels of the SET
and the Company’s website in Thai and English, which is constantly updated.
The Board of Directors is responsible for the consolidated financial statements of the Company and its subsidiary and the
financial information presented in the annual report, which are reported in conformity with generally accepted accounting
principles and prepared based on the appropriate accounting policy with consistency and adequate disclosures. The
financial statements were unconditionally certified by the auditor, who is independent, possess accepted qualifications,
and is approved by the SEC. The Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements is presented
with the report of the independent auditor in the annual report.
As for investor relations, the Company has not yet set up a specific unit for this purpose but has assign personnel to
specifically handle investor relations who investors can contact at telephone number 0-2301-1569 and by e-mail at
ircontact@pe.premier.co.th.
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจให้กับบริษัท โดยเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแล ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ณ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด เป็นการถ่วงดุล
ในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ กรรมการบริษัททั้ง 8 ท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท
คณะกรรมการของบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียด
ในข้อ 2.1.2 และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท�ำ
หน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ขณะทีผ่ บู้ ริหารท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานของบริษัท
ในด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด โดยประธานกรรมการของบริษัทจะท�ำหน้าที่เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่นในการเป็นผู้
เรียกประชุมคณะกรรมการ เป็นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ เป็นผูอ้ อกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าดถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนกรรมการผู้จัดการมีอ�ำนาจหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกัน จึงท�ำให้คณะกรรมการท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ ถ่วงดุลการ
ท�ำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทอื่นนั้น บริษัทได้ท�ำการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่
ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจ�ำปีให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเป็นประจ�ำทุกปีตลอดมา และบริษัท
มิได้มกี ารจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละท่านจะไปด�ำรงต�ำแหน่งขึน้ กับดุลยพินจิ และศักยภาพของแต่ละท่านซึง่ อาจมากน้อยไม่เท่า
กัน ส่วนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงนัน้ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอืน่
ไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ จัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจ�ำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงานตามนโยบายที่
ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการได้ท�ำการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร ดังรายละเอียดในข้อ 2.4
และแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย เพือ่ การมีระบบบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย และก�ำหนดแนวทางให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท
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Chapter 5 Responsibilities of the Board
1. Structure of the Board of Directors
The Company’s Board of Directors comprises knowledgeable and competent persons with experiences that are beneficial
to the Company’s business. The Board is responsible for setting the corporate policy, strategy, target, work plan and
budget of the Company, as well as supervising, monitoring and evaluating the operational performance of the management
to ensure adherence to corporate plans.
As at December 31, 2012, the Board of Directors is composed of 8 directors, 3 of whom are executives, 2 are not
executives, and 3 are independent directors as prescribed by the regulations of the SEC in order to create a balance in
the consideration of any matter. All 8 of the directors hold not more than 4 directorship positions in public listed companies.
The Board has appointed a sub-committee, namely the Audit Committee, which is composed of 3 independent directors
with each director having a term of office of 3 years. The responsibilities of the Audit Committee have been clearly
defined as detailed in item 2.1.2 and the qualifications of each committee member are as stipulated by the SEC.
The performance of duties of the directors and executives of the Company are clearly separated. The chairman
of the Board, who is a director, has the additional power and duty aside from other director, as to calling for a meeting
of the Board, to be the chairman in the Board meeting, to make a vote as the casting vote in the event that the votes
are equal, and to act as the chairman in the shareholder meeting. The managing director has the power and duty to
manage and carry out the works. The Chairman of the Board and the managing director are different persons. Therefore,
the Board can check and balance the performance of the executive efficiently.
For the performing of the duty as a director of another Company, the Company has disclosed the information on
directorship positions for each director in the form presenting annual information (Form 56-1), and in the Annual Report
so that the shareholders know annually. The Company does not limit the number of companies for which a director can
be the director in those companies, which depends on the discretion and potential of each director, which is different
from each other. For the managing director and the executives, the Company has a clear set policy and procedure for
the holding of directorship in other Company.
The Board of Director appointed a corporate secretary for making and coordinating to make the notices and minutes of
the Board meetings, committee meetings, shareholder meetings, and annual reports, and to keep document on the director
register and coordinate with the legal division and other divisions to support the works of the Boards on laws and regulations.
2. Roles, Duties, and Responsibilities of the Board of Directors
The Board performs the duty to consider and approve the operation of the Company which is comprised of policies,
visions, missions, strategies, risks, plans, and budgets, so that the management can proceed according to the policies
efficiently and effectively.
Good Corporate Governance Policy
The Board reviewed the written good corporate governance policy as detailed in Section 2.4 and in the website of the
company in order to have the efficient, transparent, policy which can be checked, and build confidence for all relevant
parties, and to fix the procedure to review such policy regularly in order that it will be in accordance with the conditions
of the Company.
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จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการได้ก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร (รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท) เพื่อให้ผู้บริหารแล
พนักงานยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้แจ้งให้ทุกคนทราบเพือ่ ถือปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าว
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้มกี ารก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ การตัดสินใจใดๆ ในการ
ด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�ำเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกีย่ ว
โยงของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มอี �ำนาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะ
สมอย่างรอบคอบ โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีด้วย
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญในด้านการบริหารความเสีย่ งในภาพรวมทัง้ องค์กร ประเมินความเสีย่ งและบริหารความ
เสีย่ งขององค์กร เพือ่ จัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสีย่ งอย่างสมำ�่ เสมอ โดยมีการ
จัดท�ำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ( Self Assessment Control) ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อ
ร่วมกันประเมินความเสีย่ ง ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษทั
เหตุการณ์ที่อาจท�ำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสาเหตุทงั้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการ
ก�ำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นปัญหาหรืออุปสรรค ต่อการด�ำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ �ำหนดแล้ว บริษัท
จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานที่ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของความเสีย่ ง ท�ำความเข้าใจสาเหตุของความเสีย่ ง และด�ำเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขัน้ ตอนในการด�ำเนินงาน และ
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การ
ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่า
เพิ่มให้แก่องค์กรด้วย
ในปี 2555 บริษัทได้มกี ารประเมินความเสีย่ งพร้อมกับประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ เพือ่ พิจารณา
หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการ
บริหารและการจัดการ การตลาด การขาย งานทรัพยากรบุคคล งานบัญชี และงานกฎหมาย ทัง้ นี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผบู้ ริหาร
ทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละส่วนงาน ด�ำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั งิ านตามที่ได้ก�ำหนดไว้ รวมทัง้ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายงานของคณะกรรมการ
            คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่
ข้อมูลการเงิน ด�ำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม�่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจ
สอบท�ำหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผบู้ ริหารงานบัญชีและผู้สอบบัญชีเข้าประชุมร่วมกัน และน�ำเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
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Business Ethics
The Board arranged to have the written business ethics as per the details in the website of the company, so that the
execution and staff will hold them as principles for business operation which is correct and fair to all relevant persons,
including the staff, and which has been informed to every person to know in order for them to perform accordingly.
Conflict of Interest
The Board has set the policy on conflict of interest, so that any decision to proceed with business activities must be for
the best interest of the Company only, and which should avoid any action which would cause a conflict of interest, by
fixing that any person related or connected to the considered transaction must inform the Company of his relationship
or connection with that transaction and must not participate, and who has no power to approve anything in that transaction.
The audit committee will present to the Board about any connected transaction, and any transaction which has a conflict
of interest. The suitability of such stipulation is considered carefully, and the Company must comply with the criteria of
the Stock Exchange of Thailand, including to disclose it in the form to present as annual information (Form 56-1), and
in the Annual Report.
Risk Management
The Board pays attention to risk management for the organization as a whole, and assesses and manages the risk of the
organization, in order to manage risk to be at an acceptable level. The Company has no division responsible directly for
this matter. However, the Company makes the control self assessment both at executive level and operation level, to
jointly assess the risks, problems, obstacles, and uncertainties, which may affect the operation in achieving the goals of
the Company, or the incidents which may make the Company lose business opportunities, the risks which may arise from
the causes from inside and outside the organization. It is fixed that if any risk is an obstacle to the business operation,
and that it can prevent achieving the Company’s goals, then the Company must have the measures to manage that risk,
and to promote, and stimulate every person to build a working culture of risk awareness, have understanding of the causes
the risk, such as to improve working procedure, and to use the resources properly to prevent and reduce any loss which
may occur. In contrast, such systematical operation will make the Company receive new business opportunities which
will build additional value for the organization.
In 2012, the Company assessed the risks and the sufficiency of the internal audit system in order to seek the
guidelines to improve and amend the working operations to have more efficient performance, of which the scope includes
the management, marketing, sales, human resources, accounting, and legal. The Company assigns and follows up that
the executive who is responsible for each work proceeds with the guidelines on working improvement, including having
the relevant persons used for the proceedings so that the performance will be more efficient.
Report of the Board of Directors
The Board of Director is responsible for the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries and
the financial information (the Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements) presented in the
annual report. Such financial statements are prepared in conformity with generally accepted accounting principles and
have been certified and audited by a certified public accountant. The Board is also responsible for the complete and
consistent disclosure of important information, both financial and non-financial, that are facts. The Board of Directors has
appointed an Audit Committee to review the financial reports by meeting with the accounting department and auditor
before presenting such reports to the Board every quarter.
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3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการก�ำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก 3 เดือนโดยมีการก�ำหนดตารางเวลาการประชุมล่วงหน้า
ทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น มีการก�ำหนดวาระที่ชัดเจนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้
จัดการเป็นผูร้ ว่ มกันก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละท่านเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุม มีการน�ำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะ
กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน กรรมการได้มีการสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมจากกรรมการผูจ้ ดั การหรือเลขานุการคณะกรรมการนอกเหนือจากเอกสารที่ได้น�ำส่ง บริษัทได้จดั ท�ำรายงานผลการด�ำเนิน
งานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
และทันการ
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ และจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายปัญหาส�ำคัญอย่างเพียงพอ กรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย แผนงานประจ�ำปี ผลการด�ำเนินงาน และโครงการใหม่ๆ เป็นต้น
รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงในการน�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติเสียงข้าง
มาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมด้วยและเป็นผูบ้ นั ทึกรายงานการ
ประชุมซึ่งสาระส�ำคัญประกอบด้วย วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระ
ส�ำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการ และมติของคณะกรรมการ โดยเสนอให้
ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และมีการ
จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ทั้งต้นฉบับและเก็บรักษาส�ำเนาด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการสืบค้น
อ้างอิงโดยไม่สามารถแก้ไขได้
โดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกท่านทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุม (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 2.1.1 คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็นเพือ่ อภิปรายปัญหาต่างๆ
เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจโดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมด้วย ซึง่ ในปี 2555 ได้มกี ารจัดให้มกี ารประชุมระหว่างกันของกรรมการ
อิสระในเดือนกรกฎาคม 1 ครั้ง
4. ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัท และ
เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
แต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปของบ�ำเหน็จประจ�ำปี และเบี้ยประชุม ส�ำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
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3. Meetings of the Board of Directors
The Board of Directors fixes the meeting normally every 3 months. The meeting schedules are set in advance annually,
and additional special meeting may be held as necessary. The agenda is set clearly. The Chairman of the Board of Directors
and the Managing Director jointly set the agenda, consider the matters to be transacted in the meeting, and give
opportunity to each director to propose any matter to be transacted as the agenda of the meeting. The documents will
be sent in advance before the meeting date so that the Board of Director will have sufficient time to study the information
before the meeting unless in case of emergency, which the director can ask information from Managing Director, or
secretary of the Board of Directors, in addition to the documents sent. The Company makes performance report and
presented it to the Board of Director every month, so that the Board of Director can supervise the operation of the
managing division continuously and on time.
In consideration of the matters, Chairman of the Board of Director who acts as the Chairman of the meeting will grant
the opportunity to the directors to express their opinion freely, and allocate sufficient time for the director to discuss the
important issue. The Managing Director, as the top executive of the Company, participates in the meetings every time
to explain information which is year plan, performance, new project, etc., including to know the policy directly and use
it efficiently. The resolution of the meeting will be in accordance with the articles of association of the Company. The
decision of the meeting will be made by majority rote. That is a director will have only one vote for the voting. Any
director who has interest in any matter will have no right to vote in that matter. In case of equal vote, the Chairman
of the meeting can have another vote as the casting vote.
In each meeting of the Board of Director of the Company, the secretary of the Board of Director attends the meeting
and will record the minutes of the meeting. The material part is comprised of date, time of beginning - finishing the
meeting, names of the directors present and absent, summary of the matter proposed to the Board of Directors, summary
of the issue which has discussion, note of the Board of Director, and resolution of the Board of Directors, etc. Then, it
will be proposed to the meeting to be certified in the next meeting, and send to the Chairman of the Board of Director
to consider and sign to certify its correctness. In addition, the information and documents on the meetings is kept both
the original and by computer system for convenience in searching and referring, which it cannot be amended.
All members of the Board will usually attend every meeting, except for some necessary absence which they will inform
the meeting in advance (Additional details of the meeting in the year 2012 is in 2.1.1). In addition, the Board of Directors
encourages the directors who are not executives to hold special meetings as necessary in which the management must
not participate to discuss various operational issues of interest. In 2012, the Independent Directors have conducted the
meeting in July.
4. Remuneration
The remuneration of the directors and executives are determined by the directors who do not have an interest in the
Company. The Company has a policy to remunerate the directors and executives at an appropriate level based on the
Company’s operating results and the comparative rates of companies within the same industry, as well as the responsibilities
of each director and executive. The remuneration for the directors is in the form of annual rewards and meeting allowances
while the remuneration of the executives is in the form of salary, bonus and provident fund contribution.
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ในปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
		คณะกรรมการบริษัท
		
เบี้ยประชุม		
- ประธาน		
					
- กรรมการ		
		บ�ำเหน็จกรรมการ					
		
คณะกรรมการตรวจสอบ
		
เบี้ยประชุม		
- ประธาน		
					
- กรรมการ		

18,000 บาท/คน/ครั้ง
14,000 บาท/คน/ครัง้
200,000 บาท/คน/ปี
18,000 บาท/คน/ครั้ง
14,000 บาท/คน/ครัง้

โดยเบี้ยประชุมทั้ง 2 กรณี จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารใน
ปี 2555 อยู่ในหัวข้อ 2.3 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการโดยรวม ได้ใช้แนวทางแบบประเมินทีเ่ สนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มกี ารปรับปรุงเพือ่ ให้เหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ในปี 2555 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการได้รับทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อไป
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD, Thai Institute of Director) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฎิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทให้แก่กรรมการใหม่
7. แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และฝ่ายบริหาร จัดท�ำแผนในการทดแทนต�ำแหน่งงาน (Succession
Plan) ในระดับบริหารและต�ำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก และ
ก�ำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับบุคคลที่สามารถทดแทนต�ำแหน่งงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะจ�ำเป็น
2.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
( รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.4 การก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 2 ข้อ 3 )
2.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) จ�ำนวนทั้งสิ้น 158 คน ซึ่งเป็นพนักงาน
ประจ�ำทั้งหมด
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In 2012, the annual general meeting of shareholders passed a resolution approving the remuneration of directors as

Board of Directors
Meeting Allowance 		
- Chairman (Baht/person/time)
				
- Directors (Baht/person/time)
Annual Remuneration (Baht/person/year) 				
Audit Committee
Meeting Allowance 		
- Chairman (Baht/person/time)
				
- Directors (Baht/person/time)

18,000.14,000.200,000.18.000.14,000.-

Note: Meeting allowances are paid only to directors who attend each respective meeting.
Remuneration paid to directors and executives for the year 2012 is detailed in item 2.3 Remuneration for the Directors
and Executives.
5. Board Self Assessment
The Board of Directors evaluates its performance as a team at least once a year to collectively review its overall
performance, problems and obstacles in the past year in order to increase operational efficiency. The evaluation of the
directors as a collective body is conducted based on the guidelines proposed by the Stock Exchange of Thailand but has
been amended to better suit the Company’s business. The evaluation is divided into 6 topics, namely structure and
characteristics of the board, roles and responsibilities of the board, board meetings, the board’s performance of duties,
relationship with management and self-development of directors and executives.
		
In 2012, the Corporate Secretary has sent the Board self-assessment form to each director to evaluate the
performance of the Board as a collective body and has informed the Board of the results of the evaluation for use in
improving its performance.
6. Development of Directors and Executives
		
The Board of Directors has a policy to promote and support directors, executives, the Corporate Secretary and
all involved persons to attend training programmes provided by the Thai Institute of Directors, the Stock Exchange of
Thailand and other independent organizations so as to increase knowledge, improve performance, and increase efficiency
in the work process. In the case where there is a change of directors or a newly-appointed director, these directors are
provided with documents and information that are beneficial for them in fulfilling their duties as directors, as well as an
introduction to the Company’s business and its business practices.
7. Succession Plan
		
The Board of Directors has assigned the Managing Director and the management to prepare a succession plan
at the management level and for positions in the primary lines of business by considering mainly the work performance
and potential of each individual. The potential successor for each position is then prepared through development of
knowledge, competency and required skills.
2.5 Protection Against the Use of Inside Information
(See details in Section 2.4 Corporate Governance Chapter 2)
2.6 Human Resource
		
As at 31 December 2012, the Company and its subsidiaries had a total of 158 employees (excluding management)
who are all permanent employees.
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ค่าตอบแทนพนักงาน
        ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 48.12 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงาน
และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
จากวิสยั ทัศน์ และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจทีม่ งุ่ เน้นการให้บริการทีม่ คี ณุ ภาพกับลูกค้า เพือ่ สร้างความส�ำเร็จให้กบั องค์กรในระยะ
ยาว บริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพราะบริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามวัฒนธรรมขององค์กรทีเ่ รียกว่า
“Premier People” ที่มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการสร้างงานบริการที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจ
ในการได้รับบริการของลูกค้า
บริษัทตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรไม่ได้มีแต่เพียงเฉพาะการอบรมให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงบริหารจัดการ
พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท�ำเครือ่ งมือ จัดหาวิธกี าร และจัดการสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เหมาะสมกับการเรียน
รู้ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะเป็นการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้
กับบริษัท สังคม และประเทศชาติต่อไป
ใน 2555 บริษัทได้น�ำระบบบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรที่เรียกว่า ‘E-HRM’ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานพัฒนา
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกข้อมูลการอบรม และรายงานผลการอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ
พนักงานและหัวหน้างานในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ และ บริษัทได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องต่างๆ
อาทิ
การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
• การพัฒนาภาวะผู้น�ำสู่ความส�ำเร็จ เพื่อการเรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพ
• การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
• การบริหารลูกค้ารายส�ำคัญระดับองค์กร เพือ่ เรียนรูก้ ระบวนการในการบริหาร เพือ่ รักษาลูกค้ารายส�ำคัญขององค์กรให้เป็นลูกค้าทีย่ งั่ ยืน
• เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ผู้เข้าใจศาสตร์ของการเจรจาต่อรอง และน�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• Positive Thinking เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและบรรยากาศการท�ำงานที่สร้างสรรค์ให้แก่พนักงานภายในองค์กร
• ทิศทางการลงทุนของประเทศไทยปี 2555 เพือ่ ให้เข้าใจสภาวะเศรษฐกิจ การพัฒนาและการลงทุนหลังวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่
ในปี 2554
• ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) เพือ่ เตรียมความพร้อมรับโอกาสและการแข่งขันจากการรวมตัวกันของเขตเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
การพัฒนาด้านทักษะความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้าน
• ขับรถอย่างไร ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เพื่อยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถอย่างมืออาชีพ และการขับรถอย่างปลอดภัย
• เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ และใช้ในการวางแผนก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน
การพัฒนาด้านการบริการ
• เปิดรอยยิ้ม เปิดหัวใจ ให้งานบริการ เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
• การรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าส�ำหรับการบริการอย่างเหนือชั้น เรียนรู้เทคนิคการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็น
มาตรฐานระดับเดียวกัน
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Remuneration of Employees
		
In 2012, the Company and its subsidiaries paid remuneration to its employees totaling 48.12 million baht which
is in the form of salary, bonus and contribution to the provident fund.
Provident Fund
		
The Company has established a provident fund since 27 June 1990 with the purpose of building employee
morale and to motivate employees to work with Company in the long term.
Human Resources Development Policy
		
From the vision and goal to operate a business that provides the best quality services to its customers for the
success of the organization over the long-term, the Company has therefore emphasized the continuous development of
the quality of its employees in their knowledge, competency and practical skills because it considers its employees to be
its strength. The Company has set a guideline for their development according to its corporate culture under the concept
“Premier People” with the aim of ensuring that its employees have qualities that are appropriate for the provision of good
services of high quality so as to assure customer satisfaction.
		
The Company realizes that human resource development not only is limited to the provision of training but also
includes the effective management of human resource development, the preparation of tools, the provision of procedures,
and the creation of a working environment that is appropriate for learning by the employees to ensure the maximum
development of their capabilities. This is the building and development of high quality human resources for the Company,
society and the country in the future.
		
In 2012, the company has implement the human resource management system called ‘E-HRM’ as a tool for
effective management, such as training data and report in different ways in order to facilitate the employees and supervisors
in the development system. The Company has organized training seminars to educate employees in various matters as
follows:
Management Development
• Successful Leadership Development - Learning the role of being an effective leader.
• Supervisory Development Skills. To create a quality supervisor.
• Key corporate customers Management - To learn the process of management to retain key customers to be
sustainable customers.
• Negotiation techniques - To understand how to negotiate and applied effectively.
• Positive Thinking - To create a positive and productive work environment for the employees within the organization.
• Direction of Investment in Thailand in 2012 - To better understand the economic situation, development and
investment after the flood crisis in 2011.
• ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) - To prepare for the integration of the upcoming ASEAN Economic
Community (AEC) Zone.
Skill Development
• Driving Safety without accident. To raise the standard of driving of the chauffeurs to a professional level and
to drive safely.
• Technical Analysis - To be able to analyze the data and use in planning and policy management.
Service Development
• Open mind and Smile to Service - To make employees feel part of the solution and work together smoothly.
• Customer complaints - To learn techniques to manage the complaints and standard solutions.

48

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) คิดเป็นเงิน 2,256.92 บาทต่อคน หรือมีจ�ำนวนชั่วโมง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี มีพนักงานเข้ารับการอบรมร้อยละ 63 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
2.7 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องระบบการควบคุมภายใน และติดตามดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯอย่างต่อเนือ่ ง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นผูส้ อบทานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าสมประโยชน์และการ
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ รายงานข้อมูลที่มสี าระส�ำคัญทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการด�ำเนินงานมีความถูกต้อง เชื่อได้ และทันเวลา รวม
ทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงข้อก�ำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท
บริษัทประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ซึง่ อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบ
ผลการด�ำเนินงานจริงกับเป้าหมายนัน้ ทุกระยะ มีการจัดท�ำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าทีต่ ามสายงาน และก�ำหนดเกีย่ วกับเรือ่ งจรรยาบรรณ
นโยบายในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ การขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ รวมทั้งจัดท�ำอ�ำนาจด�ำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานหลักที่ส�ำคัญมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทประเมินความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยวิเคราะห์และ
จัดระดับความเสีย่ งทีส่ �ำคัญตามผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพือ่ ก�ำหนดแผนงานการบริหารความเสีย่ ง
รวมทั้งให้มีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายทีส่ �ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการจัดท�ำคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ เพื่อก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และ
วงเงินอ�ำนาจอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดโครงสร้างการท�ำงานโดยให้มกี ารแบ่งแยก
หน้าทีก่ ารอนุมตั ิ การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกัน รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับกฎหมาย
และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
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In 2012, the Company allocated a budget for human resource development (Soft Skills) of Baht 2,256.92 per
person or average hour is 8 hours and approximately 63 per cent of the total number of its employees attended training
courses.
2.7 Internal Control
		
The company’s directors emphasize on consistent risk management and internal control system by assigning the Audit
Committee consisting of independent directors to review and evaluate the internal control system. The Internal Control
Department, independent from the management and reporting directly to the Audit Committee, is responsible for reviewing
the operations of various departments in the company and its subsidiaries based on the annual audit plans, which have
been approved by the Internal Audit Committee. Main objectives of the audit are to ensure of efficient and effective
operations. There will be a consistent revision on internal control system effectiveness; optimal resources utilization;
operating control on accurate; reliable and real-time financial report; as well as compliance with company’s policies,
government laws and regulations. All mentioned above will enable the business operations to meet the shareholders’
optimal benefits. Summaries on the company’s internal control system in various aspects.
		
The Company assesses its internal control system under the Internal Control Framework, which is based on the
internationally accepted standards of the Committee Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO),
which can be summarized as follows:
1. Organization and Environment
The Company defines clear and measurable targets for business operations and revises the target possibilities
determined into phases for employees’ motivation and returns. Appropriate organization chart is designed to segregate
the responsibilities by functions. Authorization and implementation procedures will be indicated in writing.
2. Risk Management
The Company has established policies and important strategies for the management of risks by linking risk
management with its business plan. Risk factors, both internal and external, that may affect the Company’s business
operation are assessed then analyzed and rated based on their impact and likeliness to occur in each business process
in order to determine the risk management plan. In addition, the Company conducts control self-assessments in
collaboration with the Internal Control Department annually, as well as monitors events and risk factors identified by the
Control Self-Assessment on a regular basis every year.
3. Management Operations Control
The Company has established important policies for business operations as the basis for systematic and efficient
operations to achieve the set objectives and goals. A written manual has been prepared clearly detailing the scope of
duties and the authorized approval limits for each level of management. The work structure has been organized to clearly
segregate the duties for the approval of transactions, recording of accounting entries, and assets supervision and storage.
The Company’s operational performance and its strict compliance with prevailing laws and regulations are also monitored.
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดท�ำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ รวมทั้งรายงานทางบัญชีและการเงิน
บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้พนักงานรับ
ทราบ มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯและกับบุคคลภายนอก
5. ระบบการติดตามและประเมินผล
บริษัทติดตามดูแลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการที่ก�ำหนดไว้ ในกรณีที่ผลการ
ด�ำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อก�ำหนดแนวทาง
ปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ ก�ำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในประจ�ำปี 2555 ซึ่งประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายในไม่
พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทและมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
2.8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นปีๆ ไป
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4. Information Technology System and Communication
The Company has put in place an appropriate information system for important information and communication
channels for sourcing internal and external information. This is to allow all concerned parties to receive information that
is accurate, complete and timely in order to assist them in meeting their work objectives. Reports containing information
on each business unit are prepared and presented to the management to support their decision-making, including
accounting and financial reports. For its accounting policy, the Company uses generally accepted accounting principles
and stores its financial documents as prescribed by the laws and regulations of the Revenue Department.
The Company has as system through which to communicate various matters, i.e. the informing of the scope of
duties and responsibilities of the personnel when they start working for the Company, orientations, training, and probation
periods. The Company has also opened channels through which its employees express their opinions, as well as for
communication between business units and with outside parties. Any reports or complaints regarding the Company’s
products and services or any other matter is promptly attended to and rectified.
5. Monitoring System
The Company monitors its operational performance in order to ensure that predetermined targets are met by
comparing the actual results with estimates before preparing a rolling plan for every quarter. Each business unit is also
required to analyze the reasons for such difference and determine ways to improve operational efficiency so as to achieve
the Company’s targets. There is sufficient, complete and accurate information disclosure, including the disclosure of
connected transactions or transactions with conflict of interest with transparency and accountability.
The Audit Committee has reviewed the assessment of the internal control system for the year 2011 performed
by the Company’s Internal Control Department and found no material error or weakness. This is in line with the opinion
of the Company’s external auditor that the Company has sufficient and effective internal control system.
2.8 Dividend Payment Policy
The Company has dividend payment policy based on its performance and cash flow. The Company’s Board of
Directors will propose dividend payment to shareholders’ meeting for consideration on a yearly basis.
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รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
DETAIL OF DIRECTORS

นายวิเชียร พงศธร อายุ 56 ปี
ประธานกรรมการ
Mr. Vichien Phongsathorn Age 56 years
Chairman
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 8 ต.ค. 2536
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนวเคลียร์ จาก
Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี
: 0.98
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 		
: ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

Education
• Master’s degree of Business Administration and
• Bachelor’s Degree of Nuclear Engineering, Rensselaer Polytechnic
Institute, Troy, New York, U.S.A.
Training from Thai Institute of Directors (IOD) : None
Percentage of Shareholding (%) 		
: 0.98
Relationship with Company’s Executive(s)
: None
Experiences over the Past 5 Years
• Present President, Premier Group of Companies
• Present Director, Companies in Premier Group of Companies

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ อายุ 57 ปี
กรรมการ
Mrs. Duangthip Eamrungroj Age 57 years
Director
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 30 เม.ย. 2544
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change
(CCC) INSEAD, France
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 22/2547
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: 0.0069%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ปัจจุบัน ผู้อำ� นวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

Education
• Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change
(CCC) INSEAD, France
• Master’s degree of Business Administration, Thammasart University
• Bachelor’s degree of Mechanical Engineering., Chulalongkorn
University
• Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France
Training from Thai Institute of Directors (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 22/2004
: 0.0069
Percentage of Shareholding (%)
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years
• Present President, Support Line of Premier Group of Companies
• Present Director, Companies in Premier Group of Companies
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นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ อายุ 63 ปี
กรรมการ
Mr. Kittisak Benjarit Age 63 years
Director
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 26 เม.ย. 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
สหรัฐอเมริกา
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70 ปี 2549
• หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด
• 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
• 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด
• 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
• 2550 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จ�ำกัด
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จ�ำกัด
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)

Education
• Bachelor’s degree of Economics and Business Administration,
University of Wisconsin, U.S.A.
Training from Thai Institute of Directors (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 70/2006
• Adviser Committee Program (ACP) Course, Batch 32/2010
Percentage of Shareholding (%)
: None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years
• 2009 - Present Advisor to Group CEO, Premier Group of Companies
• 1998 - Present Managing Director, Premier Brokerage Co., Ltd.
• 1998 - Present Director, Premier Inter Leasing Co., Ltd.
• 1998 - Present Director, Premier Capital (2000) Co., Ltd.
• 1998 - Present Director, Premier LMS Co., Ltd.
• 2007 - Present Director, Premier Metrobus Co., Ltd.
• 2009 - Present Independent Director and Audit Committee,
		
ACL Securities Co., Ltd.
• 2009 - Present Independent Director and Audit Committee,
		
Finansia Syrus Public Co., Ltd.

นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง อายุ 56 ปี
กรรมการ
Mr. Somchai Lertsuthirasmevong Age 56 years
Director
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 26 เม.ย. 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ TARLETON STATE UNIVERSITY, U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
• 2541 - 2553
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด

Education
• Bachelor’s degree of Economics, Chulalongkorn University
• Master’s degree of Business administration,Tarleton State University, USA
Training from Thai Institute of Directors (IOD) : None
Percentage of Shareholding (%)
: None
Relationship with Company’s Executive(s)
: None
Experiences over the Past 5 Years
• 2010 - Present Managing Director, Premier Inter Leasing Co., Ltd.
• 1998 - 2010
Assistant Managing Director, Premier LMS Co., Ltd.
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นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ อายุ 68 ปี
กรรมการ
Mrs. Nangnoi Bunyasaranand Age 68 years
Director
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 26 เม.ย. 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate in Dynamic Management, Syracuse University,
New York, USA
• Senior Executive Program, (SEP) SASIN
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2551 - 2555 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
• 2551 - 2553 กรรมการที่ปรึกษา สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2550 - 2555 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จ�ำกัด
• 2545 - 2555 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จ�ำกัด
• 2545 - 2555 กรรมการ บริษัท ซี แฮริเออร์ จ�ำกัด
• 2544 - 2555 กรรมการ บริษัท รายา เฮอริเทจ จ�ำกัด
• 2541 - 2555 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด
• 2541 - 2555 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
• 2541 - 2555 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด
• 2539 - 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด

Education
• Bachelor’s degree of Accounting, Chulalongkorn University
• Certificate - Dynamic Management, Syracuse University,
New York, U.S.A.
• Senior Executive Program (SEP), SASIN
Training from Thai Institute of Directors (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 67/2007
Percentage of Shareholding (%)
: None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years
• 2010 - Present Adviser to Group CEO, Premier Group of Companies
• 2007 - Present Director, Premier Marketing Public Co., Ltd.
• 1996 - 2008
Managing Director, Premier Inter Leasing Co., Ltd.
• 2008 - 2010
Director and Adviser of Financial Services
Business, Premier Group of Companies
• 2007 - 2012
Director, Premier Metrobus Co., Ltd.
• 2002 - 2012
Director, Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.
• 2002 - 2012
Director, Sea Harrier Co., Ltd.
• 2001 - 2012
Director, Raya Heritage Co., Ltd.
• 1998 - 2012
Director, Premier Capital (2000) Co., Ltd.
• 1998 - 2012
Director, Premier LMS Co., Ltd.
• 1998 - 2012
Director, Premier Brokerage Co., Ltd.
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นายอุดม ชาติยานนท์ อายุ 76 ปี
กรรมการการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Udom Chatiyanont Age 76 years
Independent Director
and Chairman of The Audit Committee
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 8 ต.ค. 2536
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กลุ่มสุวิทย์ดำ�ริห์ จำ�กัด
• พ.ย.2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง จำ�กัด
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• 2535 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
• 2521 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้าตอ จำ�กัด

Education
• Bachelor’s degree of Accountancy, Thammasart University
• Bachelor’s degree of Commerce, Thammasart University
Training from Thai Institute of Directors (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) Course,Batch 39/2005
Percentage of Shareholding (%)
: None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years
• Present
Director, Suvitdumri Group Co., Ltd.
• Nov 2012 - Present Director, Singer Leasing Co., Ltd.
• 2007 - Present Director, Premier Marketing Public Co., Ltd.
• 1999 - Present Independent Director and Chairman of the Audit
Committee, Singer (Thailand) Public Co., Ltd.
• 1992 - Present Independent Director and Chaiman of the Audit
Committee, Premier Technology (Public) Co., Ltd.
• 1978 - Present Director and Managing Director, Fivetor Co., Ltd.

นายสุชาย วัฒนตฤณากุล อายุ 72 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Suchai Vatanatrinakul Age 72 years
Independent Director and Audit Committee
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 4 ก.ค. 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีการศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38 ปี 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: 0.0009
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ ธุรกิจให้คำ�ปรึกษา พัฒนา และออกแบบการ
จัดวางระบบการบริหารค่าตอบแทน/เงินเดือน/ค่าจ้าง และการ
จัดองค์กร
• ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รีเทล เทรนนิ่ง
• ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

Education
• Bachelor’s degree of Education Srinakarintaraviroj University
Training from Thai Institute of Directors (IOD)
• Director Accreditation Program(DAP), Batch 38/2005
Percentage of Shareholding (%)
: 0.0009
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years
• Present Freelance consultant, development, design and layout
service business for compensation/salary/wages/
organization management system
• Present Director, Retail Training Co.,Ltd.
• Present Independent Director and Audit Committee, Premier
Technology Public Co., Ltd.
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นายวิชัย หิรัญวงศ์ อายุ 66 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Wichai Hirunwong Age 66 years
Independent Director and Audit Committee
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 4 ก.ค. 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550
• หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 3/2551
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
รุน่ ที่ 10/2554
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
รุ่นที่ 5/2554
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR) รุ่นที่ 11/2554
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
รุ่นที่ 13/2554
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่น 8 ปี 2553
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก สถาบันป๋วยอึ๊งภากรณ์
• ปัจจุบัน
อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
• ปัจจุบัน
กรรมการประจ�ำคณะ ส�ำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปัจจุบัน
อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณ วุฒิสภา
• ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553 - พ.ย.2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2553
กรรมการจัดวางประเด็นข้อคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ
เร่งด่วน เพื่อเสนอต่อคณะท�ำงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐศาสตร์และสังคมแห่งชาติ

Education
• Master’s degree of Economics, Pittsburg State University, U.S.A
• Bachelor’s degree of Laws, Thammasart University
• Bachelor’s degree of Economics, Thammasart University
Training from Thai Institute of Directors (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 67/2007
• Financial Statement for Directors (FSD) Course, Batch 3/2008
• Director Certification Program (DCP) Course, Batch 110/2008
• Audit Committee Program (ACP) Course, Batch 34/2011
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Course,
Batch 10/2011
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) Course,
Batch 5/2011
• Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR) Course, Batch 11/2011
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
Course, Batch 13/2011
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Batch 8/2010
Percentage of Shareholding (%)
: None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years
• Present
Director and Treasurer, Puey Ungphakorn Institute
• Present
Vice President, Thammasart Alumni Econ Association
• Present
Faculty Director, Graduate Voluntee Center,
Thammasart University
• Present
Sub-Committee on Monetary Policy, Fiscal Policy
and Budget, The Senate
• Present
Independent Director and Audit Committee,
Premier Marketing Public Co., Ltd.
• 2010 - Nov 2011 Adviser of The Board of Director, Corporate
Governance and Coporate Social Responsibility
and the Environment, The Government Housing Bank
• 2010
Director of planning opinions on urgent public issues
for presentation to National Economic and Social
Advisory Council
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รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

LIST OF COMPANIES IN PREMIER GROUP OF COMPANIES		

PFC บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด		
PT
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
DCS บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
PM
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
PCI
บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ำกัด		
PFP บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ�ำกัด		
PMF บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ำกัด			
PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
PHA บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จ�ำกัด
PMC บริษัท พรีเมียร์ มอเตอร์ จ�ำกัด
IGC บริษัท อินฟินิท กรีน จ�ำกัด			
PMB บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จ�ำกัด
PRH บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จ�ำกัด
RYH บริษัท รายาเฮอริเทจ จ�ำกัด			
SHR บริษัท ซี แฮริเออร์ จ�ำกัด
SP
บริษัท เสรีพรีเมียร์ จ�ำกัด
MS
บริษัท หมู่บ้านเสรี จ�ำกัด
SPH บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
PGCAP บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จ�ำกัด
SRS
บริษัท สาระสุข จ�ำกัด
PTDO บริษัท พรีเมียร์ ทีดีโอ จ�ำกัด
PC
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล จ�ำกัด
P-PET บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จ�ำกัด
Seto บริษัท ภัตตาคาร เซโต้ จ�ำกัด
PSC บริษัท ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท จ�ำกัด
SA
บริษัท เสรี แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด
PAM บริษัท พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส จ�ำกัด
PMN บริษัท พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
IME บริษัท อิมพีเรียล อีเกิ้ล จ�ำกัด
PPlanner บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จ�ำกัด

Premier Fission Capital Co., Ltd.		
Premier Technology Public Co., Ltd.		
Datapro Computer Systems Co., Ltd.		
Premier Marketing Public Co., Ltd.		
Premier Canning Industry Co., Ltd.		
Premier Frozen Products Co., Ltd.		
P.M.Food Co., Ltd.		
Premier Products Public Co., Ltd.		
Premier Home Appliance Co., Ltd..		
Premier Motors Co., Ltd.		
Infinite Green Co., Ltd.		
Premier Metrobus Co., Ltd.		
Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.		
Raya Heritage Co., Ltd.		
Sea Harrier Co., Ltd.		
Seri Premier Co., Ltd.		
Moo Ban Seri Co., Ltd.		
Seri Properties Holding Co., Ltd.		
Premier Global Capital Co., Ltd.		
Sarasuk Co., Ltd.		
Premier TDO Co., Ltd.		
Premier Capital Co., Ltd.		
Premier Pet Products Co., Ltd.		
Seto Restaurant Co., Ltd.		
Premier Sukhuvit Center Co., Ltd.		
Seri Assets Co., Ltd.		
Premier Alternative Motors Co., Ltd.		
Premier Manufacturing Co., Ltd.		
Imperial Eagle Co., Ltd.		
Premier Planner Co., Ltd.		
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การถือครองหลักทรัพย์คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล

จำ�นวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง

เพิ่ม (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2555

ณ 31 ธ.ค. 2554

7,821,702

7,821,702

-

-

นายวิเชียร

พงศธร

นายอุดม

ชาติยานนท์

938

938

-

-

นางดวงทิพย์

เอี่ยมรุ่งโรจน์

55,440

55,440

-

-

นายสุชาย

วัฒนตฤณากุล

6,900

6,900

-

-

นายวิชัย

หิรัญวงศ์

-

-

-

-

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

-

-

-

-

นางแน่งน้อย

บุณยะสาระนันท์

-

-

-

-

นายสมชาย

เลิศสุทธิรัศมีวง

-

-

-

-
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The holding of the Board of Director and Management
The shareholding of Directors, Executives and their spouses minor children as at December 31, 2012

Name

Number of Share
Dec. 31, 2012

Dec. 31, 2011

Increased/(Decreased)

Mr. Vichien

Phongsathorn

7,821,702

7,821,702

-

-

Mr. Udom

Chatiyanont

938

938

-

-

Mrs. Duangthip Eamrungroj

55,440

55,440

-

-

6,900

6,900

-

-

Mr. Suchai

Vatanatrinakul

Mr. Wichai

Hirunwong

-

-

-

-

Mr. Kittisak

Benjarit

-

-

-

-

Mrs. Nangnoi Bunyasaranand

-

-

-

-

Mr. Somchai

-

-

-

-

Lertsuthirasmevong

มีกรรมการ
ร่วมกัน

สนับสนุนธุรกิจ บริษัท
- ค่าตอบแทนผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
ปกติ

บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์

มีกรรมการ
ร่วมกัน
มีกรรมการ
ร่วมกัน

บริษัทย่อย
- ค่าจ้างให้บริการเกี่ยวกับงานบริการบำ�รุงรักษา อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าของบริษัทย่อยเช่า

มีกรรมการ
ร่วมกัน

ความสัมพันธ์

สนับสนุนธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อย
- ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำ�ปรึกษาธุรกิจ
ปกติ

ธุรกิจปกติ

บจ. ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง
รายได้ค่าเช่ารถรับล่วงหน้า
ลูกหนี้สินเชื่อการเงิน/ดอกเบี้ยค้างรับ

- บริษทั ย่อยให้บริการสินเชือ่ ทางการเงินประเภทสินเชือ่ รับซือ้ ลดลูกหนี้
และสินเชื่อที่มีสินค้าเป็นหลักประกัน

- บริษัทย่อยให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทและบริษัทย่อย
-บริษัทมีรายได้ค่าสิทธิการเช่า อาคาร
พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ตามสัญญาระยะยาว
- บริษัทย่อยให้บริการรถเช่าประเภทสัญญาเช่าดำ�เนินงาน

ลักษณะรายการ

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล

ธุรกิจปกติ

ประเภท
รายการ

บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
บจ. ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
บมจ. พรีเมียร์โพรดักส์
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
บจ. รายาเฮอริเทจ
บจ. เสรี พรีเมียร์
บจ. หมู่บ้านเสรี
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
บจ. เสรีพร็อพเพอร์ตี้ส์โฮลดิ้ง
บจ. อินฟินิท กรีน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันของบริษัทเเละบริษัทย่อย กับบริษัททีเ่ กีย่ วข้องในปี 2555

รายการระหว่างกัน
RELATED TRANSACTIONS

-

6.90

0.76

ค่าทีป่ รึกษาคำ�นวณจากต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง
และเฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละ
บริษัทในกลุ่มที่บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น ให้
บริการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารแผนฟืน้ ฟูกจิ การตาม
กำ�หนดไว้ในแผนฟืน้ ฟูกจิ การ

ค่าจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

อัตราค่าตอบแทนเทียบเคียงกับผู้ให้สินเชื่อ
รายอื่นตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

5.40
6.10
116.65

ราคาเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ราคาเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

94.19

7.51

มูลค่า
รายการ
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
ปี 2555
(ล้านบาท)
1.00 ราคาเป็นไปตามสัญญาเช่าระยะยาว
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Normal
business

Support
normal
business

Support
normal
business
Support
normal
business

Datapro Computer Systems Co., Ltd.

Premier Fission Capital Co., Ltd.

Premier Planner Co., Ltd.

Datapro Computer Systems Co., Ltd.

Normal
business

Transaction
Type

Premier Marketing PCL
P.M. Food Co., Ltd.
Premier Canning Industry Co., Ltd.
Premier Frozen Products Co., Ltd.
Datapro Computer Systems Co., Ltd.
Premier Product Co., Ltd.
Premier Motors Co., Ltd.
Premier Home Appliance Co., Ltd.
Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.
Raya Heritage Co., Ltd.
Seri Premier Co., Ltd.
Moo Ban Seri Co.,Ltd.
Premier Fission Capital Co., Ltd.
Premier Metrobus Co., Ltd.
Seri Property Holdings Co., Ltd.
Infinite Green Co., Ltd.

Related Juristic Person

Common
directors
Common
directors

Subsidiaries
IT srvice fees for software, e-mail, internet
and system maintenances
Payables to related party

Common
directors

The Company and its Subsidiaries
Advisory fee for services rendered according
to the management and consulting contracts.
The Company
The Compensation of rehabilitation planner.

Common
directors

Subsidiary
Maintenance services on computer equipment
forsubsidiay’s customers.

0.08

5.72

-

6.90

0.76

6.10
116.65

5.40

The subsidiary has provision of commercial credit to
various business, Factoring receivables, Transfer of right
over inventories.
Receivables from related parties
Unearned car rental income
Loan to and Accrued interest income

94.19

The subsidiary provides rental service of computer
hardware and accessories.

1.00

(Million Baht)

Transaction
Value

7.51

Common
directors

Relationship

The subsidiary provides car rental service on operating
leases

The Company and its Subsidiaries
The Company has income from the right to lease on
Premier Corporate Park building

Description

Service charges are under normal
business practices.

Advisory fee is computed from the average
actual cost of each business structure of
Premier Fission Capital Co.,Ltd.’s
customers
Compensation is defined in the
RehabilitationPlan

Service charges are under normal
business practices.

Rates and condition can be comparable
to other lenders

Prices are under normal business
condition

Prices are under normal business
condition

Rate is based on long-term contracts.

Necessity and Rationale
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ประเภท
รายการ
ลักษณะรายการ

มีกรรมการ
ร่วมกัน

ความช่วยเหลือ บริษัท
ทางการเงิน -สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ขายลูกหนี้(บริษัท)ให้กับ
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง

บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง

หนี้สินระยะยาว

มีกรรมการ
ร่วมกัน

มีกรรมการ
ร่วมกัน

ความช่วยเหลือ บริษัทย่อย
ทางการเงิน - รายได้ค่าธรรมเนียมในการค�้ำประกันเงินกู้ยืมของ
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส จากโครงการที่ ปตท.ให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารใช้ ก๊าซ NGV โดยบริษัทย่อยเป็น
ผู้ให้เช่ารถโดยสารดังกล่าว
- ค่าธรรมเนียมจ่ายให้กับ บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส ในการค�้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อลิสซิ่งที่บริษัทย่อยท�ำกับสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินประกันตามสัญญาเช่า

สนับสนุนธุรกิจ บริษัทย่อย
ปกติ
-ค่าเช่าพื้นที่สำ�นักงาน, ค่าบริการส่วนกลาง, ค่าไฟฟ้าและ
ค่าโทรศัพท์

มีกรรมการ
ร่วมกัน

ความสัมพันธ์

บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส

บจ. เสรีพร็อพเพอร์ตี้ส์โฮลดิ้ง

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง

บจ. ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ สนับสนุนธุรกิจ บริษัทย่อย
ปกติ
-ค่าบริการสารสนเทศ ในส่วนของSoftware, e-mail, Internet และ
บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

23.94

อัตราค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกัน ใข้อตั ราเดียวกับ
สถาบันการเงินทัว่ ไป 0.5% ต่อปี

0.09

เงือ่ นไขการชำ�ระเงินต้นและดอกเบีย้
เป็นไปตามข้อกำ�หนดเดิมทีก่ �ำ หนดไว้ในแผน
ฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั

อัตราค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกัน ใข้อตั ราเดียวกับ
สถาบันการเงินทัว่ ไป 0.5%ต่อปี

ราคาค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางเป็นไป
ตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ ส่วน
ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ตามที่เกิดขึ้นจริง

0.02

0.07
1.03

4.55

0.08

มูลค่า
รายการ
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
ปี 2555
(ล้านบาท)
5.72
ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวทางการค้า
ปกติทั่วไปของธุรกิจ
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Support
normal
business

Financial
support

Financial
support

Seri Property Holdings Co., Ltd.

Permier Metrobus Co., Ltd.

Premier Marketing PCL.

Related Juristic Person

Transaction
Type

Long-term Liabilities

The Company
Financial institution sold the receivable
(the company) to Premier Marketing Plc.

Guarantee Fee paid to Premier Metrobus Co.,Ltd. as the
guarantor of the subsidiary’s loan
Common
directors
23.94

0.09

0.02

Common
directors

Subsidiary
Guarantee income from the loan of Premier Metrobus
Co.,Ltd. and PTT’s support for the NGV buses operators
(subsidiary is the lessor of such buses)

4.55

(Million Baht)

0.07
1.03

Common
directors

Relationship

Payables to related party
Rental deposit

Subsidiaries
Office rental , common service charge ,
electricity and telephone bill.

Description

Transaction
Value

The payment of principal and interest are
under the conditions agreed with financial
institution.

Guarantee rate is the same as financial
institutions rate, 0.50% per year.

Guarantee rate is the same as financial
institutions rate, 0.50% per year.

Common facilities charges are under
normal business practices. Electricity
and telephone bill are levied under
actual incurred.

Necessity and Rationale
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2 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ
หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้ค่าสิทธิ การรับบริการตามสัญญารับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเช่าพื้นที่ส�ำนักงาน/ การรับ
บริการตามสัญญาบริการซึ่งเป็นสัญญาประกอบการเช่าพื้นที่ส�ำนักงาน การกู้ยืมเงินระหว่างกัน ดอกเบี้ยรับ/จ่าย ค่าบริหารจัดการรับ/จ่าย
การว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ การให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่าและบริการอื่นๆ เป็นต้น
ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจ�ำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการก�ำหนดนโยบายการ
คิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้คณะ
ผู้บริหารจะสอบทานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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2. Policies or Trends of Related Transactions in the future.
The company and/or its subsidiaries expect that in the future related transactions will still remain based on normal
business practice or normal business support i.e. leasehold income, information technology service contract, service for office
based on the space rental contract, loan to/from related parties, interest income/expenses, management fees under
management and consulting contracts, long-term corporate car rental, other rental or services, etc. All of the related
transactions will incur as necessary and for business operation effectiveness within the group. Pricing policies are clearly
determined based on the appropriate and fair price and conditions by considering of the company’s benefits. However, the
company’s Executives committee will review these related transactions which treated as normal business practice or normal
business support every quarter.
In the meantime, for related transactions that may incur conflict of interest in the future, it requires that the
company’s planner must comply to securities and exchange laws and office of Securities and Exchange Commission’s rules,
notifications, acquisition and sales of the company’s and its subsidiaries’ assets as well as the accounting standards as
determined by the Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand.
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน

EXPLATION AND ANALYSIS OF FINANCIAL POSITION AND OPERATING PERFORMANCE
ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 45.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�ำนวน 5.64 ล้านบาท
รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญดังนี้
• รายได้จากค่าเช่าและบริการมีจ�ำนวน 507.15 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 37.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 โดยมา
จากรายได้ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ที่มีจ�ำนวนคันให้เช่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 2.5 รายได้ค่าเช่าถัวเฉลี่ยต่อคันในปี 2555 สูงกว่า
ปีก่อนจากราคารถยนต์ที่ปรับราคาสูงขึ้น ธุรกิจประกันภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.73 ล้านบาท ส่วนอัตราก�ำไรขั้นต้นในปีเท่ากับร้อย
ละ 30.4 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.9 จากต้นทุนค่าบ�ำรุงรักษารถยนต์มีอัตราสูงขึ้น
• ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 5.04 ล้านบาทจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�ำเนินงานมีผลขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่าย
จ�ำนวน 0.81 ล้านบาท รวมทั้งตัดจ�ำหน่ายเงินประกันการเช่าอาคารจ�ำนวน 2.48 ล้านบาท ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้
บริจาคเงินเพื่อการกุศลสาธารณะจ�ำนวน 2.31 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายลดลง 0.86 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 4.91 ล้านบาท
ฐานะการเงินบริษทั และบริษทั ย่อย ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554
ด้านสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,603.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 79.11 ล้านบาท คิดเป็น อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.19 รายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์มีดังนี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 39.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.17 ล้านบาท ซึ่งมาจากการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และจากการที่บริษัทและบริษัทย่อย รับช�ำระหนี้จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 70.72 ล้านบาท ลดลง 4.80 ล้านบาท จากลูกหนี้ที่ลดลงของธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ
• เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 116.51 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30.08 ล้านบาท จากการให้บริการสินเชื่อทางการ
เงินประเภทรับซื้อลดลูกหนี้
• ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 1,364.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.45 ล้านบาท มาจากสินทรัพย์ยานพาหนะให้เช่าเพิ่มขึ้น ตาม
ปริมาณการให้เช่ายานพาหนะที่เพิ่มขึ้นในปี
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 5.16 ล้านบาท ลดลง 16.40 ล้านบาท จากการรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของบริษัทย่อย
และตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ ไม่ได้ใช้ด�ำเนินงานของบริษัท
ด้านหนี้สิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 1,144.90 ล้านบาท ลดลง 7.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 0.65 รายการเปลี่ยนแปลง
ในหนี้สินมีดังนี้
• เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง 3.62 ล้านบาท
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 22.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.84 ล้านบาท
• ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเท่ากับ 0.04 ล้านบาท ลดลง 5.12 ล้านบาท
• เงินกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ 78.98 ล้านบาท ลดลง 111.17 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการ
เงินเท่ากับ 950.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.17 ล้านบาท จากธุรกิจยานพาหนะให้เช่าของบริษัทย่อย
• หนี้สินระยะยาวเท่ากับ 25.18 ล้านบาท ลดลง 8.39 ล้านบาท และก�ำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชีเท่ากับ 6.57 ล้านบาท
ลดลง 2.48 ล้านบาท จากการช�ำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
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Overall result
The operating results as at 31 December 2012 of the company and its subsidiaries had the profit in the amount of
45.84 Million Baht increasing from the same period of the previous year in the amount of 5.64 Million Baht due to the
following changes :
• The revenue from vehicles leasing business and service business was 507.15 Million Baht increased by 37.71 Million
Baht or 8.0%from the increase of the number of the leased vehicles at the rate of 2% and from the increase of
the average rate of the rent due to the higher price of the leased vehicles and from the increase of the revenue
from the insurance brokerage business by 1.73 Million Baht. The rate of the gross profit margin is 30.4% decreased
by 1.9% due to the increase of the cost for maintenance of the leased vehicles.
• The administrative expenses increased by 5.04 Million Baht from the loss from writing off of the non-operated
assets of 0.81 Million Baht and writing off of the deposit for the leased building of 2.48 Million Baht. In the year
2012, the company had the charity expense in the amount of 2.31 Million Baht and the legal expenses decreased
by 0.86 Million Baht.
• The corporate income tax decreased by 4.91 Million Baht
Financial position of the company and its subsidiaries as at 31 december 2012 compared to 2011
Assets
As at December 31, 2012, the Company and its subsidiary have total assets worth 1,603.50 million baht, up by 79.11
million baht or 5.19 per cent due to the following changes:
•. Cash and cash equivalents and current investments were 39.31 million baht, increasing by 23.17 million baht from
the operations of the Company and its subsidiaries. Receive payment from the sale of assets as loan repayment
of debts restructuring.
•. Net trade and other receivables was 70.72 million baht, decreasing by 4.80 million baht due to decreased in
vehicle rental business.
•. Short-term loan to related parties were baht 116.51 million, increasing by 30.08 million baht from its subsidiaries’
business of discounted accounts receivable.
•. Land, building and net equipment values at Baht 1,364.15 million baht, increasing by 67.45 million baht from the
increase of long term car rental business.
•. Other non-current assets were Baht 5.16 million, decreasing by 16.40 million baht from the withholding tax
returned of its subsidiaries.
Liabilities
As at December 31, 2012, the Company and its subsidiary had total liabilities of 1,144.90 million baht, decreasing
by 7.54 million baht or 0.65 per cent due to the following changes:
• Bank overdrafts decreased by 3.62 million baht.
• Trade accounts payable were Baht 22.06 million, increasing by 2.84 million baht
• Corporate income tax payable were baht 0.04 million, decreasing by 5.12 million baht
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 458.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 86.64 ล้านบาท รายการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือ
• ขาดทุนสะสมมีจ�ำนวน 510.08 ล้านบาท ลดลง 45.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 8.25 มาจากก�ำไรส�ำหรับปีของ
บริษัทและบริษัทย่อย
• องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 189.06 ล้านบาท เป็นรายการผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 40.80 ล้านบาท จากการที่บริษัทและบริษัทย่อย ขายเงินลงทุนและสินทรัพย์อื่นให้กับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษั ทเนื่องจากรายการซื้อขายเงินลงทุนนี้จัดเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่ม
บริษัท ดังนั้นบริษัทฯจึงรับรู้ก�ำไรดังกล่าวเป็น “ก�ำไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และ
แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งรายการดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยได้ชะลอการรับรู้ก�ำไรจากการขาย
เงินลงทุนเท่ากับจ�ำนวนหนี้ที่ยังไม่ได้รับช�ำระตามสัญญาซื้อขาย

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
• ผู้สอบบัญชีของบริษัท
- ไม่มี
• ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
- จ�ำนวนเงิน 2,905,000 บาท
(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee )
- ไม่มี
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• Long term loans were Baht 78.98 million, decreasing 111.17 million baht. Hire purchase and financial lease were
Baht 950.25 million, increasing by 124.17 million baht due to the expansion in long term car rental from its
subsidiaries.
• Long term loans were Baht 25.18 million, decreasing by 8.39 million baht. Deferred debts were Baht 6.57 million,
decreasing by 2.48 million baht from loan repayment of debts restructuring.
Shareholders’ Equity
As at December 31, 2012, the total shareholders’ equity of the Company and its subsidiary equaled 458.60 million
baht, an increase of Baht 86.64 million due to the following changes:
• Accumulated loss was Baht 510.08 million, decreasing by 45.84 million baht or 8.25% from the net profit of the
Company and its subsidiary.
• Other components of shareholders’ equity were Baht 189.06 million resulting from the organizational restructuring
within the group companies, and increase of 40.80 million baht. This transaction was considered to be “Gain on
difference on reorganization of business of group companies” and presented in shareholders’ equity in the
statements of financial position.
Audit Fee
1. Audit fee
• Auditor
- None
• Company’s auditor
- 2,905,000 baht
2. Non-Audit Fee
- None
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ข้อมูลทั่วไป
GENERAL INFORMATION
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) : เลขทะเบียนบริษัท 0107536001150
ประเภทธุรกิจ				
: ดำ�เนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินได้แก่
ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำ�เนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกัน
วินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่				
: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 					
: 0-2301-1569
โทรสาร 					
: 0-2748-2063
Homepage				
: www.pe.premier.co.th
ทุนจดทะเบียน				
: 1,612,152,709 บาท
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้ว		
: 800,000,000 หุ้น
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1) บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำ�กัด
สถานที่ตั้ง				
					
โทรศัพท์ 				
โทรสาร 				
ประเภทธุรกิจ			
ทุนจดทะเบียน 			
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
จำ�นวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่		

: เลขทะเบียนบริษัท 0105543016793
: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
: 0-2301-1000
: 0-2301-2098
: ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ
: 480,000,000 บาท
: 2,300,000 หุ้น
: 2,299,996 หุ้น

2) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำ�กัด :
สถานที่ตั้ง 				
:
					
โทรศัพท์ 				
:
โทรสาร 				
:
ประเภทธุรกิจ			
:
ทุนจดทะเบียน			
:
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
:
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ถือโดย		
:
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำ�กัด

เลขทะเบียนบริษัท 0105529047547
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
0-2301-1900
0-2301-1927
ให้บริการรถเช่าเพื่อการดำ�เนินงาน (Operation lease)
200,000,000 บาท
40,000,000 หุ้น
39,999,998 หุ้น

3) บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำ�กัด :
สถานที่ตั้ง				
:
					
โทรศัพท์				
:
โทรสาร				
:
ประเภทธุรกิจ			
:
ทุนจดทะเบียน			
:
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
:
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ถือโดย		
:
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำ�กัด

เลขทะเบียนบริษัท 0845527000059
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
0-2301-1274 - 1281
0-2399-1055
นายหน้าประกันวินาศภัย
7,000,000 บาท
70,000 หุ้น
69,994 หุ้น
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Premier Enterprise Public Company Limited		
Type of Business					
Head Office					
					
					
Telephone					
Facsimile						
Homepage					
Registered Capital					
Number of Issued Shares				

: Company Registration Number 0107536001150 :
: Holding company investing in the financial services business
: One Premier Corporate Park, Soi Premier 2
Srinakarin Road, Nong Bon Sub-district,
Prawet District, Bangkok 10250
: 0-2301-1569
: 0-2748-2063
: www.pe.premier.co.th
: 1,612,152,709 Baht
: 800,000,000 Shares

Over 10% Of Shares Held By The Company
(1) Premier Capital (2000) Company Limited
: Company Registration Number 0105543016793
Head Office				
: One Premier Corporate Park, Soi Premier2
						
Srinakarin Road, Nong Bon Sub-district, Prawet
						
District, Bangkok 10250
Telephone				
: 0-2301-1000
Facsimile					
: 02-301-2098
Type of Business				
: Provision of commercial credit to various businesses
Registered Capital				
: 480,000,000 Baht
Number of Issued Shares			
: 2,300,000 Shares
Shares held by the Company		
: 2,299,996 Shares
						
(2) Premier Inter Leasing Company Limited
: Company Registration Number 0105529047547
Head Office				
: One Premier Corporate Park, Soi Premier2
						
Srinakarin Road, Nong Bon Sub-district, Prawet
						
District, Bangkok 10250
Telephone				
: 0-2301-1900
Facsimile					
: 02-301-1927
Type of Business				
: Long-term corporate vehicle leasing (Operating Lease)
Registered Capital				
: 200,000,000 Baht
Number of Issued Shares			
: 40,000,000 Shares
Shares held by the Company -		
: 39,999,998 Shares
Premier Capital (2000) Co., Ltd.
						
(3) Premier Brokerage Company Limited		
: Company Registration Number 0845527000059
Head Office				
: One Premier Corporate Park, Soi Premier2
						
Srinakarin Road, Nong Bon Sub-district, Prawet
						
District, Bangkok 10250
Telephone				
: 0-2301-1274-1281
Facsimile					
: 02-399-1055
Type of Business				
: Broker in insurance business
Registered Capital				
: 7,000,000 Baht
Number of Issued Shares			
: 70,000 Shares
Shares held by the Company -		
: 69,994 Shares
Premier Capital (2000) Co., Ltd.
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4) บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำ�กัด
:
สถานที่ตั้ง 				
:
					
โทรศัพท์				
:
โทรสาร				
:
ประเภทธุรกิจ			
:
ทุนจดทะเบียน			
:
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
:
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ถือโดย		
:
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำ�กัด

เลขทะเบียนบริษัท 0105541011662
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
0-2301-1000
0-2301-2098
บริการจัดการสินเชื่อ
1,000,000 บาท
10,000 หุ้น
9,994 หุ้น

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 		
โทรสาร 0-2359-1259
Call center 0-2229-2888
Website: http://www.tsd.co.th E-mail: contact.tsd@set.or.th
2) ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้		

- ไม่มี -

3) ผู้สอบบัญชี 			
นางชลรส
สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำ�กัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190 โทรสาร 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192
4) ที่ปรึกษาทางการเงิน

- ไม่มี -

5) ที่ปรึกษากฎหมาย		

- ไม่มี -

6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
สัญญาว่าจ้างบริหารและให้ค�ำ ปรึกษาธุรกิจ
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2301-1000 โทรสาร. 0-2398-2350
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(4) Premier LMS Company Limited
Head Office			
					
Telephone				
Facsimile				
Type of Business			
Registered Capital			
Number of Issued Shares		
Shares held by the Company Premier Capital (2000) Co., Ltd.

: Company Registration Number 0105541011662
: One Premier Corporate Park, Soi Premier2
Srinakarin Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
: 0-2301-1000
: 02-301-2098
: Asset management service
: 1,000,000 Baht
: 10,000 Shares
: 9,994 Shares

Other References
(1) Securities Registrar
Securities Registrar
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand Building
No. 62 Rachadapisek Road, Klongtoei Sub-district, Klongtoei District, Bangkok, 10110
Telephone: 0-2229-2800
Facsimile: 0-2359-1259 		
Call Center: 0-2229-2888
Website : www.tsd.co.th		
Email : contact.tsd@set.or.th
(2) Debenture Holders’ Representations - None (3) Auditors
Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn with CPA No. 4523, or
Ms. Thipawan Nananuwat with CPA No. 3459, or
Ms. Supannee Triyanantakul with CPA No. 4498
		
Ernst & Yong Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex 193/136-137 Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Telephone : 0-2264-0777, 0-2661-9190 Facsimile : 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
(4) Financial Advisors - None (5) Legal Advisors - None (6) Consultant or Manager under Management Contact
Business Management and Consulting Contract
Premier Fission Capital Co., Ltd.
No. 1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon Sub-district,
Prawet District, Bangkok 10250
Tel. 0-2301-1000
Fax. 0-2398-2350
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES FOR FINANCIAL STATEMENTS
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดท�ำขึ้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดท�ำ
รายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ก�ำกับดูแลรายงานทางการเงินและประเมิน
ระบบการควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
									

(นายวิเชียร พงศธร)
ประธานกรรมการ
ในนามคณะกรรมการ
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Board of Directors are responsible for the financial report as prepared by Premier Enterprise Public Co., Ltd.and its
subsidiaries in order to ensure the accurate and reasonable presentation of financial position, revenues and expenses and
statement of cash flow. The presentation reflects accurate, complete and sufficient data entry of assets; prevents frauds and
abnormal business operations. In preparing the financial report, appropriate accounting policies have been practiced consistently
and in compliance with the generally accepted accounting standards. Significant information has also been sufficiently disclosed
in notes to financial statementsand the auditors provided their opinion in Report of the Independent Auditors
Board of Directors appointed Audit Committee consisting of the independent directorsmonitoring the financial report and
assessing the internal control system, which have been approve by Audit Committee as appeared in Report of the Audit Committee,
which has been exhibited in the annual report.

(Mr. Vichien Phongsathorn)
Chairman
On behalf of the Board of Directors
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รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 1
ใน 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด
ดังนี้
นายอุดม ชาติยานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายสุชาย วัฒนตฤณากุล
กรรมการตรวจสอบ		
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายวิชัย หิรัญวงศ์		
กรรมการตรวจสอบ		
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นอกจากนี้ยังได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินประจ�ำไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้
บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้มีการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ด้วย
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
3. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้
การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4. สอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดดังกล่าว
5. สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบการด�ำเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบ
บัญชีมีความเห็นว่า รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. ทบทวนและติดตามผลการปฎิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
8. ประชุมเป็นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารร่วมประชุมด้วย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน และจากการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพของงานการสอบบัญชี ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทในปี 2556เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดีตลอดมา
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฎิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ คลอบคลุมกระบวนการปฏิบัติ
งานที่มีความเสี่ยง และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฏหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
						

				

					
							
						

				
				

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายอุดม ชาติยานนท์ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Annual Report 2012 Premier Enterprise Public Company Limited

77

Board of Directors of Premier Enterprise Public Company Limited has appointed the audit committee, consisted of 3 independent directors.
The requirements of Audit committee are full-featured office for the Securities and Exchange Commission (SEC) and Stock Exchange of Thailand (SET)
and 1 in 3 of audit committee who have knowledge and experience in accounting.
The Audit Committee complies with scope, duties and responsibilities as assigned by the Board of Directors in compliance with Stock
Exchange of Thailand’s requirements. In 2012 Audit Committee held a total 4 meeting. Each member of the Audit Committee Attended the meeting
as follows.
1. Mr. Udom Chatiyanont as the Chairman of the Audit Committee, Meeting 4/4 time.
2. Mr. Suchai Vatanatrinakul as members of the Audit Committee, Meeting 4/4 time.
3. Mr. Wichai Hirunwong as members of the Audit Committee, Meeting 4/4 time.
The Audit Committee has been meeting with executives, external auditor and internal auditor, which can significantly by summarized as follows:
1. Review quarterly financial statements and annual financial statements through review and audit by the auditor by asking and listening
to the executives’ and the auditor’s explanation regarding the accuracy and completeness of financial statements as well as the
sufficiency of disclosure. The Audit Committee expresses their opinions in compliance with the auditor that the substances of such
financial statements are appropriately accurate following the generally accepted accounting standards. In addition, the Audit
Committee has considered and made suggestions to improve the performance of the Company and its subsidiaries to comply with new
accounting standards that are effective for accounting periods beginning on or after on January 1, 2013
2. Review the adequacy of internal controls based on the results of monitoring and evaluating the adequacy of internal control guidelines
set by the SEC of the internal audit department. The Audit Committee is of the opinion consistent with the audit. That the company
has adequate internal controls and appropriate manner based business. And found no weaknesses or deficiencies to be material.
3. Consider internal audit plan covering both the Company and its subsidiaries and advice to perform their jobs effectively and efficiently.
4. Review its compliance with securities and exchange laws, Stock Exchange of Thailand requirement and laws related to the company’s
businesses, which the Audit Committee conclude that significant issues regarding noncompliance with laws and requirements have not
been found.
5. Reviewed the appropriateness and adequacy of risk management, by meeting with the management involved so as to be aware of all
the operations of the Company’s risk management, and give recommendations to make the risk management systems even more
efficient and most suitable to the prevailing economic situations.
6. Considered connected transactions or transactions that may have conflicts of interest to comply with laws and regulations of the Stock
Exchange. The auditors have commented with items related to the material disclosed and then listed in the financial statements and
Notes to Financial Statements. The Audit Committee is of the opinion consistent with the auditor as well as see a list of such items at
reasonable. And most firms.
7. Review and monitor the practices of good corporate governance policy as assigned by the Board of Directors. And provide suggestion
to improve corporate governance of the Company.
8. Meeting specifically with auditors without management meeting to ensure that auditors are independent in operation and considering
the properties of the auditor, quality of the auditing team expertise and independent operations. The Audit Committee should offer to
see the Board of Directors for approval the Annual General Meeting of Shareholders appointed auditor of the Office of Ernst & Young
Ltd. as the auditor of the company in 2012 as auditor at the audit work has always been very good.
9. The Audit Committee report results of the performance as well as recommendations to the Board of Directors every time in the Board’s meeting.
The Audit Committee performed its duty with prudence and independence. All the opinions expressed were straightforward, transparent
and verifiable, and in accordance with good corporate governance. In this regard, the Audit Committee is of the opinion that the Company’s financial
statements and disclosure of information are complete and reliable, consistent with generally accepted accounting principles. Overall risk management
and internal control systems have been implemented effectively and appropriately. Internal audits have been independently conducted in compliance
with internal audit standards covering all high-risk processes. Moreover, there are adequate system of control to ensure compliance with applicable
laws and regulations, consistent with the current business environment.
										

On behalf of Audit Committee

										
						
				

(Mr. UdomChatiyanont)
Chairman of the Audit Committee
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที3่ 1
ธันวาคม 2555 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีทสี่ �ำคัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกีย่ วกับการ
ควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบที่
เลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วร
ของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมิน
การน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน ของบริษทั
พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ทเี่ น้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับ ในปี 2545 บริษัทฯ เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการและได้มีการด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างทางการเงินรวมถึงการช�ำระหนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ผู้บริหารแผนฯได้ยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลล้มละลายกลางว่าบริษัทฯได้ด�ำเนินการเป็นผลส�ำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว และขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ศาลล้มละลาย
กลางได้ก�ำหนดนัดฟังค�ำร้องดังกล่าวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ศาลล้มละลายกลางได้เลื่อนการอ่านค�ำสั่งกรณีที่บริษัทฯ ได้ยื่น
ค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯออกไปก่อน เพื่อรอผลค�ำวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีที่มีเจ้าหนี้สองรายได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค�ำสั่งของ
ศาลล้มละลายกลางที่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนของบริษัทฯเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ต่อมาผู้บริหารแผนฯ จึงได้ยื่นค�ำร้องขอขยายระยะเวลา
การด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และศาลได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ให้ขยายระยะเวลาการด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
ไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารแผนฯได้ยื่นค�ำร้องขอแก้ไขแผน โดยแก้ไขเรื่องราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และเมื่อวันที่ 15
มกราคม 2552 ที่ประชุมเจ้าหนี้ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผนของบริษัทฯแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งอนุญาต
ให้ขยายระยะเวลาในการด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2553 และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ศาลล้ม
ละลายกลางได้มีค�ำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2554 ศาลล้มละลายกลางได้หยิบยกค�ำร้องของผู้บริหารแผนฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ที่ขอให้ศาลมีค�ำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯขึ้นมา
พิจารณาโดยไม่รอผลค�ำวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีเจ้าหนี้สองรายอุทธรณ์คัดค้านค�ำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนเมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2551 โดยศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งอนุญาตตามค�ำร้องให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ด้วยเหตุที่บริษัทฯได้ด�ำเนินการเป็นผลส�ำเร็จตาม
แผนแล้วและให้บริษัทฯปฏิบัติการช�ำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้จนครบถ้วนต่อไป อย่างไรก็ตาม กรณีที่เจ้าหนี้สองรายได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค�ำสั่งของ
ศาลล้มละลายกลางตามที่กล่าวข้างต้นยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบผลวินิจฉัยของศาลฎีกา ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

ชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2556
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To the Shareholders of Premier Enterprise Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated financial statements of Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries, which
comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2012, and the related consolidated statements of comprehensive income,
changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory
information, and have also audited the separate financial statements of Premier Enterprise Public Company Limited for the same period.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai Financial Reporting
Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in accordance with Thai
Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The
procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.
Opinion
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Premier Enterprise
Public Company Limited and its subsidiaries and of Premier Enterprise Public Company Limited as at 31 December 2012, and their financial performance
and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
Emphasis of matter
I draw attention to Note 4 to the financial statements. The Company had operated its business under a business rehabilitation plan in
respect of business and financial restructuring and debt repayment since 2002. On 20 June 2008, the rehabilitation plan administrator filed a petition
with the Central Bankruptcy Court reporting on the completion of the rehabilitation plan and requesting a court order to exit the rehabilitation plan.
The Central Bankruptcy Court scheduled a hearing of the Company’s petition on 31 July 2008. On 31 July 2008, the Central Bankruptcy Court ordered
postponement of the hearing of the Company’s petition requesting a court order to exit the rehabilitation plan until the Supreme Court has handed
down its decision on the appeals of two creditors. Such appeals were filed to contest the Central Bankruptcy Court’s order dated 18 February 2008,
approving the Company’s petition to amend the rehabilitation plan. Thereafter, the rehabilitation plan administrator resubmitted the petition with the
Court to extend the term of the rehabilitation plan and on 6 August 2008 the Court ordered an extension of the term of the plan until 20 June 2009.
On 9 December 2008 the rehabilitation plan administrator submitted a proposal to amend the rehabilitation plan with respect to the offering price
of the additional share capital. The Creditors’ Meeting passed a resolution to accept the proposal to amend the rehabilitation plan on 15 January
2009. On 26 May 2009, the Central Bankruptcy Court issued an order granting an extension of the implementation period of the rehabilitation plan
by another period of 1 year, to 20 June 2010, and on 6 May 2010, the Central Bankruptcy Court granted a further extension of the implementation
period of the rehabilitation plan until 30 June 2011. On 4 April 2011, the Central Bankruptcy Court dealt with the petition of the rehabilitation plan
administrator dated 20 June 2008 requesting the Court order to exit the rehabilitation plan, without waiting for the final decision of the Supreme
Court on the appeals filed by two creditors to contest the Central Bankruptcy Court’s order dated 18 February 2008, approving the Company’s petition
to amend the rehabilitation plan. The Central Bankruptcy Court issued an order approving the Company’s exit from its rehabilitation plan, since the
Company had already implemented conditions in the plan, and ordered the Company to continue paying debts to the creditors in accordance with
the rehabilitation plan. However, the abovementioned appeals submitted to the Supreme Court by two creditors are under consideration by the Court,
and the Court’s decision is not yet known. My opinion is not qualified in respect of this matter.

ChonlarosSuntiasvaraporn
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 19 February 2013
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รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิ
น
บริษัท พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณงบแสดงฐานะการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
นรวม
งบการเงิ
2555
2554
2555
2554

(หนวย: บาท)
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554

39,308,353

16,137,638

1,113,627

208,073

-

1,780,100

-

-

40,723,272

45,521,069

-

-

22,760,477

21,622,950

138,249

129,460

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

8

คาใชจายจายลวงหนา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

9

116,505,000

86,425,824

57,004,000

37,484,000

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

10

7,622,774

20,687,020

208,274

196,291

226,919,876

192,174,601

58,464,150

38,017,824

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน

11

4,636,126

3,755,862

-

-

เงินลงทุนในลูกหนี้

12

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทยอย

13

-

-

229,999,600

229,999,600

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

14

1,364,148,283

1,296,699,982

110

6,160

สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน

15

2,641,759

10,212,938

1,089,259

8,660,438

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

16

-

-

-

-

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

17

5,156,574

21,553,214

50,356

2,735,174

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

1,376,582,742

1,332,221,996

231,139,325

241,401,372

รวมสินทรัพย

1,603,502,618

1,524,396,597

289,603,475

279,419,196

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of financial position

Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries
As
at 31 December 2012

Statement of financial position

As at 31 December 2012

(Unit: Baht)
(Unit: Baht)
Consolidated
financial
statements Separate
financialstatements
statements
Consolidated
Separate financial
financial
statements
2012
2011
2012 2012
2011 2011
2012
2011

Note
Note

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

7

39,308,353

16,137,638

1,113,627

208,073

-

1,780,100

-

-

40,723,272

45,521,069

-

-

22,760,477

21,622,950

138,249

129,460

Current investments
Trade and other receivables

8

Prepaid expenses
Short-term loans to related parties

9

116,505,000

86,425,824

57,004,000

37,484,000

Other current assets

10

7,622,774

20,687,020

208,274

196,291

226,919,876

192,174,601

58,464,150

38,017,824

Total current assets
Non-current assets
Restricted bank deposits

11

4,636,126

3,755,862

-

-

Investments in accounts receivable

12

-

-

-

-

Investment in subsidiary

13

-

-

229,999,600

229,999,600

Property, plant and equipment

14

1,364,148,283

1,296,699,982

110

6,160

Non-operating assets

15

2,641,759

10,212,938

1,089,259

8,660,438

Others receivables - related parties

16

-

-

-

-

Other non-current assets

17

5,156,574

21,553,214

50,356

2,735,174

1,376,582,742
1,603,502,618

1,332,221,996
1,524,396,597

231,139,325
289,603,475

241,401,372
279,419,196

Total non-current assets
Total assets

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

82

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ษัท พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณบริงบแสดงฐานะการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
น (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในห
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่
หนี้สินระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้รอตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554

หมายเหตุ

2555
2555

2554
2554

18
19
20
21
22
23

22,064,287
204,948,745
74,255,554
65,480,165
413,486

3,622,515
19,225,703
148,267,931
82,058,390
93,227,798
413,486

1,029,219
413,486

1,478,351
413,486

9

7,980,272
40,598
6,183,086
381,366,193

7,980,272
5,162,879
7,680,851
367,639,825

10,312,832
355,061
12,110,598

10,312,832
610,104
12,814,773

20

534,929,199

429,898,143

-

-

21
22
23

136,115,312
10,499,760
826,972

165,854,785
93,924,332
1,240,457

826,972

1,240,457

9
24

15,960,544
22,195,063
6,565,230
36,441,965
763,534,045
1,144,900,238

23,940,817
22,096,719
9,047,136
38,795,558
784,797,947
1,152,437,772

20,625,663
19,717,079
9,310,439
50,480,153
62,590,751

30,938,495
22,883,592
17,800,283
72,862,827
85,677,600
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of financial position (continued)
Premier
Enterprise
Public Company2012
Limited and its subsidiaries
As
at
31
December
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2012

Note
Note

(Unit: Baht)
(Unit: Baht)
Consolidated
financial
statements Separate
financialstatements
statements
Consolidated
financial
statements
Separate financial
2012
2011
2012 2012
2011 2011
2012
2011

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Bank overdrafts

18

-

3,622,515

-

-

Trade and other payables

19

22,064,287

19,225,703

1,029,219

1,478,351

Current portion of liabilities under hire-purchase agreements

20

204,948,745

148,267,931

-

-

Current portion of liabilities under finance lease agreements

21

74,255,554

82,058,390

-

-

Current portion of long-term loan

22

65,480,165

93,227,798

-

-

Current portion of long-term liabilities

23

413,486

413,486

413,486

413,486

Current portion of long-term liabilities - related parties

9

7,980,272

7,980,272

10,312,832

10,312,832

40,598

5,162,879

-

-

Other current liabilities

6,183,086

7,680,851

355,061

610,104

Total current liabilities

381,366,193

367,639,825

12,110,598

12,814,773

Liabilities under hire-purchase agreements, net of current portio20

534,929,199

429,898,143

-

-

Liabilities under finance lease agreements, net of current portio 21

136,115,312

165,854,785

-

-

Income tax payable

Non-current liabilities

Long-term loan, net of current portion

22

10,499,760

93,924,332

-

-

Long-term liabilities, net of current portion

23

826,972

1,240,457

826,972

1,240,457

Long-term liabilities - related parties, net of current portion

9

15,960,544

23,940,817

20,625,663

30,938,495

Provision for long-term employee benefits

24

22,195,063

22,096,719

-

-

6,565,230

9,047,136

19,717,079

22,883,592

Other non-current liabilities

36,441,965

38,795,558

9,310,439

17,800,283

Total non-current liabilities

763,534,045

784,797,947

50,480,153

72,862,827

1,144,900,238

1,152,437,772

62,590,751

85,677,600

Deferred gain from debt restructuring

Total liabilities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ยรเอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณบริษวััทนพรีทีเมี่ 31
ธันวาคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2555
2555

2554
2554

4

1,612,152,709

1,612,152,709

1,612,152,709

1,612,152,709

4

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

4

(20,383,918)

(20,383,918)

(20,383,918)

(20,383,918)

(510,075,197)

(555,916,975)

(724,104,058)

(719,500,011)

189,060,314

148,258,537

171,500,700

133,625,525

458,601,199

371,957,644

227,012,724

193,741,596

1,181

1,181

-

-

458,602,380

371,958,825

227,012,724

193,741,596

1,603,502,618

1,524,396,597

289,603,475

279,419,196

-

-

-

-

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,612,152,709 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 800,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
หุนที่ออกสําหรับภาระค้ําประกันที่เจาหนี้ยังไมมา
ใชสิทธิเรียกชําระกับบริษัทฯ
ขาดทุนสะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน - กําไรจากผลแตกตาง
จากการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท

16

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries

Statement
of financial
(continued)
Premier Enterprise Public
Company Limitedposition
and its subsidiaries
Statement
financial position2012
(continued)
As
at 31ofDecember
As at 31 December 2012

(Unit:
(Unit:Baht)
Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
Consolidated financial
2012
2011 statements Separate
2012 financial statements
2011

Note
Note
Shareholders' equity
Share capital
Registered
1,612,152,709 ordinary shares of Baht 1 each
4
Issued and fully paid up
800,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
4
Shares issued for unclaimed guarantees issued by the Company 4
Deficit
Other components of shareholders' equity - Gain on difference
on reorganisation of business of group companies
16
Equity attributable to owners of the Company
Non-controlling interests of the subsidiaries
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity

2012

2011

2012

2011

1,612,152,709

1,612,152,709

1,612,152,709

1,612,152,709

800,000,000
(20,383,918)
(510,075,197)

800,000,000
(20,383,918)
(555,916,975)

800,000,000
(20,383,918)
(724,104,058)

800,000,000
(20,383,918)
(719,500,011)

189,060,314
458,601,199
1,181
458,602,380
1,603,502,618
-

148,258,537
371,957,644
1,181
371,958,825
1,524,396,597
-

171,500,700
227,012,724
227,012,724
289,603,475
-

133,625,525
193,741,596
193,741,596
279,419,196
-

Directors

The
notes
an integral
the financial
statements.
The accompanying
accompanying notes
are are
an integral
part ofpart
the of
financial
statements.
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รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท พรี
ด (มหาชน)
และบริษัท2555
ยอย
สำ�หรั
บเปีมียทรเี่สอ็นิ้นเตอร
สุดไพรซ
วันทีจํา่กั31
ธันวาคม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

(หนจวการ
ย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2555
2555

2554
2554

507,150,495

469,438,079

1,425,675

999,361

กําไรจากการจําหนายยานพาหนะใหเชา

39,796,357

38,753,801

-

-

อื่นๆ

12,176,743

11,026,255

4,398,218

2,837,209

รวมรายได

559,123,595

519,218,135

5,823,893

3,836,570

ตนทุนคาเชาและบริการ

352,525,334

317,934,003

-

-

คาใชจายในการบริหาร

91,461,846

86,422,554

10,427,940

7,180,385

รวมคาใชจาย

443,987,180

404,356,557

10,427,940

7,180,385

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

115,136,415

114,861,578

(4,604,047)

(3,343,815)

คาใชจายทางการเงิน

(64,942,836)

(65,397,967)

-

(2,226)

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได

50,193,579

49,463,611

(4,604,047)

(3,346,041)

(4,351,801)

(9,260,321)

-

-

45,841,778

40,203,290

(4,604,047)

(3,346,041)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

45,841,778

40,203,290

(4,604,047)

(3,346,041)

0.057

0.050

(0.006)

(0.004)

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน
รายได
รายไดคาเชาและการบริการ
รายไดอื่น

คาใชจาย

คาใชจายภาษีเงินได

26

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of comprehensive income
Premier
Enterprise
Company31
Limited
and its subsidiaries
For
the
yearPublic
ended
December
2012
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2012

Note
Note

(Unit: Baht)
(Unit: Baht)
Consolidated
financial
statements Separate
financialstatements
statements
financial
statements
Separate financial
Consolidated
2012 2012
2011 2011
2012
2011
2012
2011

Profit or loss:
Revenues
Rental and service income

507,150,495

469,438,079

1,425,675

999,361

Gains on disposals of vehicle for rent

39,796,357

38,753,801

-

-

Others

12,176,743

11,026,255

4,398,218

2,837,209

559,123,595

519,218,135

5,823,893

3,836,570

352,525,334

317,934,003

-

-

91,461,846

86,422,554

10,427,940

7,180,385

Total expenses

443,987,180

404,356,557

10,427,940

7,180,385

Profit (loss) before finance cost and income tax expenses

115,136,415

114,861,578

(4,604,047)

(3,343,815)

Finance cost

(64,942,836)

(65,397,967)

-

(2,226)

Profit (loss) before income tax expenses

50,193,579

49,463,611

(4,604,047)

(3,346,041)

(4,351,801)

(9,260,321)

-

-

45,841,778

40,203,290

(4,604,047)

(3,346,041)

Other comprehensive income for the year

-

-

-

-

Total comprehensive income for the year

45,841,778

40,203,290

(4,604,047)

(3,346,041)

0.057

0.050

(0.006)

(0.004)

Other income

Total revenues
Expenses
Cost of rental and services
Administrative expenses

Income tax expenses

26

Profit (loss) for the year

Basic earnings per share
Profit (loss) for the year

27

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระเเสเงินสด

บริษัท พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำ�หรั
บปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

2555
2555

2554
2554

(หนวย: บาท)
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554

50,193,579

49,463,611

(4,604,047)

(3,346,041)

(21,977)
241,043,323
(896,498)
(146,393)
(4,704,693)
(1,007,575)
(39,832,558)
1,926,677
1,869,844
167,710
3,036,811
3,291,667
(1,293,023)
(5,706,538)
64,717,027

(12,622)
218,005,109
(1,909,441)
(260,241)
4,704,693
(999,361)
(38,775,631)
1,905,583
(242,694)
2,966,540
(1,913,965)
65,279,678

6,050
(382,773)
(1,007,575)
234,174
3,291,667
(1,293,023)
(2,620,896)
-

25,010
(1,915,088)
(999,361)
(715,990)
2,226

312,637,383

298,211,259

(6,376,423)

(6,949,244)

4,577,655
(1,471,781)
13,707,997
146,393
11,431,685

(9,058,362)
(16,661)
15,692,836
260,241
2,580,591

(8,789)
370,790
(7,182)

(1,395)
1,948,891
-

2,855,763
(935,603)
4,209,577
(1,771,500)
345,387,569
(67,216,112)
(9,932,749)
268,238,708

(2,939,487)
1,391,368
2,656,402
308,778,187
(68,218,252)
(4,679,621)
235,880,314

(449,132)
(255,043)
574,268
(6,151,511)
(3,166,513)
(26,176)
(9,344,200)

(93,529)
(173,390)
(5,268,667)
(3,854,744)
(6,995)
(9,130,406)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หนวยลงทุน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (โอนกลับ)
รายไดคาเชารับลวงหนาตัดบัญชี
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สํารองประมาณการหนี้สิน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอเรียกคืน
ตัดจําหนายสินทรัพยอื่น
โอนกลับหนี้สิน
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในลูกหนี้
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุ
นหนึ่งของงบการเงิ
ง่ ของงบการเงิ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเปเป็นนสส่ววนหนึ
นนีน้ นี้
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statement

Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries
For
ended 31 December 2012
Cashthe
flow year
statement
For the year ended 31 December 2012

(Unit: Baht)
Baht)
(Unit:
Consolidated
financial
statements
Separate financial
Consolidated
financial
statements Separate
financialstatements
statements
2012
2011
2012
2011

2012

Cash flows from operating activities
Profit (loss) before tax
Adjustments to reconcile profit (loss) before tax to net cash
provided by (paid from) operating activities:
Gain on sales of current investments - unit trusts
Depreciation and amortisation
Reversal of allowance for doubtful accounts
Reversal of allowance for impairment of investments
in accounts receivable
Allowance for impairment of assets (reversal)
Realised deferred rental income
Gain on disposals of property, plant and equipment
Provisions
Provision for long-term employee benefits
Unrealised (gain) loss on exchange
Write-off refundable withholding tax deducted at source
Write-off other assets
Reversal of liabilities
Interest income
Interest expenses
Profit (loss) from operating activities before changes in
operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Trade and other receivables
Prepaid expenses
Other current assets
Investments in accounts receivable
Other non-current assets
Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables
Other current liabilities
Other non-current liabilities
Provision for long-term employee benefits
Cash flows from (used in) operating activities
Cash paid for interest expenses
Cash paid for income tax
Net cash flows from (used in) operating activities

2011

2012

2011

50,193,579

49,463,611

(4,604,047)

(3,346,041)

(21,977)
241,043,323
(896,498)

(12,622)
218,005,109
(1,909,441)

6,050
(382,773)

25,010
(1,915,088)

(146,393)
(4,704,693)
(1,007,575)
(39,832,558)
1,926,677
1,869,844
167,710
3,036,811
3,291,667
(1,293,023)
(5,706,538)
64,717,027

(260,241)
4,704,693
(999,361)
(38,775,631)
1,905,583
(242,694)
2,966,540
(1,913,965)
65,279,678

(1,007,575)
234,174
3,291,667
(1,293,023)
(2,620,896)
-

(999,361)
(715,990)
2,226

312,637,383

298,211,259

(6,376,423)

(6,949,244)

4,577,655
(1,471,781)
13,707,997
146,393
11,431,685

(9,058,362)
(16,661)
15,692,836
260,241
2,580,591

(8,789)
370,790
(7,182)

(1,395)
1,948,891
-

2,855,763
(935,603)
4,209,577
(1,771,500)
345,387,569
(67,216,112)
(9,932,749)
268,238,708

(2,939,487)
1,391,368
2,656,402
308,778,187
(68,218,252)
(4,679,621)
235,880,314

(449,132)
(255,043)
574,268
(6,151,511)
(3,166,513)
(26,176)
(9,344,200)

(93,529)
(173,390)
(5,268,667)
(3,854,744)
(6,995)
(9,130,406)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระเเสเงินสด (ต่อ)

บริษัท พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำ�หรั
บปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
(หนวย: บาท)
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554

งบการเงินรวม

2555
2555

งบการเงินรวม

2554
2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น

(880,264)

(58,402)

-

-

เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง

1,780,100

(25,410)

-

-

ซื้อหนวยลงทุน

(11,500,000)

(18,300,000)

-

-

เงินรับจากการจําหนายหนวยลงทุน

11,521,977

18,312,622

-

-

เงินรับจากการจําหนายเงินลงทุน

40,801,777

40,801,776

37,875,175

37,875,175

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

(30,079,176)

(86,425,824)

(19,520,000)

(37,484,000)

5,926,629

1,554,125

2,620,896

715,990

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(27,633,470)

(24,745,168)

-

-

เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

186,196,885

169,052,304

-

-

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

176,134,458

100,166,023

20,976,071

1,107,165

(3,622,515)

3,622,515

-

-

-

-

-

(6,019,486)

ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

(195,640,240)

(126,530,438)

-

-

ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

(102,373,733)

(91,139,988)

-

-

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว

(111,172,205)

(146,855,103)

-

-

(413,485)

(413,485)

(413,485)

(413,485)

(7,980,273)

(7,980,273)

(10,312,832)

(10,312,832)

(421,202,451)

(369,296,772)

(10,726,317)

(16,745,803)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

23,170,715

(33,250,435)

905,554

(24,769,044)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

16,137,638

49,388,073

208,073

24,977,117

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

39,308,353

16,137,638

1,113,627

208,073

-

-

-

-

357,352,110

311,200,369

-

-

64,831,424

78,784,471

-

-

ดอกเบี้ยรับ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง

ชําระคืนหนี้สินระยะยาว
ชําระคืนหนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
ซื้อสินทรัพยโดยการทําสัญญาเชาซื้อระหวางป
ซื้อสินทรัพยโดยการทําสัญญาเชาการเงินระหวางป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries

Cash
flow statement (continued)
Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries

For
ended
31 December 2012
Cashthe
flow year
statement
(continued)
For the year ended 31 December 2012

(Unit: Baht)
Baht)
(Unit:
financial
statements
Separate financial
Consolidated
Consolidated
financial
statements Separate
financialstatements
statements
2012
2011
2012
2011

2012

Cash flows from investing activities
Increase in restricted bank deposits
Decrease (increase) in current investments
Acquisitions of unit trusts
Proceeds from sales of unit trusts
Proceeds from sales of investments
Increase in short-term loans to related parties
Interest income
Acquisitions of property, plant and equipment
Proceeds from disposals of property, plant and equipment
Net cash flows from investing activities
Cash flows from financing activities
Increase (decrease) in bank overdrafts
Decrease in short-term loans from related parties
Payment of liabilities under hire-purchase agreements
Payment of liabilities under finance lease agreements
Payment of long-term loan
Payment of long-term liabilities
Payment of long-term liabilities from related parties
Net cash flows used in financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year

2011

2012

2011

(880,264)
1,780,100
(11,500,000)
11,521,977
40,801,777
(30,079,176)
5,926,629
(27,633,470)
186,196,885
176,134,458

(58,402)
(25,410)
(18,300,000)
18,312,622
40,801,776
(86,425,824)
1,554,125
(24,745,168)
169,052,304
100,166,023

37,875,175
(19,520,000)
2,620,896
20,976,071

37,875,175
(37,484,000)
715,990
1,107,165

(3,622,515)
(195,640,240)
(102,373,733)
(111,172,205)
(413,485)
(7,980,273)
(421,202,451)
23,170,715
16,137,638
39,308,353
-

3,622,515
(126,530,438)
(91,139,988)
(146,855,103)
(413,485)
(7,980,273)
(369,296,772)
(33,250,435)
49,388,073
16,137,638
-

(413,485)
(10,312,832)
(10,726,317)
905,554
208,073
1,113,627
-

(6,019,486)
(413,485)
(10,312,832)
(16,745,803)
(24,769,044)
24,977,117
208,073
-

357,352,110
64,831,424

311,200,369
78,784,471

-

-

Supplement cash flows information
Non-cash transactions
Assets acquired under hire-purchase agreements during the year
Assets acquired under finance lease agreements during the year
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

งบการเงินรวม

16

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2555
รับรูกําไรจากผลแตกตางจากการจัดโครงสราง
การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

16

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

(555,916,975)
45,841,778
(510,075,197)

(20,383,918)

40,203,290
(555,916,975)

(596,120,265)

(20,383,918)

(20,383,918)

(20,383,918)

40,801,777
189,060,314

148,258,537

40,801,776
148,258,537

107,456,761

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
หุนที่ออกสําหรับภาระ
กําไรจากผลแตกตาง
ทุนเรือนหุนที่ออก ค้ําประกันที่เจาหนี้
จากการจัดโครงสราง
และเรียกชําระ
ยังไมมาใชสิทธิ
การดําเนินธุรกิจ
หมายเหตุ เต็มมูลคาแลว เรียกชําระกับบริษัทฯ
ขาดทุนสะสม
ของกลุมบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2554
รับรูกําไรจากผลแตกตางจากการจัดโครงสราง
การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2554

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงการเปลี
วนของผู
ถือหุน 2555
สำ�หรั
บปีสิ้นสุด่ยนแปลงส
วันที่ 31
ธันวาคม

บริษัท พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ
จํากัด (มหาชน)วและบริ
ษัทยอย้ถือหุ้น
งบเเสดงการเปลี
่ยนเเปลงส่
นของผู

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

40,801,777
45,841,778
458,601,199

371,957,644

40,801,776
40,203,290
371,957,644

290,952,578

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัทฯ

1,181

1,181

1,181

1,181

สวนของผูมี
สวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจ
ควบคุม
ของบริษัทยอย

40,801,777
45,841,778
458,602,380
-

40,801,776
40,203,290
371,958,825
371,958,825

290,953,759

รวมสวนของ
ผูถือหุน

(หนวย: บาท)
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16

800,000,000

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2012

of business of group companies

Realised gain on difference on reorganisation

800,000,000

Balance as at 1 January 2012

-

800,000,000

800,000,000

16

Note

Issued and
fully paid up
share capital

Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2011

of business of group companies

Realised gain on difference on reorganisation

Balance as at 1 January 2011

For the year ended 31 December 2012

Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries
For
the year
ended
31 December
Statement
of changes
in shareholders'
equity 2012

(20,383,918)

-

(20,383,918)

(20,383,918)

-

(20,383,918)

45,841,778
(510,075,197)

-

(555,916,975)

40,203,290
(555,916,975)

-

(596,120,265)

189,060,314

40,801,777

148,258,537

148,258,537

40,801,776

107,456,761

45,841,778
458,601,199

40,801,777

371,957,644

40,203,290
371,957,644

40,801,776

290,952,578

1,181

-

1,181

1,181

-

1,181

Consolidated financial statements
Equity attributable to owners of the Company
Other component
of shareholders' equity
Shares issued
Gain on difference on
Total
Equity attributable to
for unclaimed
reorganisation of
equity attributable
non-controlling
interests of
guarantees issued
business of
to owners of the
Deficit
group companies
Company
the subsidiaries
by the Company

Statement of changes in shareholders’ equity

Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries

45,841,778
458,602,380

40,801,777

371,958,825

-

40,203,290
371,958,825

40,801,776

290,953,759

Total
shareholders'
equity

(Unit: Baht)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2555
รับรูกําไรจากผลแตกตางจากการจัดโครงสรางการ
ดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2554
รับรูกําไรจากผลแตกตางจากการจัดโครงสรางการ
ดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2554

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

16

16

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี
ถือหุ2555
น (ตอ)
สำ�หรั
บปีสิ้นสุด่ยวันแปลงส
นที่ 31วธันของผู
นวาคม

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

ทุนเรือนหุนที่ออก
และเรียกชําระ
เต็มมูลคาแลว

บริษัท พรีเมียรเอ็นเตอรไ่ย
พรซ
จํากัด (มหาชน)
และบริษัท้ถยือ
อยหุ้น (ต่อ)
งบเเสดงการเปลี
นเเปลงส่
วนของผู

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(20,383,918)

(20,383,918)

(20,383,918)

(20,383,918)

หุนที่ออกสําหรับภาระ
ค้ําประกันที่เจาหนี้
ยังไมมาใชสิทธิ
เรียกชําระกับบริษัทฯ

(4,604,047)
(724,104,058)

(719,500,011)

(3,346,041)
(719,500,011)

(716,153,970)

ขาดทุนสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

37,875,175
171,500,700

133,625,525

37,875,175
133,625,525

95,750,350

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
กําไรจากผลแตกตาง
จากการจัดโครงสราง
การดําเนินธุรกิจ
ของกลุมบริษัท

37,875,175
(4,604,047)
227,012,724

37,875,175
(3,346,041)
193,741,596
193,741,596

159,212,462

รวมสวนของ
ผูถือหุน

(หนวย: บาท)
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Balance as at 1 December 2012
Realised gain on difference on reorganisation of business
of group companies
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2012

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

(20,383,918)

(20,383,918)

(20,383,918)

(4,604,047)
(724,104,058)

(719,500,011)

(3,346,041)
(719,500,011)

(716,153,970)

Deficit

37,875,175
171,500,700

133,625,525

37,875,175
133,625,525

95,750,350

Other component
of shareholders' equity
Gain on
difference on
reorganisation of
business of
group companies

Separate financial statements

(20,383,918)

Shares issued
for unclaimed
Issued and fully paid up guarantees issued
Note
share capital
by the Company

Balance as at 1 January 2011
Realised gain on difference on reorganisation of business
of group companies
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2011

For the year ended 31 December 2012

Statement
of changes
in shareholders'
equity (continued)
For
the year
ended
31 December
2012

Premier Enterprise Public
Company Limitedin
andshareholders’
its subsidiaries
Statement
of changes
equity (continued)

Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries

37,875,175
(4,604,047)
227,012,724

193,741,596

37,875,175
(3,346,041)
193,741,596

159,212,462

Total
shareholders'
equity

(Unit: Baht)
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บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท พรีเมียปรระกอบงบการเงิ
เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
นรวมและบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หรั
ธันวาคม
สําหรับบปี
ปสสิ้นิ้นสุสุ
ดวัดนวัทีน่ 31ที่ ธั31
นวาคม
2555 2555
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจ
หลักของบริษัทฯคือการลงทุนในกิจการตางๆ ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 1 พรีเมียรคอรเปอเรทปารค ซอยพรีเมียร 2
ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน
ตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา
“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯโดยตรง
1. บริษัท พรีเมียร แคปปตอล (2000) ใหบริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจตางๆ
จํากัด
และใหเชาเครื่องและอุปกรณ
คอมพิวเตอร
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยออม
1. บริษัท พรีเมียร อินเตอร ลิซซิ่ง จํากัด บริการใหเชายานพาหนะ
2. บริษัท พรีเมียร แอลเอ็มเอส จํากัด
รับบริการจัดการสินทรัพย
3. บริษัท พรีเมียรโบรคเคอรเรจ จํากัด ใหบริการนายหนาประกันวินาศภัย

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรารอยละ
ของการถือหุน
2555
2554
รอยละ
รอยละ

ไทย

100

100

ไทย
ไทย
ไทย

100
99.94
99.99

100
99.94
99.99

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษทั ฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึง
วันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษทั ยอยนั้น
ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries
Premierto
Enterprise
Public Company
Limited and
its subsidiaries
Notes
consolidated
financial
statements
Notes to consolidated financial statements

ForForthe
ended
31 December
the year
year ended
31 December
2012 2012
1.

General information
Premier Enterprise Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and
domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in investing in various businesses. The registered
office of the Company is at One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Kweang
Nongbon, Khet Prawet, Bangkok.

2. Basis of preparation
2.1 The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under
the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the
stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 28 September 2011,
issued under the Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company.
The financial statements in English language have been translated from the Thai language financial
statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in
the accounting policies.
2.2 Basis of consolidation
a) The consolidated financial statements include the financial statements of Premier Enterprise Public
Company Limited (“the Company”) and the following subsidiary companies (“the subsidiaries”):
Company’s name
Subsidiary directly owned by the
Company
1.Premier Capital (2000) Company
Limited

Nature of business

Country of Percentage of
incorporation shareholding
2012 2011

Provision of commercial Thailand
credit to various
businesses and provision
of rental service of
computer hardware and
accessories

Subsidiaries indirectly owned by the
Company
1. Premier Inter Leasing Company Vehicle rental service
Thailand
Limited
2. Premier LMS Company Limited
Loan management service Thailand
3. Premier Brokerage Company Limited Insurance brokerage
Thailand
b)

Percent

Percent

100

100

100

100

99.94
99.99

99.94
99.99

Subsidiaries are fully consolidated as from the date on which the Company obtains control, and
continue to be consolidated until the date when such control ceases.
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ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
จ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของ
บริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงิน
รวม

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สวนงานดําเนินงาน
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตี
ราคาใหม
ภาษี เงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิ จการหรื อของ
ผูถือหุน

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหนี้สินระหวาง
เกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่
กําหนด ฝายบริหารของบริษัทฯคาดวาการนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใชจะมีผลทําใหกําไรสะสมยกมาตนป 2556 ของ
บริษัทฯและบริษัทยอยลดลงประมาณ 37.2 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ไมมีผลกระทบตอกําไรสะสมยกมาตนป 2556)
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ใหใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้
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c)

The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant accounting
policies as the Company.

d)

Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies have been
eliminated from the consolidated financial statements.

e)

Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries that
are not held by the Company and are presented separately in the consolidated profit or loss and
within equity in the consolidated statement of financial position.

2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries under the cost
method, have been prepared solely for the benefit of the public.
3.

New accounting standards not yet effective
The Federation of Accounting Professions issued the following new/revised accounting standards that are
effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2013.
Accounting standards:
TAS 12
TAS 20 (revised 2009)

Income Taxes
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

TAS 21 (revised 2009)
Financial Reporting Standard:
TFRS 8
Operating Segments
Accounting Standard Interpretations:
SIC 10
Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
SIC 21
Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
SIC 25
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders

The Company’s management believes that these accounting standards will not have any significant impact
on the financial statements for the year when they are initially applied, except for the following
accounting standard.
TAS 12 Income Taxes
This accounting standard requires an entity to identify temporary differences, which are differences
between the carrying amount of an asset or liability in the accounting records and its tax base, and to
recognise deferred tax assets and liabilities under the stipulated guidelines. The management of the
Company expects the adoption of this accounting standard to have effect of decreasing the Company and
its subsidiaries’ brought-forward retained earnings of the year 2013 by approximately Baht 37.2 million
(separate financial statements: no effect on brought-forward retained earnings of the year 2013).
In addition, the Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 30/2555 - 34
/2555, published in the Royal Gazette on 17 January 2013, mandating the use of accounting treatment
guidance and accounting standard interpretations as follows.

100

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีขางตน ซึ่งยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนี้
4.

การปรับโครงสรางหนี้ / แผนฟนฟูกิจการ
ในป 2545 บริษัทฯเขาสูแผนฟนฟูกิจการซึ่งไดรับความเห็นชอบโดยศาลฎีกาและในป 2548 ผูบริหารแผนฯเสนอขอแกไขแผนฟนฟู
กิจการตอศาลลมละลายกลางเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางธุรกิจและโครงสรางทางการเงิน โดยศาลลมละลายกลางมีคําสั่ง
เห็นชอบดวยแผนที่มีการแกไขเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 และ 15 ธันวาคม 2548 เนื้อหาสําคัญของการแกไขแผนมีดังนี้

4.1 การปรับโครงสรางธุรกิจ

ใหบริษัทฯดําเนินการโอนทรัพยสินที่ไมใชธุรกิจหลักใหแกบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อบริหารกิจการและจัดการทรัพยสินคือบริษัท
พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดยกเวนเงินลงทุนในบริษัทยอยที่อยูในสายธุรกิจการเงินจํานวน 4 บริษัทคือ บริษัท พรีเมียร
แคปปตอล (2000) จํากัด บริษัท พรีเมียร อินเตอร ลิซซิ่ง จํากัด บริษัท พรีเมียรโบรคเคอรเรจ จํากัดและบริษัท พรีเมียร
แอลเอ็มเอส จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมด
ทรัพยสินซึ่งเปนสังหาริมทรัพยอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไวขางตน ซึ่งไมมีความจําเปนแกกิจการของบริษัทฯ
ทั้งนี้แผนฟนฟูกิจการไดกําหนดราคาโอนของทรัพยสินดังกลาวขางตนเทากับมูลคาสุทธิทางบัญชีตามวิธีสวนไดเสียตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ที่สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และเงื่อนไขการชําระเงิน
สําหรับมูลคาทรัพยสินที่โอน กําหนดชําระใหแลวเสร็จในระยะเวลา 10 ป นับจากวันที่ศาลเห็นชอบดวยการแกไขแผนถึงที่สุด โดย
มีระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ป จากนั้นในปที่ 2 ถึงปที่ 3 ชําระปละ 10 ลานบาท ปที่ 4 ถึงปที่ 10 ชําระปละเทา ๆ กัน
ในกรณีที่บริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด ผิดนัดชําระหนี้สําหรับมูลคาทรัพยสินที่รับโอนใหถือวา บริษัทฯผิดนัดชําระหนี้
ตามแผนฟนฟูกิจการดวย
บริษัทฯไดโอนทรัพยสินดังกลาวใหกับบริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด แลวเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548

4.2 การปรับโครงสรางทางการเงิน
ก)

การชําระคืนหนี้
แผนฟนฟูกิจการกําหนดใหบริษัทฯคงหนี้ไวจํานวน 636,207,750 บาท ภายหลังการแปลงหนี้เปนทุนซึ่งเปนผลรวมของ
จํานวนเงิน 486,207,750 บาท ซึ่งเทากับจํานวนเงินประมาณรอยละ 80 ของราคาประเมินมูลคาที่ดินและที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางซึ่งเปนหลักประกัน รวมกับจํานวนเงินซึ่งผูบริหารแผนฯประมาณขึ้นตามความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ
จํานวน 150 ลานบาท
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Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets
Accounting Standard Interpretation:
SIC 29
Service Concession Arrangements: Disclosures
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 4
Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 12
Service Concession Arrangements
TFRIC 13
Customer Loyalty Programmes
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Effective date
1 January 2013
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014

The management of the Company is evaluating the first-year impact to the financial statements of the
accounting treatment guidance and accounting standard interpretations and has yet to reach a conclusion.
4.

Debt restructuring/rehabilitation plan
From 2002, the Company operated its business under a business rehabilitation plan approved by the
Supreme Court. In 2005 the rehabilitation plan administrator filed petitions with the Central Bankruptcy
Court seeking to amend the rehabilitation plan in respect of business and financial restructuring and the
Central Bankruptcy Court approved amended plans on 13 October 2005 and 15 December 2005. The
salient aspects of these amendments are as follows.

4.1 Business restructuring

The Company was to transfer the following non-core business assets to a newly established company,
Premier Fission Capital Company Limited.
- All investments in subsidiaries except the investments in 4 subsidiaries operating in financial business,
which consist of Premier Capital (2000) Company Limited, Premier Inter Leasing Company Limited,
Premier Brokerage Company Limited and Premier LMS Company Limited.
- All investments in associated companies, long-term investments and short-term investments.
- All movable properties except those described above which are nonessential to the Company’s
business.
The plan designated a transfer price for the above assets equal to their net book value under the equity
method per the financial statements as at 30 June 2005 reviewed by the auditor. Payment for the assets
transferred is to be completed within 10 years, commencing from the date on which the Court granted
final approval for the plan amendment, with a grace period of one year, Baht 10 million per annum to be
paid in the 2nd and 3rd years, and the remainder to be paid in equal annual amounts from the 4th to the
10th years.
In the event that Premier Fission Capital Company Limited defaults on payment, the Company shall be
deemed in default under the rehabilitation plan.
The Company transferred these assets to Premier Fission Capital Company Limited on 31 October 2005.

4.2 Financial restructuring
a)

Debt repayment
Under the plan, the Company retained indebtedness totaling Baht 636,207,750 following the
conversion of debt to equity discussed below. This retained indebtedness comprised amounting to
Baht 486,207,750 which was equal to 80 percent of the appraised values of the land and land and
structures placed as collateral with creditors, together with the amount that the plan administrator
projected that the Company has the ability to pay, amounting to Baht 150 million.
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ใหบริษัทฯดําเนินการขายที่ดินและอาคารดังกลาวใหแกบุคคลที่สนใจภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่ง
เห็นชอบ เพื่อการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ผูมีบุริมสิทธิ หรือโอนที่ดินและอาคารแหงนั้นเพื่อการชําระหนี้แทน
บริษัทฯไดโอนสินทรัพยเพื่อชําระหนี้แกสถาบันการเงินแลวในป 2549 และ 2550
ข)

การแปลงหนี้เปนทุน
แผนฟนฟูกิจการกําหนดใหบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 4,121,527,090 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน
412,152,709 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท แลวจัดสรรใหเจาหนี้ตามสัดสวนเพื่อชําระหนี้ในสวนที่เกินกวาจํานวนหนี้ที่
คงเหลืออยู
บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 4,000,000,000 บาท เปน 8,121,527,090 บาทแลว
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548
บริษัทฯไดดําเนินการแปลงหนี้จํานวน 1,069,936,022 บาทเปนทุน โดยการออกหุนสามัญใหแกเจาหนี้ไปแลวเปนจํานวน
รวมทั้งสิ้น 412,152,709 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีสวนต่ํากวามูลคาหุนจํานวน 3,051,591,068 บาท บริษัทฯ
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจากเดิม 3,878,472,910 บาท เปน 8,000,000,000 บาท แลวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548
เจาหนี้ในสวนมูลหนี้ที่บริษัทฯเขาไปค้ําประกันภาระหนี้ของบริษัทอื่น แตหนี้ประธานยังมิไดถึงกําหนดชําระนั้นผูบริหารแผนฯ
ไดเปนผูถือหุนจากการแปลงหนี้เปนทุนไวแทนเจาหนี้เหลานั้นจนกวาหนี้ประธานจะถึงกําหนดชําระตามเงื่อนไข หุนที่ออก
สําหรับภาระค้ําประกันที่เจาหนี้ยังไมมาใชสิทธิเรียกชําระกับบริษัทฯซึ่งบริษัทฯใหผูบริหารแผนฯถือแทนเจาหนี้ไดแสดงไว
เปนสวนหักในสวนของผูถือหุน
บริษัทฯจะบันทึกคาใชจายจากภาระค้ําประกันก็ตอเมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําสั่งใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้และเจาหนี้มา
ใชสิทธิเรียกชําระกับบริษัทฯและหากผูบริหารแผนฯยังคงมีหุนถือครองอยูภายหลังจากภาระค้ําประกันที่มีทั้งหมดไดระงับสิ้น
ไปแลว บริษัทฯจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อลดจํานวนหุนดังกลาวตอไป

4.3 การขยายระยะเวลาการชําระหนี้

คําขอแกไขแผนไดขยายกําหนดเวลาชําระหนี้จากเดิมซึ่งกําหนดชําระเสร็จสิ้นในป 2555 ขยายออกไปโดยจะสิ้นสุดในป 2558 และ
ปรับตารางการชําระหนี้ใหเหมาะสมกับประมาณการกระแสเงินสดและความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ผูบริหารแผนฯ ไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางเพื่อขอยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯ ดวยแผน
ฟนฟูกิจการไดดําเนินการมาครบระยะเวลา 5 ปแลว แตผูบริหารแผนฯไดพิจารณาแลววา ยังมีเรื่องการโอนทรัพยสินชําระหนี้ใหกับ
เจาหนี้ 2 รายยังดําเนินการไมแลวเสร็จ หากไดดําเนินการระหวางที่อยูในแผนฟนฟูกิจการก็จะเปนประโยชนกับบริษัทฯ ดังนั้นเมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2550 ผูบริหารแผนฯไดยื่นคํารองตอศาลอีกครั้งเพื่อขอขยายเวลาดําเนินการตามแผนฯไปอีก 6 เดือน เพื่อให
การดําเนินการเรื่องการโอนสินทรัพยชําระหนี้แลวเสร็จ (ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯไดดําเนินการโอนสินทรัพยเพื่อชําระหนี้
เสร็จสิ้นแลว) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯไป
จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2551
ผูบริหารแผนฯไดเสนอแกไขแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯในเดือนพฤศจิกายน 2550 ตอมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ที่ประชุม
เจาหนี้ของบริษัทฯไดมีมติใหความเห็นชอบกับขอเสนอขอแกไขแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ โดยมีสาระสําคัญของขอเสนอขอแกไข
แผนฯ ดังนี้
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The Company was to sell the above land and buildings to interested parties within 6 months of the
date on which the Court approved the amended plan, in order to settle indebtedness to the
preferred creditors, or to transfer the land and buildings in settlement of debt.
In 2006 and 2007, the Company transferred assets to financial institution creditors to settle debt.
b)

Conversion of debt to equity
The plan stipulated that the Company was to increase its registered share capital of Baht
4,121,527,090 through the issue of 412,152,709 ordinary shares with par value of Baht 10 each, to
allocate to creditors in settlement of indebtedness of the Company in excess of that retained.
The Company registered the increase in its registered share capital from Baht 4,000,000,000 to Baht
8,121,527,090 on 20 December 2005.
The Company converted debt of Baht 1,069,936,022 to equity through the issue of 412,152,709
ordinary shares with par value at Baht 10 each. This conversion incurred discount on share capital
amounting to Baht 3,051,591,068. The Company registered the increase in its paid-up share capital
from Baht 3,878,472,910 to Baht 8,000,000,000 on 28 December 2005.
For debts arising as a result of the Company’s provision of guarantees of the debt of other
companies, but which are not yet due for payment, the debt was to be converted to equity, with
the plan administrator to hold the shares on behalf of the creditors until the debts come due per
the conditions. Shares issued for guarantees under which the creditors are yet to made claims,
which the plan administrator holds on behalf of these creditors, are presented as a deduction in
shareholders’ equity.
The Company will record expenses under its guarantee obligations when the official receiver has
identified them as creditors entitled to payment and creditors lodge claims with the Company. If
any shares are still held by the plan administrator after the expiration of the guarantee
commitments, the Company will then arrange for the cancellation of such shares by mean of a
reduction in its registered share capital.

4.3 Extension of debt payment term

Under the petition to amend the plan, debt payments were rescheduled such that payment previously to
be completed within 2012 is now to be completed within 2015. The adjustments to the payment schedule
were made in line with cash flow projections and the Company’s ability to make debt payment.
On 2 August 2007 the plan administrator petitioned the Central Bankruptcy Court to terminate the
Company’s rehabilitation, since the rehabilitation plan had covered its term of 5 years. However, the plan
administrator took into account that the transfer of land and buildings in settlement of debt to two
creditors was still in progress, and that if matters were processed under the period of the rehabilitation
plan, it would be beneficial to the Company. On 14 August 2007 the plan administrator therefore
petitioned the Court to extend the term of the rehabilitation plan by 6 months, in order to enable
completion of the transfer of assets in settlement of debt (as at 31 December 2007 the Company had
already transferred assets to settle debt). On 8 October 2007 the Central Bankruptcy Court granted the
order to extend the term of the plan until 2 February 2008.
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ก)

ใหบริษัทฯดําเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุน 8,121,527,090 บาท ลดลงเหลือ 812,152,709 บาท โดยวิธีการลดมูลคา
หุนที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท ลดลงเหลือมูลคาหุนละ 1 บาท โดยใหนําทุนที่ลดทั้งหมดไปชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบริษัทฯ

ข)

จากนั้นใหบริษัทฯดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเปนจํานวน 800 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 800 ลานหุน
ตามมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อนําเงินที่ไดมาใชในกิจการของบริษัทฯโดยใหจัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังนี้

ค)

1)

เสนอขายหุนจํานวน 400 ลานหุนแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนแตละราย (2
หุนเดิมตอ 1 หุนใหม) ในราคาหุนละ 1 บาท ในกรณีที่มีหุนเหลืออยู เนื่องจากผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิหรือใชสิทธิไม
เต็มตามจํานวนที่ตนเองมีสิทธิ ใหผูบริหารแผนฯหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอขายหุนที่เหลืออยูนั้นใหแกนัก
ลงทุนหรือบุคคลใดก็ไดตามที่เห็นสมควร

2)

เสนอขายหุนจํานวน 400 ลานหุน ใหแกนักลงทุนหรือบุคคลใดก็ไดตามที่ผูบริหารแผนฯหรือคณะกรรมการของ
บริษัทฯ เห็นสมควร ในราคาไมต่ํากวาหุนละ 1 บาท

ใหขยายกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยขอเสนอแกไขแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯแลว
บริษัทฯไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 8,121,527,090 บาท ลดลงเหลือ 812,152,709 บาท โดยวิธีการลดมูลคาหุนที่ตราไว
จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท ลดลงเหลือมูลคาหุนละ 1 บาท กับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 และดําเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 800,000,000 บาท (800 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) รวมเปนทุนจดทะเบียน 1,612,152,709 บาท กับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 บริษัทฯบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสมโดยไดปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 8/2550 เรื่องการบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชนจํากัด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ผูบริหารแผนฯไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางวาบริษัทฯไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผนฟนฟู
กิจการแลว และขอใหศาลมีคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯศาลลมละลายกลางไดกําหนดนัดฟงคํารองดังกลาวในวันที่
31 กรกฎาคม 2551
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ศาลลมละลายกลางไดเลื่อนการอานคําสั่งกรณีที่บริษัทฯไดยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหยกเลิกการ
ฟนฟูกิจการของบริษัทฯออกไปกอน เพื่อรอผลคําวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีที่มีเจาหนี้สองรายไดยื่นอุทธรณคัดคานคําสั่งของศาล
ลมละลายกลางที่ใหความเห็นชอบกับขอเสนอขอแกไขแผนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งศาลฎีกาไดมีคําสั่งใหรับ
อุทธรณดังกลาวไวพิจารณาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ตอมาผูบริหารแผนฯไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตาม
แผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ และศาลไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ใหขยายระยะเวลาการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ
ของบริษัทฯไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2552
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ผูบริหารแผนฯไดยื่นคํารองขอแกไขแผนโดยแกไขเรื่องราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนเปนดังนี้
1)

เสนอขายหุนจํานวน 400 ลานหุนแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนแตละราย (2 หุนเดิมตอ
1 หุนใหม) ในราคาเทากับราคาเฉลี่ยของราคาปดการซื้อขายหุนของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน
ระยะเวลา 30 วันทําการกอนหนาวันที่ที่ประชุมเจาหนี้มีมติใหความเห็นชอบกับขอเสนอแกไขแผน ในกรณีที่มีหุนเหลืออยู
เนื่องจากผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิหรือใชสิทธิไมเต็มตามจํานวนที่ตนเองมีสิทธิ ใหผูบริหารแผนฯหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ
เสนอขายหุนที่เหลืออยูนั้นใหแกนักลงทุนหรือบุคคลใดก็ไดตามที่เห็นสมควร
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The rehabilitation plan administrator submitted a proposal to amend the rehabilitation plan in November
2007 and on 21 December 2007 the Creditors’ Meeting passed a resolution to accept the proposal to
amend the rehabilitation plan. The significant content of the proposed amendment is as follows:
a)

The Company was to decrease its paid-up capital from Baht 8,121,527,090 to Baht 812,152,709 by
reducing the par value of the shares from Baht 10 to Baht 1 per share. All of the decrease in
paid-up capital was to be used to offset the retained loss of the Company.

b)

Thereafter, the Company is to increase its paid-up capital by Baht 800 million through the issue of
800 million ordinary shares of Baht 1 per share. The additional paid-up capital is to be used in the
Company's business. The new ordinary shares are to be allocated as follows:

c)

1)

400 million shares are to be offered via a rights issue to the existing shareholders, pro-rated
to their shareholding, with shareholders entitled to purchase 1 new share of Baht 1 per share
for every 2 existing shares. Fractions of shares left over are to be offered to investors or
individuals as the plan administrator or the board deem appropriate.

2)

400 million shares are to be offered to investors or individuals as the plan administrator or
the board deem appropriate, at a price of at least Baht 1 per share.

The implementation period for the rehabilitation plan of the Company was extended to 30 June
2008.

On 18 February 2008, the Central Bankruptcy Court granted the order approving such proposal.
On 9 April 2008, the Company registered a reduction in its registered share capital from Baht
8,121,527,090 to Baht 812,152,709, by reducing the par value of the shares from Baht 10 to Baht 1, with
the Ministry of Commerce. On 10 April 2008, the Company registered an increase in its registered share
capital of Baht 800,000,000 (800 million shares at par value of Baht 1), to Baht 1,612,152,709, with the
Ministry of Commerce. The reduction in paid-up capital was recorded in accordance with the Public
Limited Companies Act B.E. 2535 and the Federation of Accounting Professions Notification No. 8/2550
“Recording Offsets of Deficits by Public Limited Companies”.
On 20 June 2008, the rehabilitation plan administrator filed a petition with the Central Bankruptcy Court
reporting on the completion of the rehabilitation plan and requesting a court order to exit the
rehabilitation plan. The Central Bankruptcy Court scheduled a hearing of the Company’s petition for 31
July 2008.
On 31 July 2008, the Central Bankruptcy Court ordered postponement of the hearing of the Company’s
petition requesting a court order to exit the rehabilitation plan until the Supreme Court has handed down
its decision on the appeals of two creditors. Such appeals, which were accepted by the Supreme Court on
30 July 2008, were filed to contest the Central Bankruptcy Court’s order dated 18 February 2008
approving the Company’s petition to amend the rehabilitation plan. Thereafter, the plan administrator
resubmitted the petition with the Court to extend the term of the rehabilitation plan and on 6 August
2008 the Court ordered an extension of the term of the plan until 20 June 2009.
On 9 December 2008 the rehabilitation plan administrator submitted a proposal to amend the
rehabilitation plan with respect to the offering price of the additional share capital, as follows:

106

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

2)

เสนอขายหุ นจํานวน 400 ลานหุน ใหแกนักลงทุนหรือบุ คคลใดตามที่ผูบริหารแผนฯหรือคณะกรรมการของบริษัท ฯ
เห็นสมควร ในราคาไมต่ํากวาราคาเฉลี่ยของราคาปดการซื้อขายหุนของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน
ระยะเวลา 30 วันทําการกอนหนาวันที่ที่ประชุมเจาหนี้มีมติใหความเห็นชอบกับขอเสนอแกไขแผน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ที่ประชุมเจาหนี้ใหความเห็นชอบกับขอเสนอแกไขแผนของบริษัทฯแลว ตอมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2552 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งอนุญาตใหขยายระยะเวลาในการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯออกไปอีก 1 ป
จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2553
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งอนุญาตใหขยายระยะเวลาในการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการของ
บริษัทฯออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ตอมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ศาลลมละลายกลางไดหยิบยกคํารองของผูบริหารแผนฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ที่ขอให
ศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯขึ้นมาพิจารณาโดยไมรอผลคําวินิจฉัยของศาลฏีกา กรณีเจาหนี้สองรายอุทธรณ
คัดคานคําสั่งของศาลลมละลายกลางที่ใหความเห็นชอบกับขอเสนอขอแกไขแผนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 โดยศาลลมละลาย
กลางไดมีคําสั่งอนุญาตตามคํารองใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯ ดวยเหตุที่บริษัทฯไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผนแลว
และใหบริษัทฯปฏิบัติการชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการใหแกเจาหนี้จนครบถวนตอไป อยางไรก็ตาม กรณีที่มีเจาหนี้สองรายไดยื่น
อุทธรณคัดคานคําสั่งของศาลลมละลายกลางตามที่กลาวขางตนยังอยูภายใตกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งขณะนี้ยังไม
ทราบผลวินิจฉัยของศาลฎีกา
5.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

5.1 การรับรูรายได

รายไดคาเชา
บริษัทยอยรับรูรายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานตามระยะเวลาที่ใหเชาซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มที่เกี่ยวของของคาเชาหลังจาก
หักสวนลด

รายไดจากการบริการ
รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
รายไดคานายหนารับประกันซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มจะถือเปนรายไดเมื่อไดรับกรมธรรมจากบริษัทประกันภัยและออกใบแจงหนี้
แลว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนด
จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

5.3 ลูกหนี้การคา

ลู ก หนี้ ก ารค า แสดงตามจํ า นวนมู ล ค า สุ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยบั น ทึ ก ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุ
หนี้

Annual Report 2012 Premier Enterprise Public Company Limited

107

1)

400 million shares are to be offered via a rights issue to the existing shareholders, pro-rated to their
shareholding, with shareholders entitled to purchase 1 new share for every 2 existing shares, at the
average closing price of the Company’s shares on the Stock Exchange of Thailand over the 30 days
before the date on which the creditors approve the plan. Fractions of shares left over are to be
offered to investors or individuals as the plan administrator or the board deem appropriate.

2)

400 million shares are to be offered to investors or individuals that the plan administrator or the
board deem appropriate, at a price of at least at the average closing price of the Company’s
shares on the Stock Exchange of Thailand over the 30 days before the date on which the creditors
approve the plan.

On 15 January 2009 the Creditors’ Meeting passed a resolution to accept the proposal to amend the
rehabilitation plan. On 26 May 2009, the Central Bankruptcy Court issued an order granting an extension
of the implementation period of the rehabilitation plan by another period of 1 year, to 20 June 2010.
On 6 May 2010, the Central Bankruptcy Court granted a further extension of the implementation period of
the rehabilitation plan until 30 June 2011.
On 4 April 2011, the Central Bankruptcy Court dealt with the petition of the rehabilitation plan
administrator dated 20 June 2008 requesting the Court order to exit the rehabilitation plan, without waiting
for the final decision of the Supreme Court on the appeals filed by two creditors to contest the Central
Bankruptcy Court’s order dated 18 February 2008, approving the Company’s petition to amend the
rehabilitation plan. The Central Bankruptcy Court issued an order approving the Company’s exit from its
rehabilitation plan since the Company had already implemented conditions in the plan, and ordered the
Company to continue paying debts to the creditors in accordance with the rehabilitation plan. However,
the abovementioned appeals submitted to the Supreme Court by two creditors are under consideration by
the Court, and the Court’s decision is not yet known.
5.

Significant accounting policies

5.1 Revenue recognition

Rental income
Rentals are recognised as income evenly over the term of the lease, excluding related value added tax,
and after deducting discounts.
Service income
Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the stage of
completion.
Insurance brokerage fee income, excluding value added tax, is taken up as income when the insurance
policy is received from the insurance company and invoice is issued.
Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.

5.2 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly liquid investments with an
original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

5.3 Trade accounts receivable

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is
provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is
generally based on collection experiences and analysis of debt aging.
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5.4 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

5.5 เงินลงทุนในลูกหนี้

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนที่จายซื้อสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้
(ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนบันทึกเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
สิทธิการเชาและสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
อุปกรณและเครื่องมือ
รถโดยสารสาธารณะใหเชา

-

5 ป
20 ป
ตามอายุสัญญาเชา
5 ป
5 ป
7 ป

คาเสื่อมราคาของยานพาหนะใหเชาคํานวณจากราคาทุน ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 ป โดยวิธีผลรวมจํานวนป
ที่ใชงาน
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

5.7 คาตัดจําหนาย

ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม ไมวาจะ
เปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทําให
มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุม
การดําเนินงานของบริษัทฯ
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5.4 Investments

Investments in subsidiaries are accounted for in the separate financial statements using the cost method.

5.5 Investments in accounts receivable

Purchases of receivables, which are classified as other investment, are valued at acquisition cost net of
allowance for impairment (if any). Losses on impairment of investment are recognised as expenses in
profit or loss.

5.6 Property, plant and equipment/Depreciation

Land is stated at cost. Building and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and
allowance for loss on impairment of assets (if any).
Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis
over the following estimated useful lives:
Land improvements
Building
Leasehold rights and leasehold improvements
Furniture and office equipment
Equipment and tools
Public buses for rent

-

5
years
20
years
lease period
5
years
5
years
7
years

Depreciation of vehicles for rent is calculated using the sum-of-the-year’s-digits method over estimated
useful lives of 5 years.
Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land.
An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included
in profit or loss when the asset is derecognised.

5.7 Amortisation

Deferred interest expenses under hire-purchase and finance lease agreements are amortised using the
effective interest rate method.
The amortisation is included in determining income.

5.8 Related party transactions

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company,
whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in
the Company that gives them significant influence over the Company, and key management personnel,
and directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.
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5.9 สัญญาเชาระยะยาว

สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตอง
จายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวน
ดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อม
ราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา

5.10 เงินตราตางประเทศ

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัว
เงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

5.11 การดอยคาของสินทรัพย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วา
สินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจาก
การใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา

บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน

5.12 ผลประโยชนของพนักงาน

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทยอยและพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น ซึ่งกองทุนจะประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
และเงินที่บริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทยอย เงินที่
บริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทยอยถือวาเงินชดเชย
ดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงานเปนครั้งแรกในป 2554 บริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สิน
ในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิมโดยบันทึกปรับกับกําไร (ขาดทุน) สะสม ณ
วันตนงวดของป 2554
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5.9 Long-term lease agreements

Leases of assets which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance
leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present
value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are
recorded as long-term payables, while the interest element is charged to profit or loss over the lease
period. The assets acquired under finance leases are depreciated over the useful life of the asset.
Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over the
lease term.

5.10 Foreign currencies

Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the
transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at
the exchange rate ruling at the end of reporting period.
Gains and losses on exchange are included in determining income.

5.11 Impairment of assets

At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property,
plant and equipment whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be
impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher
of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount.
An impairment loss is recognised in profit or loss.

5.12 Employee benefits

Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when
incurred.
Post-employment benefits
Defined contribution plans
The subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly
contributed by employees and the subsidiaries. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the
subsidiaries’ contributions are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans
The subsidiaries have obligations in respect of the severance payments and they must make to employees
upon retirement under labor law. The subsidiaries treat these severance payment obligations as a defined
benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent
actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method.
For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits in 2011, the subsidiaries elected to recognise the
transitional liability, which exceeds the liability that would have been recognised at the same date under
the previous accounting policy, through an adjustment to the beginning balance of retained earnings
(deficit) in 2011.
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5.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และ
มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และ
บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

5.14 ภาษีเงินได

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

6.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูล
ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้

สัญญาเชา

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชา
ดังกลาวแลวหรือไม

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูใน
ขณะนั้น เปนตน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่
เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ
สมมติ ฐ านต า งๆ ในการประมาณการนั้ น เช น อั ต ราคิ ด ลด อั ต ราการขึ้ นเงิ น เดื อ นในอนาคต อั ต รามรณะ และอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
7.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2555

งบการเงินรวม

193
39,115
39,308

2554

178
15,960
16,138

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
5
5
1,109
203
1,114
208
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5.13 Provisions

Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have a present obligation as a result of a
past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to
settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

5.14 Income Tax

Income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities,
based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

6.

Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires
management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain.
These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ from
these estimates. Significant judgments and estimates are as follows:

Leases

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management
is required to use judgments regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased
asset has been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement.

Allowance for doubtful accounts

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgments and
estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and
the prevailing economic condition.

Property, plant and equipment/Depreciation

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of
the useful lives and residual values of plant and equipment and to review estimate useful lives and residual
values when there are any changes.
In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a
periodical basis and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable
amount is lower than the carrying amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues
and expenses relating to the assets subject to the review.

Post-employment benefits under defined benefit plans

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such
determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate,
mortality rate and staff turnover rate.
7.

Cash and cash equivalents

Cash
Bank deposits
Total

Consolidated
financial statements
2012
2011
193
178
15,960
39,115
16,138
39,308

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2012
2011
5
5
1,109
203
1,114
208
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.75 ถึง 2.25 ตอป (2554: รอยละ 0.75
ถึง 2.25 ตอป)
8.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
อายุคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

9.

งบการเงินรวม
2555
2554

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

6,024

1,561

-

-

79
6,103

1,561

-

-

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 เดือน - 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

30,252

32,422

-

-

2,780
260
42
15,043
48,377
(15,043)
33,334
39,437

4,886
168
15,043
52,519
(15,043)
37,476
39,037

15,043
15,043
(15,043)
-

15,043
15,043
(15,043)
-

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

1,144
2,278
(2,136)
1,286
40,723

6,484
2,136
(2,136)
6,484
45,521

-

-

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปไดดังนี้
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As at 31 December 2012, bank deposits in saving accounts, fixed deposits carried interests at the rates
between 0.75 and 2.25 percent per annum (2011: between 0.75 and 2.25 percent per annum).
8.

Trade and other receivables

Trade receivables - related parties (Note 9)
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
Up to 3 months
Total trade receivables – related parties

9.

.

Consolidated
financial statements
2012
2011

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2012
2011

6,024

1,561

-

-

79
6,103

1,561

-

-

Trade receivables – unrelated parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
Up to 3 months
Over 3 months – 6 months
Over 6 months – 12 months
Over 12 months
Total
Less: Allowance for doubtful accounts
Total trade receivables – unrelated parties, net
Total trade receivable – net

30,252

32,422

-

-

2,780
260
42
15,043
48,377
(15,043)
33,334
39,437

4,886
168
15,043
52,519
(15,043)
37,476
39,037

15,043
15,043
(15,043)
-

15,043
15,043
(15,043)
-

Other receivables
Other receivables
Amounts due from related party (Note 9)
Less: Allowance for doubtful accounts
Total other receivables – net
Total trade and other receivables – net

1,144
2,278
(2,136)
1,286
40,723

6,484
2,136
(2,136)
6,484
45,521

-

-

Related party transactions
During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with related
parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of business and
were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company and those related
parties.

116

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ดอกเบี้ยรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

-

-

2.6

0.6 รอยละ 7.4 และ 7.5 ตอป

102.7

98.4

1.0

ดอกเบี้ยรับ

5.4

1.5

-

1.3 ราคาทุ น บวกส ว นเพิ่ ม ร อ ยละ
10 – 15, ราคาตามสัญญา
- รอยละ 7.25 และ 7.6 ตอป

คาบริหารจัดการจาย
คาบริการจาย
คาเชาจาย

6.9
7.5
4.5

7.3
5.5
4.1

1.5
0.2
-

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดคาเชาและบริการ

(2554 : รอยละ 7.75 ตอป)

(2554 : รอยละ 7.35 ตอป)

1.9 ราคาตามสัญญา
- ราคาตามสัญญา
- ราคาตามสัญญา

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 8)
ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการรวมกัน)
รวมลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการรวมกัน)
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน – สุทธิ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 19)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการรวมกัน)
รวมเจาหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินระยะยาว – กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท พรีเมียร แอลเอ็มเอส จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
รวมหนี้สินระยะยาว – กิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินระยะยาว – กิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554

6,103
6,103

1,561
1,561

-

-

2,278
(2,136)
142
6,245

2,136
(2,136)
1,561

-

-

273
273

96
96

-

-

-

-

6,998

9,330

23,941
23,941
(7,980)

31,921
31,921
(7,980)

23,941
30,939
(10,313)

31,921
41,251
(10,313)

15,961

23,941

20,626

30,938
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Consolidated
financial
statements
2012 2011

Transactions with subsidiary
companies
(eliminated from consolidated financial
statements)
Interest income
-

Separate
financial
statements
2012 2011
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(Unit: Million Baht)
Transfer Pricing Policy

-

2.6

0.6 7.4% and 7.5% per annum

102.7

98.4

1.0

1.3 Cost plus margins of

Interest income

5.4

1.5

-

Management fee expense
Service expenses
Rental expenses

6.9
7.5
4.5

7.3
5.5
4.1

1.5
0.2
-

Transactions with related
companies
Rental and service income

(2011: 7.75% per annum)

-

10% - 15%, contract prices
7.25% and 7.6% per annum
(2011: 7.35% per annum)

1.9 Contract price
- Contract price
- Contract price

The balance of the accounts as at 31 December 2012 and 2011 between the Company and those related
parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Separate
Consolidated
financial statements
financial statements
2012
2011
2012
2011
Trade and other receivables - related parties (Note
8)
Trade receivables - related parties
Related companies (related by common
1,561
6,103
directors)
Total trade receivable - related parties
1,561
6,103
Amounts due from related parties
Related companies (related by common
2,278
2,136
directors)
Less: Allowance for doubtful accounts
(2,136)
(2,136)
Total amounts due from related parties - net
142
Total trade and other receivables - related
1,561
6,245
parties
Other payables - related parties (Note 19)
Related companies (related by common
273
96
directors)
Total other payables - related parties
96
273
Long-term liabilities - related parties
Subsidiary company
Premier LMS Company Limited
6,998
9,330
Related company
23,941
31,921
23,941
31,921
Premier Marketing Public Company Limited
Total long-term liabilities - related parties
23,941
31,921
30,939
41,251
(7,980)
(7,980)
(10,313)
(10,313)
Less: Current portion due within one year
Long-term liabilities - related parties, net of
23,941
20,626
30,938
15,961
current portion
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บริษัทฯมีหนี้สินระยะยาวกับกิจการที่เกี่ยวของกันเนื่องจากในเดือนธันวาคม 2549 บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันไดเขาทําสัญญารับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯจากเจาหนี้สถาบันการเงินแหง
หนึ่ง และในเดือนธันวาคม 2550 และกุมภาพันธ 2551 บริษัท พรีเมียร แอลเอ็มเอส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาทําสัญญารับ
โอนสิทธิเรียกรองในหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ จากเจาหนี้หลายราย
เงื่อนไขในการชําระคืนของหนี้สินระยะยาวถือตามกําหนดเดิมที่ระบุไวในแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปไดดังนี้
อัตราดอกเบี้ย:

กําหนดชําระดอกเบี้ย:
กําหนดชําระคืนเงินตน:

24 เดือนแรกหลังจากวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการที่มีการแกไข คิดดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 4.5 ตอป โดย 12 เดือนแรก ใหชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1 ตอป สวนที่เหลือ
จะตั้งพักไวเพื่อนําไปรวมชําระพรอมกับเงินตนงวดสุดทาย หลังจากเดือนที่ 24 คิดดอกเบี้ยใน
อัตรา MLR ณ วันตนงวดบัญชีแตละงวดของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือของผูใหกู
แลวแตอัตราใดจะต่ํากวา
ทุกเดือน
กําหนดชําระคืนปละครั้งเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2558

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และการ
เคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ลักษณะ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม
2554
ระหวางป ระหวางป
2555
เงินใหกูยืม
ความสัมพันธ
บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด
กรรมการรวมกัน
45,604
85,000 (80,604)
50,000
(มหาชน)
กรรมการรวมกัน
35,800
217,143 (186,438)
66,505
บริษัท หมูบานเสรี จํากัด
บริษัท เสรี พรีเมียร จํากัด
กรรมการรวมกัน
5,022
(5,022)
รวม
86,426
302,143 (272,064)
116,505

ลักษณะ
เงินใหกูยืม
บริษัท พรีเมียร แคปปตอล (2000)
จํากัด
รวม

ความสัมพันธ
บริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2554
ระหวางป ระหวางป
37,484
37,484

26,300
26,300

(6,780)
(6,780)

(หนวย:พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
57,004
57,004

บริษัทฯมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเปนเงินใหกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.4-7.5 ตอป
(2554: รอยละ 7.75 ตอป) มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
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The Company has long-term liabilities - related parties because in December 2006, Premier Marketing
Public Company Limited (a related company) entered into agreements assigning the rights over loans
under rehabilitation plan of the Company from a financial institution and in December 2007 and February
2008 Premier LMS Company Limited (a subsidiary) entered into agreements to assigning the rights over
loans under rehabilitation plan of the Company from various creditors.
The conditions of repayment for long-term liabilities are in accordance with existing conditions stipulated
in the rehabilitation plan, which can be summarised as follows:
Interest rates

Interest payment period
Principal repayment schedule

: Interest is to be charged at 4.5 percent per annum for the first 24
months after the amendment of the rehabilitation plan is approved
by the court, with interest charged at 1 percent per annum to be
paid for the first 12 months and the remainder to be suspended andth
payable together with the last installment of principal. After the 24
month, interest is to be charged at MLR as at the beginning date of
each accounting period of Thai Military Bank Public Company Limited
or that of lenders, whichever is lower.
: Monthly
: Annual basis, commencing from December 2007 to December 2015

Loans to related parties
As at 31 December 2012 and 2011, the balance of loans between the Company, its subsidiaries and those
related parties and the movement are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Balance as at Increase
Decrease Balance as at
31 December during the during the 31 December
2011
year
year
2012
Loans to related parties
Related by
Premier Products Public
Common
45,604
85,000
(80,604)
50,000
Company Limited
directors
Mooban Seri Company Limited Common
35,800
217,143 (186,438)
66,505
directors
Seri Premier Company Limited Common
5,022
(5,022)
directors
Total
302,143 (272,064)
116,505
86,426

Loans to related party
Premier Capital (2000)
Company Limited
Total

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Balance as at Increase
Decrease Balance as at
31 December during the during the 31 December
Related by
2011
year
2012
year
Subsidiary
37,484
26,300
(6,780)
57,004
26,300
(6,780)
57,004
37,484

The Company has short-term loans to a subsidiary company in the form of promissory notes, carrying
interest at the rates of 7.4 to 7.5 percent per annum (2011: 7.75 percent per annum). The notes are due
at call and are not collateralised.
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บริษัทยอยมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งเปนเงินใหกูยืมจากการรับซื้อลดลูกหนี้หรือ เงินใหกูยืมในรูปของตั๋ว
สัญญาใชเงินซึ่งค้ําประกันโดยการโอนสิทธิการรับเงินจากการขายที่ดินและคากอสรางบาน และการโอนสิทธิการรับเงินคาเชาและ
คาบริการ เงินใหกูยืมระยะสั้นดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.25 และ 7.6 ตอป (2554: รอยละ 7.35 ตอป)
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของกรรมการและ
ผูบริหารดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
ผลประโยชนระยะสั้น
9,402
12,430
1,303
204
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
86
322
รวม
9,488
12,752
1,303
204
ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29.1
10. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน
อื่นๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2555
2554
6,925
19,416
1,271
698
7,623
20,687

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
208
188
8
208
196

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
บริษัทยอยไดนําเงินฝากสถาบันการเงินไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันสําหรับหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท
ยอยและเปนหลักทรัพยค้ําประกันตามปกติธุรกิจของบริษัทยอย
12. เงินลงทุนในลูกหนี้

เงินลงทุนในลูกหนี้
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้
เงินลงทุนในลูกหนี้ – สุทธิ
13. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
14,233
14,379
(14,233)
(14,379)
-
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A subsidiary has short-term loans to related companies which comprise loans under factoring receivables
or loans under promissory notes secured by the transfer of rights over collection from sales of land and
construction thereon and collection from rental and service receivables. The loans carry interest at the rate
of 7.25 and 7.6 percent per annum (2011: 7.35 percent per annum).
Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2012 and 2011, the Company and its subsidiaries had employee benefit
expenses of their directors and management as below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2012
2011
2012
2011
Short-term employee benefits
9,402
12,430
1,303
204
Post-employment benefits
322
86
Total
12,752
1,303
204
9,488
Guarantee obligations with related parties
The Company and its subsidiaries have outstanding guarantee obligations with its related parties, as
described in Note 29.1 to the financial statements.
10. Other current assets

Refundable value added tax
Others
Total other current assets

Consolidated
financial statements
2012
2011
6,925
19,416
1,271
698
20,687
7,623

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2012
2011
208
188
8
208
196

11. Restricted bank deposits
Deposits of subsidiaries have been pledged as security against bank guarantees issued by the banks on
behalf of subsidiaries and as security required in the normal course of the business of subsidiaries.
12. Investments in accounts receivable

Investments in accounts receivable
Less: Allowance for impairment of investments
Investments in accounts receivable - net

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
2012
2011
14,233
14,379
(14,233)
(14,379)
-

13. Investment in subsidiary
Detail of investment in subsidiary as presented in the separate financial statements is as follow:
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รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท
บริษัท พรีเมียร แคปปตอล
(2000) จํากัด

ทุนชําระแลว
2555
2554

สัดสวนเงินลงทุน
2555
2554
(รอยละ) (รอยละ)
230,000 230,000 100.00 100.00

ราคาทุน
2555
2554
230,000 230,000

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2555
คาเผื่อการดอยคา
1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้นระหวางป
31 ธันวาคม 2554
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาระหวางป
31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555

ยานพาหนะใหเชา

งบการเงินรวม
อุปกรณและอื่นๆ

(หนวย: พันบาท)
เงินปนผลที่บริษัทฯรับ
ระหวางป
2555
2554
-

-

(หนวย: พันบาท)
รวม

1,670,303
411,932
(262,148)
1,820,087
442,549
(289,062)
1,973,574

49,892
2,798
(153)
52,537
7,267
(727)
59,077

1,720,195
414,730
(262,301)
1,872,624
449,816
(289,789)
2,032,651

453,951
210,504
(131,904)
532,551
233,947
(142,728)
623,770

32,470
6,318
(120)
38,668
6,762
(697)
44,733

486,421
216,822
(132,024)
571,219
240,709
(143,425)
668,503

4,705
4,705
(4,705)
-

-

4,705
4,705
(4,705)
-

1,282,831
1,349,804

13,869
14,344

1,296,700
1,364,148

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2554 (215.5 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคาเชาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2555 (239.4 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคาเชาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

216,822
240,709
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Company

Paid-up capital
2012 2011

Shareholding
percentage
2012 2011

Percentage Percentage

Premier Capital (2000) 230,000 230,000 100.00 100.00
Company Limited
14. Property, plant and equipment

Cost:
1 January 2011
Additions
Disposals
31 December 2011
Additions
Disposals
31 December 2012
Accumulated depreciation:
1 January 2011
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31 December 2011
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31 December 2012
Allowance for impairment loss:
1 January 2011
Increase during the year
31 December 2011
Reversal of allowance for impairment loss
during the year
31 December 2012
Net book value:
31 December 2011
31 December 2012
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(Unit: Thousand Baht)
Dividend
received
Cost
during the years
2012
2011 2012 2011
230,000 230,000

-

-

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Motor vehicles
Equipment
for rent
Total
and others
1,670,303
411,932
(262,148)
1,820,087
442,549
(289,062)
1,973,574

49,892
2,798
(153)
52,537
7,267
(727)
59,077

1,720,195
414,730
(262,301)
1,872,624
449,816
(289,789)
2,032,651

453,951
210,504
(131,904)
532,551
233,947
(142,728)
623,770

32,470
6,318
(120)
38,668
6,762
(697)
44,733

486,421
216,822
(132,024)
571,219
240,709
(143,425)
668,503

4,705
4,705

-

4,705
4,705

(4,705)
-

-

(4,705)
-

1,282,831
1,349,804

13,869
14,344

1,296,700
1,364,148

Depreciation for the year:
2011 (Baht 215.5 million included in cost of rental and services, and the balance in
administrative expenses)
2012 (Baht 239.4 million included in cost of rental and services, and the balance in
administrative expenses)

216,822
240,709
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ราคาทุน
1 มกราคม 2554
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2554 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2555 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ และอื่นๆ
13,272
13,272
13,272
13,241
25
13,266
6
13,272
6
25
6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตาม
บัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 26 ลานบาท (2554: 47 ลานบาท) งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 13 ลานบาท (2554: 13 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชี
เปนจํานวนเงินประมาณ 825 ลานบาท และ 309 ลานบาทตามลําดับ (2554: 643 ลานบาท และ 342 ลานบาทตามลําดับ)
นอกจากนี้ บริษัทยอยไดนํายานพาหนะใหเชาซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนจํานวนเงินประมาณ 127
ลานบาท (2554: 208 ลานบาท) ไปเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริษัทยอยแหงหนึ่งดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการใหเชายานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 3 ถึง 5 ป สินทรัพยที่ให
เชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จะกอใหเกิดรายไดคาเชาขั้นต่ําในอนาคตดังนี้

ภายใน 1 ป
มากกวา 1 แตไมเกิน 5 ป

2555
415.9
464.5

(หนวย: ลานบาท)
2554
393.7
665.1
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Cost:
1 January 2011
31 December 2011
31 December 2012
Accumulated depreciation:
1 January 2011
Depreciation for the year
31 December 2011
Depreciation for the year
31 December 2012
Net book value:
31 December 2011
31 December 2012
Depreciation for the year:
2011 (Included in administrative expenses)
2012 (Included in administrative expenses)
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(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
Equipment and others
13,272
13,272
13,272
13,241
25
13,266
6
13,272
6
25
6

As at 31 December 2012, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use. The
gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to
approximately Baht 26 million (2011: Baht 47 million), Separate financial statements: Baht 13 million
(2011: Baht 13 million).
As at 31 December 2012, a subsidiary has vehicles acquired under hire-purchase and finance lease
agreements, with net book value amounting to approximately Baht 825 million and Baht 309 million,
respectively (2011: Baht 643 million and Baht 342 million, respectively).
In addition, a subsidiary has pledged vehicles for rent with a total net book value as at 31 December 2012
of Baht 127 million (2011: Baht 208 million) as collateral for long-term loan from financial institution.
A subsidiary is engaged in the vehicle rental business. The terms of the agreements are generally between
3 and 5 years. As at 31 December 2012 and 2011, future minimum lease income receipts under these
operating lease contracts were as follows.
In up to 1 year
In over 1 and up to 5 years

(Unit: Million Baht)
2012
2011
415.9
393.7
464.5
665.1
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15. สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
รวม
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม /
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ

งบการเงินรวม
2555
2554
5,295
12,866
1,413
1,413
6,708
14,279
(4,066)
2,642

(4,066)
10,213

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
294
7,865
1,413
1,413
1,707
9,278
(618)
1,089

(618)
8,660

บริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 1.5 ลานบาท (2554: 1.5 ลานบาท)
เพื่อค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทยอย
16. ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มียอดคงเหลือของลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกันดังนี้

บริษัท พรีเมียร แคปปตอล จํากัด
บริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด
หัก: กําไรจากการขายเงินลงทุนตั้งพัก

งบการเงินรวม
2555
2554
10,816
13,521
112,334
150,430
(123,150)
(163,951)
-

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
111,665
149,540
(111,665)
(149,540)
-

บริษัทฯ
ลูกหนี้ดังกลาวเปนลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนและสินทรัพยอื่นใหกับบริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด ซึ่งบริษัทฯจะไดรับ
ชําระภายใน 10 ป นับจากวันที่ศาลเห็นชอบดวยการแกไขแผนถึงที่สุด โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ป หลังจากนั้นในปที่ 2 ถึงปที่
3 รับชําระปละ 10 ลานบาท ปที่ 4 ถึงปที่ 10 รับชําระปละเทา ๆ กัน เพื่อความระมัดระวังรอบคอบบริษัทฯไดชะลอการรับรูกําไร
จากการขายเงินลงทุนเปนจํานวนเงินเทากับลูกหนี้คงคางจํานวน 283 ลานบาท ไวจนกวาจะไดรับชําระ บริษัทฯไดรับชําระงวดแรก
ในเดือนธันวาคม 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดรับชําระเงินจากบริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด มาแลว
เปนจํานวนรวม 171.5 ลานบาท (รับในป 2555 จํานวน 37.9 ลานบาท (2554 : 37.9 ลานบาท)) เนื่องจากรายการซื้อขายเงิน
ลงทุนนี้จัดเปนการจัดโครงสรางองคกรภายในกลุมบริษัท ดังนั้นบริษัทฯจึงรับรูกําไรดังกลาวเปน “กําไรจากผลแตกตางจากการจัด
โครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท” และแสดงไวในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทยอย
ลูกหนี้ดังกลาวเปนลูกหนี้จากการที่บริษัท พรีเมียร แคปปตอล (2000) จํากัด (บริษัทยอย) ขายเงินลงทุนในบริษัทแหงหนึ่งใหกับ
บริษัท พรีเมียร แคปปตอล จํากัด เปนจํานวนเงิน 27 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยจะไดรับชําระเปนรายปรวม 10 งวด โดยรับชําระทุก
ป เริ่มจากเดือนตุลาคม 2549 โดยชําระงวดละ 2.7 ลานบาท และขายเงินลงทุนในบริษัทอีก 2 แหง ใหกับบริษัท พรีเมียร ฟชชั่น
แคปปตอล จํากัด เปนจํานวนเงิน 2.1 ลานบาท โดยบริษัทยอยจะไดรับชําระเปนรายปจํานวนรวม 9 งวด งวดละ 0.2 ลานบาท
เริ่มจากเดือนตุลาคม 2550
ในเดือนตุลาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายทรัพยสินกับบริษัท พรีเมียร แคปปตอล จํากัด โดยขยาย
เวลารับชําระคาขายเงินลงทุนงวดแรกจากเดือนตุลาคม 2549 เปนเดือนตุลาคม 2550 เพื่อใหสอดคลองกับสัญญาที่บริษัทฯทํากับ
บริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด
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15. Non-operating assets

Land and land improvement
Building
Total
Less : Accumulated depreciation/
allowance for impairment loss
Non-operating assets - net

Consolidated
financial statements
2012
2011
5,295
12,866
1,413
1,413
6,708
14,279
(4,066)
2,642

(4,066)
10,213
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(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2012
2011
294
7,865
1,413
1,413
1,707
9,278
(618)
1,089

(618)
8,660

A subsidiary company has mortgaged land with a total net book value as at 31 December 2012 of Baht
1.5 million (2011: Baht 1.5 million) to secure its bank overdrafts.
16. Other receivables - related parties
As at 31 December 2012 and 2011, other receivables - related parties consist of the following:
(Unit: Thousand Baht)
Separate
Consolidated
financial statements
financial statements
2012
2011
2012
2011
Premier Capital Company Limited
10,816
13,521
Premier Fission Capital Company Limited
112,334
150,430 111,665
149,540
Less: Deferred gain from sales of
investments
(123,150) (163,951) (111,665) (149,540)
The Company
Amounts receivable from Premier Fission Capital Company Limited represent receivables from sales of
investments and other assets to be received over 10 years commencing from the date on which the Court
grants final approval for thend plan amendment.
After a grace period of 1 year, Baht 10 million per annum
rd
is to be received
in the th2 and 3 years, and the remainder to be received in equal annual amounts
th
from the 4 to the 10 years. However, for reasons of prudence, the Company has deferred the
recognition of the Baht 283 million gain on these sales until payment is received. The Company received
the first installment in December 2007 and as at 31 December 2012, the Company has received cash from
Premier Fission Capital Company Limited totaling Baht 171.5 million (Baht 37.9 million was received in
2012 and Baht 37.9 million was received in 2011). Because the sales and purchase of these investments
were made for the purpose of organisational restructuring within the group companies, the above gain is
considered to be “Gain on difference on reorganisation of business of group companies” and presented in
the shareholder’s equity in the statements of financial position.
Subsidiary
Receivable from Premier Capital Company Limited amounting to Baht 27 million, represents the amount
receivable from Premier Capital (2000) Company Limited’s sale of investment in a company, for which it
is to receive payment at a rate of Baht 2.7 million per annum over 10 years, commencing from October
2006. The other receivable from Premier Fission Capital Company Limited, amounting to Baht 2.1 million,
represent receivables from Premier Capital (2000) Company Limited’s sale of investments in 2 other
companies, for which payment is to be received at a rate of Baht 0.2 million per annum over 9 years,
commencing from October 2007.
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ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2555 บริษั ท ยอ ยได รับ ชํ าระเงิ นจากบริ ษัท พรี เมี ย ร ฟ ชชั่ น แคปป ต อล จํ ากั ด และบริษั ท พรี เมี ย ร
แคปปตอล จํากัด มาแลวเปนจํานวนรวม 17.5 ลานบาท (รับในป 2555 จํานวน 2.9 ลานบาท (2554: 2.9 ลานบาท)) แต
เนื่องจากรายการซื้อขายเงินลงทุนนี้จัดเปนการจัดโครงสรางองคกรภายในกลุมบริษัท ดังนั้นบริษัทยอย จึงรับรูรายการดังกลาวเปน
“กําไรจากผลแตกตางจากการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท” และแสดงไวในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะ
การเงิน
17. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอเรียกคืน
เงินมัดจําและอื่นๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2555
2554
3,710
17,564
1,447
3,989
5,157
21,553

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
33
234
17
2,501
50
2,735

18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทยอยค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินของบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 15
19. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา – กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 9)
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2555
2554
14,451
11,180
273
549
6,791
22,064

20. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
หัก: ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

96
280
7,670
19,226

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
341
688
1,029

222
1,256
1,478

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
822,104
647,109
(82,226)
(68,943)
739,878
578,166
(204,949)
(148,268)
534,929
429,898

บริษัทยอยแหงหนึ่งเชาซื้อยานพาหนะจากบริษัทการเงินซึ่งครบกําหนดชําระเปนรายเดือนภายใน 12 - 60 เดือน ในอัตราดอกเบี้ย
คงที่รอยละ 2.35 ถึง 4.5 ตอป (2554: รอยละ 2.47 ถึง 5.25 ตอป)
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In October 2006 Premier Capital (2000) Company Limited (the subsidiary) entered into a memorandum of
amendment with Premier Capital Company Limited that rescheduled the due date for settlement of the
first installment from October 2006 to October 2007 to bring the settlement in line with the agreement
that the Company made with Premier Fission Capital Company Limited.
As at 31 December 2012, the subsidiary has received cash from Premier Fission Capital Company Limited
and Premier Capital Company Limited totaling Baht 17.5 million (Baht 2.9 million was received in 2012
and Baht 2.9 million was received in 2011). Because the sales and purchase of these investments were
made for the purpose of organisational restructuring within the group companies, the result of the above
transaction is considered to be “Gain on difference on reorganisation of business of group companies” and
presented in shareholders’ equity in the statements of financial position.
17. Other non-current assets

Refundable withholding tax deducted
at source
Deposits and others
Total other non-current assets

Consolidated
financial statements
2012
2011
3,710
1,447
5,157

17,564
3,989
21,553

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2012
2011
33
17
50

234
2,501
2,735

18. Bank overdrafts
Bank overdrafts facilities of a subsidiary are secured by the mortgage of its land as mentioned in Note 15
to the financial statements.
19. Trade and other payables

Trade payables - unrelated parties
Other payables - related parties (Note 9)
Other payables
Accrued expenses
Total trade and other payables
20. Liabilities under hire-purchase agreements

Consolidated
financial statements
2012
2011
14,451
11,180
273
96
549
280
7,670
6,791
19,226
22,064

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2012
2011
341
222
688
1,256
1,029
1,478
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
2012
2011
822,104
647,109
(82,226)
(68,943)
739,878
578,166
(204,949)
(148,268)
534,929
429,898

Liabilities under hire-purchase agreements
Less: Deferred interest expenses
Total
Less: Portion due within one year
Liabilities under hire-purchase agreements, net of current portion
A subsidiary has entered into hire-purchase contracts for vehicles with local finance companies with terms
of payment within 12 to 60 months and interest rates (flat rates) of 2.35 to 4.5 percent per annum (2011:
2.47 to 5.25 percent per annum).
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บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาซื้อดังนี้

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อรอการตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ไมเกิน 1 ป
1 - 5 ป
รวม
241.8
580.3
822.1
(36.9)
(45.3)
(82.2)
204.9
535.0
739.9

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อรอการตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไมเกิน 1 ป
1 - 5 ป
รวม
178.4
468.7
647.1
(38.8)
(68.9)
(30.1)
148.3
429.9
578.2

21. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
230,110
273,446
(25,533)
(19,739)
210,371
247,913
(82,058)
(74,256)
165,855
136,115

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะเพื่อใชในการดําเนินกิจการโดยมีกําหนดการชําระคา
เชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได
บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินดังนี้

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป
รวม
84.8
145.3
230.1
(9.2)
(19.7)
(10.5)
74.3
136.1
210.4

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
รวม
ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป
95.9
177.5
273.4
(13.8)
(11.7)
(25.5)
165.8
247.9
82.1
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Future minimum lease payments required under the hire-purchase agreements were as follows:
(Unit: Million Baht)
As at 31 December 2012
Total
Less than 1 year 1-5 years
Liabilities under hire-purchase agreements
241.8
580.3
822.1
Deferred interest expenses
(45.3)
(82.2)
(36.9)
Liabilities under hire-purchase – net
535.0
739.9
204.9

Liabilities under hire-purchase agreements
Deferred interest expenses
Liabilities under hire-purchase – net

(Unit: Million Baht)
As at 31 December 2011
Total
Less than 1 year 1-5 years
178.4
468.7
647.1
(38.8)
(68.9)
(30.1)
429.9
578.2
148.3

21. Liabilities under finance lease agreements

Liabilities under finance lease agreements
Less: Deferred interest expenses
Total
Less: Portion due within one year
Liabilities under finance lease agreements, net of current portion

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
2012
2011
230,110
273,446
(19,739)
(25,533)
210,371
247,913
(74,256)
(82,058)
136,115
165,855

The subsidiary has entered into the finance lease agreements with leasing companies for rental of vehicles
for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a monthly basis. The terms of the
agreements are generally between 3 and 5 years. Finance lease agreements are non-cancelable.
Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as follows:
(Unit: Million Baht)
As at 31 December 2012
Less than 1 year
1-5 years
Total
Future minimum lease payments
84.8
145.3
230.1
Deferred interest expenses
(9.2)
(19.7)
(10.5)
Present value of future minimum lease payments
74.3
136.1
210.4

Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum lease payments

(Unit: Million Baht)
As at 31 December 2011
Less than 1 year
1-5 years
Total
95.9
177.5
273.4
(11.7)
(25.5)
(13.8)
82.1
165.8
247.9
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22. เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมระยะยาว
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวมีรายละเอียดดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
กําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย

:
:

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
75,980
187,152
(65,480)
(93,228)
10,500
93,924

MLR บวกรอยละ 0.5 ตอป
เปนรายเดือนเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2553 และมีกําหนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 4 ป

ในป 2553 บริษัทยอยไดทําสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งซึ่งเงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการสงมอบเอกสารสิทธิ
บนยานพาหนะใหเชาประเภทรถยนต และจํานําสิทธิการรับคืนเงินฝากในสวนของบัญชีรายไดคาเชารถยนตสวนที่มีการสงมอบ
เอกสารสิทธิใหกับผูใหกู โดยตกลงยินยอมใหผูใหกูนําเงินดังกลาวมาหักชําระหนี้เงินตนของผูกูตามเงื่อนไขทุกเดือน
นอกจากนี้ สัญญาเงินกูยืมระยะยาวไดระบุเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการดําเนินงาน อัตราสวนทางการเงินและอื่นๆที่บริษัทยอย
ตองปฏิบัติตาม
23. หนี้สินระยะยาว
หนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ คงเหลือภายใตแผนฟน ฟูกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวยรายการ
ดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
หนี้สินระยะยาว
1,240
1,653
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
(413)
(413)
หนี้สินระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
827
1,240
อัตราดอกเบี้ย

:

กําหนดชําระดอกเบี้ย
กําหนดชําระคืนเงินตน

:
:

24 เดือนแรกหลังจากวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการที่มีการแกไขคิด
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.5 ตอป โดย 12 เดือนแรกใหชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1
ตอป สวนที่เหลือจะตั้งพักไวเพื่อนําไปรวมชําระพรอมกับเงินตนงวดสุดทาย หลังจาก
เดือนที่ 24 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ณ วันตนงวดบัญชีแตละงวดของธนาคาร ทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) หรือของผูใหกูแลวแตอัตราใดจะต่ํากวา
ทุกเดือน
กําหนดชําระคืนปละครั้งเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2558
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Long-term loan
Less: Portion due within one year
Long-term loan, net of current portion
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
2012
2011
75,980
187,152
(65,480)
(93,228)
10,500
93,924

Conditions of this long-term loan are as follows:
Interest rate
: MLR plus 0.5 percent per annum.
Principal and interest
: Monthly installments within 4 years, commencing from July 2010
repayment
In 2010, a subsidiary entered into a loan agreement with a financial institution. The long-term loan is
secured by the transfer of rights over rental vehicle assets and the pledge of the rights over bank accounts
for receiving car rental income for vehicles for which ownership documents have been transferred rights to
lender. The subsidiary agreed to allow the lender use the funds in this account to settle principal each
month, in accordance with conditions.
In addition, under the long-term loan agreement, the subsidiary has to comply with certain covenants
relating to its operations, financial ratios and other matters.
23. Long-term liabilities
As at 31 December 2012 and 2011, outstanding long-term liabilities of the Company under its
rehabilitation plan consist of the following:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated / Separate
financial statements
2012
2011
Long-term liabilities
1,240
1,653
Less: Current portion
(413)
(413)
827
1,240
Long-term liabilities – net of current portion
Interest rates

Interest payment period
Principal repayment schedule

: Interest is to be charged at 4.5 per annum for the first 24 months
after the amendment of the rehabilitation plan is approved by the
court, whereby the interest of 1 percent per annum is to be
charged for the first 12 months while the remainder is to be
suspended and payable together
with the last installment payment
of principal. After the 24th month, interest is to be charged at MLR
as at the beginning date of each accounting period of Thai
Military Bank Public Company Limited or that of lenders, whichever
is lower.
: Monthly
: Annual basis, commencing from December 2007 to December
2015.
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24. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
22,097
20,191
1,361
1,468
509
438
(1,772)
22,195
22,097

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
1,361
1,468
438
509
1,870
1,906

ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน
คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
คาใชจายในการบริหาร

1,870

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)

1,906

งบการเงินรวม

2555
(รอยละตอป)
4
4.5,5

2554
(รอยละตอป)
4
4.5,5

1-25

1-25

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสองปยอนหลังแสดงไดดังนี้

ป 2555
ป 2554
ป 2553

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
22,195
22,097
20,191
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24. Provision for long-term employee benefits
Provision for long-term employee benefits, which is compensations on employees’ retirement, was as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
2012
2011
Provisions for long-term employee benefits
22,097
20,191
at beginning of year
Current service cost
1,361
1,468
Interest cost
509
438
Benefits paid during the year
(1,772)
Provisions for long-term employee benefits
22,097
22,195
at end of year
Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss was as follows:

Current service cost
Interest cost
Total expense recognised in profit or loss
Line items under which such expenses are included in profit or loss
Administrative expenses

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
2012
2011
1,361
1,468
438
509
1,870
1,906
1,870

1,906

Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:
Consolidated financial statements
2012
2011
(% per annum)
(% per annum)
Discount rate
4
4
Future salary increase rate
4.5, 5
4.5, 5
Staff turnover rate (depending on age of employee)
1 - 25
1 - 25
Amounts of defined benefit obligation for the current and previous two periods are as follows:
Year 2012
Year 2011
Year 2010

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
22,195
22,097
20,191
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25. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญไดแก

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาซอมแซมบํารุงรักษา
คาเบี้ยประกันภัยสําหรับยานพาหนะใหเชา
คาบริหารจัดการจาย
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
คาบริการจายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ

งบการเงินรวม
2555
2554
57,048
57,140
240,709
216,822
35,710
29,972
34,491
35,104
6,900
7,434
5,320
4,945
5,181

4,933

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
6
25
1,500
2,034
42
41
186

-

26. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณขึ้นจากกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดสําหรับปหลังจากบวกกลับและหัก
ออกดวยคาใชจายและรายไดตางๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายและรายไดในการคํานวณภาษี
27. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปกอนหักหุนที่ออกสําหรับภาระค้ําประกันที่เจาหนี้ยังไมมาใชสิทธิ
เรียกชําระกับบริษัทฯ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2555
2554
2555
2554
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (พันบาท)
45,842
40,203
(4,604)
(3,346)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)
800,000
800,000
800,000
800,000
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน)
0.057
0.050
(0.006)
(0.004)
28. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัท
ยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน ใน
ระหวางป 2555 บริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวน 1.4 ลานบาท (2554: 1.5 ลานบาท)
29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 การค้ําประกัน
(1)

บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการที่บริษัทฯค้ําประกันวงเงินกูและอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนจํานวนเงิน
56.0 ลานบาท (2554: 64.9 ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดออกหุนสําหรับภาระผูกพันจากการค้ําประกันวงเงินทั้งสิ้นไว
แลวตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4

(2)

บริษัทยอยค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งที่มีตอบริษัทแหงหนึ่งในวงเงิน 17.6 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ยอดคงคางของเงินกูคงเหลือเปนจํานวนเงิน 2.1 ลานบาท (2554: 5.6 ลานบาท)

(3)

บริษัทยอยแหงหนึ่งและบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งค้ําประกันหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาวของบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งที่มี
กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 90 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงคางของหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว
คงเหลือเปนจํานวน 19.5 ลานบาท (2554: 45.4 ลานบาท)
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25. Expenses by nature
Significant expenses by nature are as follow:
Consolidated
financial statements
2012
2011
Salary and wages and other employee benefits
57,048
57,140
Depreciation
240,709 216,822
Repair and maintenance expenses
35,710
29,972
Insurance expense for vehicles for rent
34,491
35,104
Management fee expenses
6,900
7,434
Rental expenses from operating lease agreements
5,320
4,945
Computer and information system service expenses
5,181
4,933

137

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2012
2011
6
25
1,500
2,034
42
41
186
-

26. Corporate income tax
Corporate income tax of the Company and its subsidiaries were calculated on profit (loss) before income
tax for the year, after adding back expenses and deducting income which are disallowable for tax
computation purposes.
27. Basic earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing profit (loss) for the year attributable to equity holders of
the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares
in issue during the year, before deducting shares issued by the Company for unclaimed guarantees of
debt.
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2012
2011
2012
2011
Profit (loss) for the year (Thousand Baht)
45,842
40,203
(4,604)
(3,346)
Weighted average number of ordinary shares
800,000
800,000 800,000
(Thousand shares)
800,000
Basic earnings (loss) per share (Baht/share)
0.057
0.050
(0.006)
(0.004)
28. Provident fund
The subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund in accordance with the
Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the subsidiaries contributed to the fund monthly at the
rate of 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by Kasikorn Asset Management Company
Limited, will be paid to the employees upon termination in accordance with the fund rules. During the
year 2012, subsidiaries contributed Baht 1.4 million (2011: Baht 1.5 million) to the fund.
29. Commitments and contingent liabilities

29.1 Guarantees
(1)

The Company has obligations under its guarantee and aval of loan facilities and promissory notes
of related companies amounting to Baht 56.0 million (2011: Baht 64.9 million). However, the
Company has already issued shares to cover all of its guarantee obligations, as discussed in Note 4
to the financial statements.

(2)

A subsidiary has guaranteed loans of a related company amounting to Baht 17.6 million to a
company. As at 31 December 2012, the balance of these loans was Baht 2.1 million (2011: Baht
5.6 million).
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(4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวน 11.9
ลานบาท (2554: 10.9 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทยอย ซึ่ง
ประกอบดวยหนังสือค้ําประกันเพื่อการ
ค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 9.9 ลานบาท (2554: 9.9 ลาน
บาท) และอื่นๆ จํานวน 2.0 ลานบาท (2554: 1.0 ลานบาท)

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน

บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคารและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1 ถึง 3 ป
บริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดดังนี้

จายชําระ
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 แตไมเกิน 3 ป

2555
10.3
5.7

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย: ลานบาท)
2554
2.7
0.1

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการ

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาบริการการจัดการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งโดยมีคาบริการที่จะตองชําระในอนาคตรวมเปน
จํานวนเงินประมาณ 0.6 ลานบาทตอเดือน (2554: 0.6 ลานบาทตอเดือน) (เฉพาะบริษัทฯ เปนจํานวน 0.1 ลานบาทตอเดือน (2554:
เฉพาะบริษัทฯ 0.1 ลานบาทตอเดือน)) โดยสัญญาดังกลาวจะครบกําหนดสัญญาในเดือนธันวาคม 2556 อยางไรก็ตามสัญญานี้จะ
มีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา

29.4 คดีฟองรอง

ในสวนคดีความตาง ๆ ที่เจาหนี้และสถาบันการเงินตาง ๆ หลายแหงไดฟองรองบังคับใหบริษัทฯ ชําระหนี้และฟองลมละลายตอ
บริษัทฯ ซึ่งคดีทั้งหมดศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีไดมีคําสั่งใหจําหนายคดีในสวนของบริษัทฯ ไวชั่วคราวนั้น มูลหนี้ตามฟองทั้งหมด
บริษัทฯ ไดดําเนินการแปลงหนี้เปนทุนและสงมอบใบหุนใหแกเจาหนี้ทุกรายแลว โดยในสวนของภาระหนี้ที่เหลือจากการแปลงหนี้
เปนทุนก็ไดรับการปลดเปลื้องทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในแผนฟนฟูกิจการ ดังนั้นความรับผิดของบริษัทฯ ตามคดีความ
เหลานั้นจึงระงับสิ้นไปแลว โดยปจจุบันบริษัทฯ อยูในระหวางดําเนินการรองขอตอศาลเพื่อใหมีคําสั่งจําหนายคดีในสวนของบริษัทฯ
ออกเสียจากสารบบความของศาลตอไป

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามนิยามที่อยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ เงินใหกูยืมระยะสั้น เงิน
ลงทุน เจาหนี้ หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน หนี้สินระยะยาวและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัท
ยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และเงินใหกูยืมฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่
หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่น และเงินใหกูยืมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
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(3)

A subsidiary and a related company have guaranteed liabilities of another subsidiary to a financial
institution under long-term lease agreements, amounting to Baht 90 million. As at 31 December
2012, the outstanding liabilities under long-term lease agreements were Baht 19.5 million (2011:
Baht 45.4 million).

(4)

As at 31 December 2012, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 11.9 million
(2011: Baht 10.9 million) issued by banks on behalf of the subsidiary in respect of certain
performance bonds as required in the normal course of its business. These included letters of
guarantee amounting to Baht 9.9 million (2011: Baht 9.9 million) to guarantee contractual
performance and Baht 2.0 million (2011: Baht 1.0 million) to guarantee others.

29.2 Operating lease commitments

The subsidiaries have entered into several lease agreements in respect of the lease of office building space
and equipment. The terms of the agreements are generally between 1 and 3 years.
Future minimum lease payments required under these non-cancellable operating leases contracts were as
follows.
(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statements
As at 31December
2012
2011
Payable:
2.7
In up to 1 year
10.3
5.7
0.1
In over 1 and up to 3 years

29.3 Long-term service commitments

The Company and its subsidiaries have entered into management service agreements with a related
company, whereby management fees totaling Baht 0.6 million per month (2011: Baht 0.6 million per
month) (The Company only amounting to Baht 0.1 million per month (2011: Baht 0.1 million per month))
are payable in the future. The agreements end in December 2013 but they automatically renew for periods
of one year each time until terminated.

29.4 Litigation

Various creditors and financial institutions sued the Company for debt repayment and petitioned the courts
to order payment of indebtedness and declare the Company bankrupt. All the cases considered by the
courts were ordered temporarily dismissed and the Company converted all indebtedness per the lawsuits to
equity and issued share certificates to all creditors. All remaining indebtedness after the debt-to-equity
swap was forgiven in accordance with the conditions stipulated under the rehabilitation plan. The Company
is therefore now free from any of the above obligations. Currently, the Company has filed a petition with
the court to strike the cases involving the Company off from the case list.

30. Financial instruments

30.1 Financial risk management

The Company and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.
107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents,
receivables, short-term loans, investments, payables, liabilities under hire-purchase agreements, liabilities
under finance lease agreements, long-term liabilities and long-term loans. The financial risks associated
with these financial instruments and how they are managed are described below:
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินใหกูยืม หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน เงินกูยืมและหนี้สินระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียง
กับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมถึงกอน) ไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
มากกวา ขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
รวม
ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
39
39 0.75 - 2.25
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
41
41 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน
116
116 7.25,7.6
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
5
5 1.875, 2
รวม
160
41
201
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินระยะยาว - กิจการที่
เกี่ยวของกัน
รวม

205
74
-

535
136
-

76
1

22
-

279

671

24
101

22

22
740
210
76
1

5.00 - 8.48
5.75 - 9.25
หมายเหตุ 22
หมายเหตุ 23

24 หมายเหตุ 9
1,073
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Credit risk
Subsidiary companies are exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivables and
loans. The subsidiaries manage the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and
therefore do not expect to incur material financial losses. In addition, the subsidiaries do not have high
concentrations of credit risk since they have large customer bases. The maximum exposure to credit risk is
limited to the carrying amounts of trade and other receivables and loans as stated in the statement of
financial position.
Interest rate risk
The Company and its subsidiaries are exposed to interest rate risk relates primarily to their cash at banks,
bank overdrafts, loans, liabilities under hire-purchase agreements, liabilities under finance lease agreements
and long-term borrowings. However, since most of the Company and its subsidiaries’ financial assets and
liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest
rate risk is expected to be minimal.
Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rates are summarised in the table
below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on
the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.
Consolidated financial statements
As at 31 December 2012

Fixed interest rates
Floating Non-interest
Within
1 year 1-5 years interest rate bearing
Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Short-term loans to related
parties
Restricted bank deposits
Total
Financial liabilities
Trade and other payables
Liabilities under hire-purchase
agreements
Liabilities under finance lease
agreements
Long-term loans
Long-term liabilities
Long-term liabilities - related
parties
Total

(Unit: Million Baht)

Total

Effective
interest rate

(% per annum)

-

-

39
116

41
-

39 0.75 - 2.25
41 116 7.25,7.6

-

-

5
160

41

5 1.875, 2
201

-

-

-

22

22 -

205

535

-

-

740 5.00 - 8.48

74
-

136
-

76
1
24

-

279

671

101

22

210 5.75 - 9.25
76 Note 22
1 Note 23
24
Note 9
1,073
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อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
มากกวา ขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินระยะยาว - กิจการที่
เกี่ยวของกัน
รวม

รวม

-

16
2
-

46

16 0.75 - 2.25
2 0.75
46 -

-

-

86
4
108

46

86 7.35
4 1.75 - 2.00
154

148
82
-

430
166
-

4
187
2

19
-

4
19
578
248
187
2

230

596

32
225

19

MOR
4.66 - 9.67
5.50 - 9.25
หมายเหตุ 22
หมายเหตุ 23

32 หมายเหตุ 9
1,070
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
มากกวา ขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินระยะยาว - กิจการที่
เกี่ยวของกัน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
รวม

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

-

-

1

-

1 0.75 - 2.00

-

-

57
58

-

57 7.40 - 7.50
58

-

-

1

1
-

1 1 หมายเหตุ 23

-

-

31
32

1

31 หมายเหตุ 9
33

Annual Report 2012 Premier Enterprise Public Company Limited

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements
As at 31 December 2011

Fixed interest rates
Within
Floating Non-interest
1 year 1-5 years interest rate bearing
Financial assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Trade and other receivables
Short-term loans to related
parties
Restricted bank deposits
Total
Financial liabilities
Bank overdrafts
Trade and other payables
Liabilities under hire-purchase
agreements
Liabilities under finance lease
agreements
Long-term loans
Long-term liabilities
Long-term liabilities - related
parties
Total

(% per annum)

-

-

16
2
86

46
-

16
2
46
86

-

-

4
108

46

4 1.75 - 2.00
154

-

-

4
-

19

4 MOR
19 -

148

430

-

-

578 4.66 - 9.67

82
-

166
-

187
2
32

-

248
187
2
32

230

596

225

19

1,070

Fixed interest rates
Within
Floating Non-interest
1 year 1-5 years interest rate bearing

Financial liabilities
Trade and other payables
Long-term liabilities
Long-term liabilities - related
parties
Total

Effective
interest rate

Total

0.75 - 2.25

0.75
7.35

5.50 - 9.25

Note 22
Note 23
Note 9

(Unit: Million Baht)

Separate financial statements
As at 31 December 2012

Financial assets
Cash and cash equivalents
Short-term loans to related
parties
Total

143

Total

-

-

1

-

1

-

-

57
58

-

57
58

-

-

1

1
-

1
1

-

-

31
32

1

31
33

Effective
interest rate

(% per annum)

0.75 - 2.00
7.40 - 7.50

Note 23
Note 9
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อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
มากกวา ขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินระยะยาว - กิจการที่
เกี่ยวของกัน
รวม

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

-

-

0.2

-

0.2 0.75

-

-

37
37.2

-

37 7.75
37.2

-

-

2

1
-

1 2 หมายเหตุ 23

-

-

41
43

1

41 หมายเหตุ 9
44

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทยอยพิจารณาวาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับต่ําเนื่องจากบริษัทยอยมีสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่เปนเงินตราตางประเทศในจํานวนที่ไมมีนัยสําคัญ

30.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากหนี้สินทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดปจจุบัน เครื่องมือทางการเงินอื่นจัดอยูในประเภทระยะสั้น บริษัทฯและบริษัทยอยจึง
ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝายมีความ
รอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนด
มูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุดหรือกําหนดขึ้นโดยใช
เกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
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(Unit: Million Baht)

Separate financial statements
As at 31 December 2011

Fixed interest rates
Within
Floating Non-interest
1 year 1-5 years interest rate bearing
Financial assets
Cash and cash equivalents
Short-term loans to related
parties
Total
Financial liabilities
Trade and other payables
Long-term liabilities
Long-term liabilities - related
parties
Total

145

Effective
interest rate

Total

(% per annum)

-

-

0.2

-

0.2

-

-

37
37.2

-

37
37.2

-

-

2

1
-

1
2

-

-

41
43

1

41
44

0.75
7.75

Note 23
Note 9

Foreign currency risk
The subsidiaries considered that foreign currency risk to be limited since the amounts of outstanding
financial assets and liabilities denominated in foreign currency are immaterial.

30.2 Fair values of financial instruments

Since the interest rates of the majority of financial long-term liabilities vary in line with market rates or
fixed interest rates which are close to market rate, while other financial instruments are short-term, their
fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the statement of
financial position.
A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to
the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation technique, depending on
the nature of the instrument.

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

(หนวย: ลานบาท)
สวนงาน
สวนงาน
สวนงาน
บริหารจัดการ
นายหนา
สวนงาน
รายการ
งบการเงิน
ใหเชายานพาหนะ
สินทรัพย
ประกันภัย
อื่น ๆ
รวม
ระหวางกัน
รวม
2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554
1,352 1,286
12
11 1,364 1,297
- 1,364 1,297
148 101
15
14
16
14 652 559 831 688 (591) (461) 240 227
15
14
16
14 664 570 2,195 1,985 (591) (461) 1,604 1,524
1,500 1,387

31. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรหลักในประเทศไทยในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สวนงาน
สวนงาน
สวนงาน
บริหารจัดการ
นายหนา
สวนงาน
การตัดรายการ
งบการเงิน
ใหเชายานพาหนะ
สินทรัพย
ประกันภัย
อื่น ๆ
รวม
บัญชีระหวางกัน
รวม
2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554
รายไดจากภายนอก
523 488
2
3
17
15
17
13 559 519
- 559 519
รายไดระหวางสวนงาน
1
2
2
5
4
8
6
(8)
(6)
รายไดทั้งสิ้น
524 488
4
5
17
15
22
17 567 525
(8)
(6) 559 519
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน
115 115
116 114
1
2
2
1
(4)
(2) 115 115
คาใชจายทางการเงิน
(65) (66)
คาใชจายภาษีเงินได
(4)
(9)
กําไรสําหรับป
46
40
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(Unit: Million Baht)
Loan
Elimination of
management Insurance
Other
brokerage
inter-segment
service
segments
segment
transactions Consolidation
segment
Subtotal
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
12
11 1,364 1,297
- 1,364 1,297
15
14
16
14 652 559 831 688 (591) (461) 240 227
15
14
16
14 664 570 2,195 1,985 (591) (461) 1,604 1,524

Vehicle rental
service
segment
2012 2011
1,352 1,286
148 101
1,500 1,387

Transfer prices between business segments are set out in Note 9 to the financial statements.

Property, plant and equipment
Other assets
Total assets

Revenues from external customers
Inter-segment revenues
Total revenues
Segment operating profits (loss)
Finance cost
Income tax expenses
Profit for the year

Consolidation
2012 2011
559 519
559 519
115 115
(65) (66)
(4) (9)
46
40

Vehicle rental
service
segment
2012 2011
523 488
1
524 488
116 114

Elimination of
inter-segment
transactions
2012 2011
(8) (6)
(8) (6)

Loan
management Insurance
Other
brokerage
service
Subtotal
segments
segment
segment
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
2
3
17
15
17
13 559 519
2
2
5
4
8
6
4
5
17
15
22
17 567 525
1
2
2
1
(4) (2) 115 115

(Unit: Million Baht)

31. Segment information
The Company and its subsidiaries’ business operation are mainly carried on in Thailand in several business segments. Below is the consolidated financial
information of the Company and its subsidiaries for the years ended 31 December 2012 and 2011 by segment.
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32.

รายงานประจำ�ปี 2555 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีอัตราสวน
หนี้สินตอทุนเทากับ 2.50:1 (2554: 3.10:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.28:1 (2554: 0.44:1)

33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556
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32. Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has appropriate
capital structure in order to support its business and maximise shareholder value. As at 31
December 2012, the Group's debt-to-equity ratio was 2.50:1 (2011: 3.10:1) and the Company's
was 0.28:1 (2011: 0.44:1).
33. Approval of financial statements
These financial statements was authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 19
February 2013.

