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คุณค่าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

คุณค่าของการดำเนินธุรกิจแบบองค์รวม
ด้วยทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มุ่งมั่นสร้างความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม

THE PREMIER VALUE

HARMONIOUS ALIGNMENT OF SUCCESS
A holistic approach to business management is the belief that
everything is related to everything else and also a part of one another.
Premier Group of Companies endeavors to achieve a balance between business,
prople and society at large.
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ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

Harmonious Alignment of Success
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สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
SUMMARY OF FINANCIAL DATA 

(หน่วย : ล้านบาท) / (Unit : Million Baht)

2554 • 2011

2553 • 2010

2552 • 2009

1,524.40

1,418.45

1,206.05

1,152.44

1,114.62

937.92

371.96

303.84

268.13

469.44

433.87

453.77

519.22

476.45

505.29

151.50

141.19

129.09

40.20

(5.10)

8.92

32.27%

32.54%

28.45%

7.74%

-1.07%

1.77%

11.90%

-1.78%

3.63%

7.81%

5.75%

5.68%

0.050

(0.006)

0.011

-

-

-

0.46

0.38

0.34

ข้อมูลทางการเงิน

FINANCIAL DATA
สินทรัพย์รวม

Total Assets

หนี้สินรวม

Total Liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Shareholders’ Equity

รายได้จากการขายและบริการ

Sale and Service Revenues

รายได้รวม

Total Revenues
Gross Profit
Net Profit (Loss)

FINANCIAL RATIO
อัตรากำไรขั้นต้น (%)

Gross Profit Margin (%)

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม(%)
Net Profit Margin (%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
Return on Equity (%)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
Return on Assets (%)

กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

Earnings (Deficit) per Share (Baht)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

Dividend per Share (Baht)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

Book Value per Share (Baht)

» Premier Enterprise Public Company Limited

อัตราส่วนทางการเงิน
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กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

0

กำไรขั้นต้น

คณะกรรมการบริษัท

นายวิเชียร พงศธร
• ประธานกรรมการ

นางดวงทิพย์ เอีย่ มรุง่ โรจน์
• กรรมการ

MR. VICHIEN PHONGSATHORN

MRS. DUANGTHIP EAMRUNGROJ 

นายอุดม ชาติยานนท์
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุชาย วัฒนตฤณากุล
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายวิชยั หิรญ
ั วงศ์
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

• INDEPENDENT DIRECTOR AND

• INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE

• INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE

• CHAIRMAN

• DIRECTOR
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BOARD OF DIRECTORS

MR. UDOM CHATIYANONT 

CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE

MR. SUCHAI VATANATRINAKUL 

MR. WICHAI HIRUNWONG 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
NATURE OF BUSINESS

บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยมีการลงทุนในบริษทั ย่อย 4 แห่ง ดังนี้
1) บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ลซิ ซิง่ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพือ่ การดำเนินงาน (Operating Lease) พร้อมบริการ
บำรุงรักษา และบริการต่อเนือ่ งอืน่ ๆ 
2) บริษทั พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการคำแนะนำและเป็นทีป่ รึกษาด้าน
การประกันแก่ลกู ค้า 
3) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ และให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
4) บริษทั พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการสินเชือ่ การบริหารสินทรัพย์ หนีอ้ สังหาริมทรัพย์และหนี้
เช่าซื้อ ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยในปัจจุบันบริษัทไม่ได้ขยายธุรกิจในส่วนนี้แล้ว ดำเนินงานเฉพาะส่วนที่ยังคงเหลือ
อยูเ่ ท่านัน้
บริษทั มีรายได้สว่ นใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการรถเช่าเพือ่ การดำเนินงาน (Operation Lease) ซึง่ ดำเนินการโดยบริษทั ย่อย คือ
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ลซิ ซิง่ จำกัด 
การเช่ารถพื่อการดำเนินงาน เป็นการให้เช่ารถยนต์ที่มีอยู่แล้วของบริษัท หรือที่บริษัทจัดหามาให้ตามความประสงค์ของผู้เช่า
โดยผู้เช่ามีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจหรือการค้า โดยค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าจะระบุอยู่ในสัญญา
เช่า และเมือ่ สิน้ สุดสัญญาแล้ว ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะซือ้ รถยนต์ทเี่ ช่า หรือคืนให้บริษทั ก็ได้
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The Company’s revenue is derived mainly from its vehicle leasing business with the vehicle operating
lease provided by its subsidiary, Premier Leasing International Limited.
Vehicle operating lease is the lease of vehicles already owned by the Company or procured by the
Company as required by the lessee. The lessee’s objective is to use the asset for business or commercial purposes.
The lease amount and term will be specified in the lease agreement. On expiration of the agreement, the lessee
may choose to either purchase the vehicle or return it to the Company.

» Premier Enterprise Public Company Limited

Premier Enterprise Public Company Limited is an investment holding company with investments in 4
companies as follows:
1) Premier Inter Leasing Company Limited specializes in providing long-term corporate vehicle leasing
(operating lease) complete with insurance, maintenance and replacement.
2) Premier Brokerage Company Limited operates as a non-life insurance broker that specializes in
providing advice and counsel on insurance to customers.
3) Premier Capital (2000) Company Limited is engaged in the provision of commercial credit to business
enterprises and provision of rental service of computer hardware and accesssories.
4) Premier LMS Company Limited is engaged in the provision of loan management services, including
asset management, property mortgage debt and hire purchase debt, for financial institutions. At present,
the Company is no longer expanding this business and is only managing outstanding accounts.

ลักษณะของการบริการ
การบริการเช่ารถเพื่อการดำเนินงานเป็นการให้บริการรถเช่าระยะยาว พร้อมพนักงานขับรถ โดยให้บริการบำรุงรักษารถยนต์
แบบ ครบวงจรในระดับมาตรฐานสากล
การดำเนินธุรกิจมุง่ เน้นในการให้บริการเป็นหลัก โดยมีอายุสญ
ั ญาการเช่าตัง้ แต่ 3-5 ปี แก่กลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล หน่วยงาน
ราชการ และกลุม่ รัฐวิสาหากิจ โดยกลุม่ ลูกค้าของบริษทั กระจายไปตามอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ กลุม่ ธุรกิจสารสนเทศ กลุม่ ธุรกิจ
สือ่ สารและโทรคมนาคม กลุม่ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค กลุม่ ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ ธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี กลุม่ ธุรกิจ
อุตสาหกรรมบริการ รวมถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ประเภทของรถที่ให้เช่า อาทิเช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถตู้ และรถโดยสาร
สาธารณะปรับอากาศ เป็นต้น
บริษัทให้บริการรถเช่าแบบครบวงจรด้วยรถใหม่ที่มีคุณภาพและสมรรถนะเยี่ยมผ่านการตรวจเช็คมาเป็นอย่างดี ในรูปแบบ
ระยะยาว พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยอัตราค่าเช่าทีเ่ หมาะสม นอกจากนีย้ งั มีรถทดแทนให้ใช้ในกรณีรถขัดข้องหรือเกิดอุบตั เิ หตุ รวมถึงการ
ให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่ โมง
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
		
สายผลิตภัณฑ์ / กลุม่ ธุรกิจ

% การถือหุน้ ปี 2554		
ดำเนินการ ของบริษทั
รายได้		
โดยบริษทั ในปัจจุบนั
(ล้านบาท) %

บริการสินเชือ่ ธุรกิจและให้เช่าเครือ่ ง
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

PC2000

100.00

9.37

1.80

7.40

1.55

5.98

1.18

บริการรถเช่าเพือ่ การดำเนินงาน

PIL /1

100.00

487.79

93.95

442.48

92.87

473.56

93.72

นายหน้าประกันวินาศภัย

PB

99.99

15.45

2.97

17.54

3.68

15.49

3.07

99.94

3.34

0.64

4.93

1.03

2.40

0.48

3.27

0.63

4.11

0.86

7.85

1.55

บริการจัดการสินเชือ่

PLMS

ค่าบริการอืน่

/1

PE

519.22 100.00

รวมรายได้

หมายเหตุ

/1

/1

ปี 2553		
รายได้		
(ล้านบาท) %

476.45 100.00

ปี 2552
รายได้
(ล้านบาท)

%

505.29 100.00

บริษทั ย่อยลงทุนโดย บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)

ภาวะการแข่งขันและการจัดหา
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
จากสภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของธุรกิจให้เช่ารถยนต์ในปี 2555 คาดว่ายังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะยัง
มีปจั จัยลบหลายๆ ด้าน อาทิ การแกว่งตัวของราคาน้ำมันและอัตราดอกเบีย้ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ซึง่ อาจจะกระทบในวงกว้าง
จนส่งผลให้ทุกธุรกิจต้องควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้การแข่งขันในธุรกิจให้เช่ารถยนต์สูงขึ้น โดยการแข่งขันส่วนใหญ่เป็นการแข่งขัน
ด้านราคา บริษทั จึงต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ โดยมุง่ เน้นการดำเนินธุรกิจแบบประสานประโยชน์รว่ มกับทุกฝ่าย
เน้นคุณค่าการให้บริการที่มีคุณภาพ (Premium Quality) และบริการหลังการขายอย่างครบวงจร (One Stop Service) ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าและคูค่ า้ เป็นสำคัญ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจให้บริการรถเช่าเพือ่ การดำเนินงาน (Operating Lease) เป็นการให้เช่ารถระยะยาว ตัง้ แต่ 3-5 ปี จัดรถยนต์ให้เช่าตาม
ความต้องการของลูกค้า ได้แก่ รถเก๋ง รถปิ๊กอัพ รถตู้และรถโดยสารสาธารณะปรับอากาศ โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นนิติบุคคล หน่วยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีการพัฒนาด้านบริการเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ในการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมานอก
เหนือจากการให้บริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังจะให้คำแนะนำและหาแนวทางการให้บริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
หลากหลายในราคาทีเ่ หมาะสม โดยใช้หลักบริหารจัดการยานพาหนะทีท่ นั สมัย ช่วยให้ลกู ค้าได้ใช้รถยนต์ในการประกอบธุรกิจด้วยความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำเป็น ทำให้ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนือ่ ง
 

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 a vehicle replacement service in the event of a mechanical breakdown or accident, as well as a
24-hour emergency service.

REVENUE STRUCTURE OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES
		
PRODUCT/BUSINESS GROUP

/1

100.00
100.00
99.99
99.94

9.37
1.80
487.79 93.95
15.45
2.97
3.34
0.64
3.27
0.63
519.22 100.00

2010		
REVENUE
(MILLION 		
BAHT)
%

7.40
1.55
442.48 92.87
17.54
3.68
4.93
1.03
4.11
0.86
476.45 100.00

2009
REVENUE
(MILLION
BAHT)

%

5.98
1.18
473.56 93.72
15.49
3.07
2.40
0.48
7.85
1.55
505.29 100.00

Investment made by Premier Capital (2000) Co., Ltd.

COMPETITION IN THE INDUSTRY

Based on the economic condition and the trend for the vehicle leasing business, it is expected that there
will be continuous growth in 2012 despite many negative factors, such as the fluctuation of oil prices and exchange
rates, political unrest, etc. These negative factors may have widespread effects causing all businesses to control cost
more and lead to fiercer competition in the vehicle leasing business. With the main competition being in pricing, the
Company must be prepared to be competitive by ensuring mutual benefits for all parties concerned in operating its
business, offering premium quality services, and being a one-stop service provider through the offer of a fully
comprehensive range of after sales services, along with building essentially important good relationships with
customers and trade partners.

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.

» Premier Enterprise Public Company Limited

COMPETITION AND PROCUREMENT
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Remarks
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2011		
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(MILLION 		
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%

0

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
OPERATED
AT
BY
PRESENT

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

บริษัทได้จัดกิจกรรมที่ให้ประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” ซึง่ เป็นคุณค่าหลัก (Core Values) ทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยยึดถือเป็นแนวปฎิบตั ติ ลอดมา
โดยได้นำมาปฎิบัติผ่านโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้องค์กรและพนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และ
สอดรับกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนี้

1. ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ

มุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเด็ก เยาวชน และคนไทย โดยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้
เด็กๆ ทีข่ าดแคลน อันจะเป็นกำลังทีส่ ำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางสำคัญทีจ่ ะนำไปสูก่ ารพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน บริษทั และ
บริษัทย่อยจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี บริจาคเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มี
ฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส ผ่าน มูลนิธยิ วุ พัฒน์ ซึง่ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวตั ถุประสงค์และกิจกรรม
หลักในการสนับสนุนการศึกษา โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลน แต่มีความมุ่งมั่นในการเล่าเรียน ทั้งในสายสามัญและ
สายอาชีพโดยมอบทุนการศึกษาตามประเภททุน ดังนี้

ทุนสายสามัญ มอบทุนต่อเนือ่ งให้นกั เรียนทีจ่ บชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศกึ ษาต่อเนือ่ งในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ทุนสายอาชีพ มอบทุนต่อเนื่องให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาต่อเนื่องระดับประกาศนียบัตร และ
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อุดมศึกษา

ทุนพิเศษ มอบทุนต่อเนื่องให้นักเรียนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ และเหตุความรุนแรง ได้ศึกษาต่อเนื่องจาก
ระดับทีก่ ำลังศึกษา จนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที 6 
ปัจจุบนั มูลนิธิ มีนกั เรียนในความดูแลทัง้ สิน้ 1,963 คน เป็นนักเรียนทุนสายสามัญ 1,262 คน สายอาชีพ 570 คน และทุน
พิเศษ 131 คน และมีนกั เรียนทีส่ ำเร็จการศึกษาและสิน้ สุดการรับทุนไปแล้วทัง้ สิน้ จำนวนกว่าสองพันคน 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนมูลนิธิในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน การเรียนรู้ด้านจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และการปลูกสร้างจิตสำนึกที่ดีและถูกต้อง การร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน มี
โครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการร้านปันกัน โครงการครูอาสาสมัครจากนักศึกษาแลกเปลีย่ นระหว่างประเทศ โครงการประกวดศิลปกรรม
และวรรณกรรมยุวพัฒน์ 

ศิลปกรรมยุวพัฒน์ เป็นกิจกรรมทีร่ ว่ มกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและ พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ จัดประกวดผลงาน
ศิลปะของนักเรียนชัน้ ประถมปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรอบแนวคิดทีส่ ะท้อนสิง่ ดีงามทีอ่ าจกำลังเลือนหายไปในสังคมไทย จัดแสดง
และเผยแพร่ผลงาน นำภาพมาจัดทำเป็นบัตรอวยพรและปฏิทนิ เพือ่ จำหน่าย นำรายได้มาเป็นทุนในการจัดพิมพ์หนังสือนิทานภาพประกอบ
ทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ 

วรรณกรรมยุวพัฒน์ เป็นกิจกรรมจัดประกวดหนังสือนิทานภาพประกอบ ซึ่งจัดทำโดยเด็กๆ เพื่อเด็กๆ ด้วยกัน ในกรอบ
แนวคิดการส่งเสริมจริยธรรมที่ดีงาม จัดประกวดผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 นำผลงานที่ชนะการประกวดและได้รับ
คัดเลือกมาจัดพิมพ์และนำไปมอบแก่โรงเรียนในถิน่ ทุรกันดาร

The Company has organized activities that are beneficial to society and the environment under the
Premier Group’s business philosophy of “The Premier Business, The Premier People, The Premier Society”. These
are the core values that the Company and its subsidiaries use as a guideline and have practiced through various
projects that is focused on the participation of the organization and its employees in creating activities that are
beneficial and in line with the social environment and the environment. These activities include:

1. EDUCATION AND QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT ACTIVITIES

0
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These activities are aimed at the promotion of learning for sustained development of children, youths and
the Thai people and the provision of support and assistance in increasing opportunities for education of
underprivileged children who will become important forces in the development of the country, which is an important
approach that will lead to sustained social development. The Company and its subsidiaries have set a policy to each
year appropriate 5 per cent of its annual net profit for donation as scholarships for poor and underprivileged children
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,
both general education and vocational training, to underprivileged students who are committed to learn. The types of
scholarship provided include:
SCHOLARSHIP FOR GENERAL EDUCATION is a continuous scholarship granted to students who have
completed grade 6 to continue their studies in secondary school.
SCHOLARSHIP FOR VOCATIONAL TRAINING is a continuous scholarship granted to students who have
completed year 3 of secondary school to continue their studies in vocational and higher education.
SPECIAL SCHOLARSHIP is a continuous scholarship granted to students who have experienced a disaster,
such as a natural disaster and violence, to continue their studies at their present level until year 6 of secondary
school.
At present, the Foundation is providing scholarships to 1,963 students, of which 1,262 are receiving
scholarships for general education, 570 are receiving scholarships for vocational training, and 131 are receiving
special scholarships. The Foundation has over 2,000 students who have completed their education and stopped
receiving funding.
In addition, the Company has supported the Foundation in other quality of life improvement activities to
promote the development of the quality of schooling, the learning of morals, art and culture, and the development of
a conscience that is good and correct. There are many projects to help create a sharing society, such as the Pan Kan
Shop project, volunteer teacher project of exchange students from overseas, the art contest project, and the
Yuvabadhana literature project.
YUVABADHANA ART in which the Yuvabadhana Foundation together with the Silpakorn University and the
Art Gallery of the National Museum organized an art contest for children of grades 1-6 under the topic “good things
in Thai society that are fading away nowadays”. The paintings were displayed and printed as greeting cards and
calendars for sale with the proceeds used for printing the illustrated storybook that won the Yuvabadhana literature
contest.
YUVABADHANA LITERATURE in which the Yuvabadhana Foundation organized a contest of illustrated
storybooks prepared by children for children under the topic about promoting virtue. The contest is for children of
grades 1-6 and the winning storybook was published and donated to schools in remote areas.
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โครงการ “คนไทย” เท่านัน้ ทีท่ ำให้เมืองไทยน่าอยู่ ร่วมรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงหน้าทีท่ พี่ งึ มีตอ่ ประเทศชาติ ส่งเสริมวิถี
ไทย การมี “น้ำใจ ให้อภัย รักสงบ” และมีสว่ นร่วมสร้างปรากฏการณ์พลิกผันประเทศไทยให้กลับมาเป็นบ้านเมืองทีน่ า่ อยู่ โดยเผยแพร่
โครงการ “คนไทย” ผ่านสือ่ โฆษณา และสร้างสือ่ ให้คนไทยได้รว่ มสือ่ สารแนวคิด นอกจากนีย้ งั มีการผลิตและจำหน่าย เสือ้ ยืด ร่ม กระเป๋า
ผ้า เข็มกลัด สติกเกอร์ เพือ่ เชิญชวนคนไทยทุกคนได้สนับสนุน นำไปใช้ในชีวติ ประจำวัน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ตอ่ สาธารณชน กิจกรรม
ของโครงการได้ดำเนินอย่างต่อเนือ่ งมาเป็นโครงการ “คนไทย” เท่านัน้ ทีท่ ำให้เมืองไทยน่าอยู่ ฟัง พูด คิด ทำ โดย
1) มีวสิ ยั ทัศน์เพือ่ ให้คนไทยทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก เข้าใจ สนใจ และมีสว่ นร่วมสร้างความอยูด่ มี สี ขุ ในสังคม 
2) มีพันธกิจคือ ส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นพลเมือง สร้างกลไกการมีส่วนร่วมที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยการ
ฟัง พูด คิด ทำ อย่างมีระบบ 
3) มีแนวคิด คือ ความอยูด่ มี สี ขุ ในสังคมไทยจะเกิดขึน้ ได้ ต้องมีกลไกสร้างการมีสว่ นรวมของคนไทยทุกคนผ่าน การช่วยกัน
ฟัง ช่วยกันพูด ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือของคนไทยในการช่วยกันพัฒนาประเทศไทย 
ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารเผยแพร่โครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
• แคมเปญการสือ่ สาร เพือ่ ส่งเสริมจิตสำนึกและคุณค่าทีด่ งี ามในสังคมไทย การกระตุน้ การเปลีย่ นแปลงเริม่ จากทีต่ วั บุคคลและ
ทัศนคติ 
• การสร้างช่องทางแสดงความคิดเห็นเพือ่ สะท้อนสภาวะความเป็นอยูท่ แี่ ท้จริงของประชาชน ทัง้ “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้
มีพลัง และ เสวนา “คนไทย” 
• การวิเคราะห์ภาวะความอยูด่ มี สี ขุ ของคนไทย 

ร้านปันกัน มุ่งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดในสังคมไทยอย่างแท้จริง โดยการเปิดร้าน “ปันกัน” จำหน่ายสิ่งของของผู้ที่
มีเหลือใช้ปันมาเพื่อจำหน่ายในร้าน นำเงินที่ได้มาช่วยเด็กไทยในวันนี้ให้เป็นคนที่มีคุณค่าในวันหน้า ลูกค้าของร้านปันกันก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมแห่งการแบ่งปัน

2. ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม 

เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการใช้เวลาว่างของพนักงานกับครอบครัวอย่าง
มีความสุข บริษทั ได้จดั ให้พนักงานและครอบครัวไปร่วมกันปล่อยลูกเต่าทะเลทีก่ องทัพเรือ สัตหีบ จ.ชลบุร 
ี

3. ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน

เพือ่ ร่วมกันแบ่งปันและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผูใ้ ห้ บริษทั ได้รว่ มกับพนักงานและครอบครัวบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์
พัทยา สนันสนุนกิจกรรมงานวันเด็กชุมชนบ้านบางละมุงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาทอดผ้าป่าสามัคคี
วัดมโนรมย์ นอกจากนีย้ งั ให้การสนับสนุนสลากการกุศลในโอกาสต่างๆ ด้วย
 
        

“KHON THAI (THAI PEOPLE)” PROJECT with the slogan “Only Thai People Can Make Thailand Pleasant”

3. RESPONSIBILITIES TOWARDS LOCAL COMMUNITIES

To all share and to learn to be a giver. The Company together with the employees and their family donated
money through the Father Ray Foundation in Pattaya, provided assistance to the Ban Banglamung community, and
supported the Children’s Day activities organized by the Ban Banglamung community every year, as well as offered
robes and other items to monks at the Manorom Temple. In addition, the Company has purchased lottery tickets for
charity on various occasions.

» Premier Enterprise Public Company Limited

To create awareness and to cherish nature and the environment, as well as allows the employees and their
family to spend their free time together happily. The Company has organized an activity for the employees and
their family to return baby sea turtles to the sea at the Sattahip Naval Base in Chonburi Province.
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2. ENVIRONMENTAL CONSERVATION
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in which the Company is helping to campaign for the Thai people to realize their duties toward the country, to
promote the Thai traditional ways, to be “considerate, forgiving and peaceful”, and have a part in creating the
phenomenon of changing Thailand back into a pleasant place to live in. The Company has assisted in promoting
the “Khon Thai” project through advertising media and has created a platform where the Thai people can
communicate their ideas. In addition, the Company has assisted in the production and sale of the project’s t-shirts,
umbrellas, cloth bags, pins and stickers, which all Thais are invited to support by purchasing and using in their
daily lives so as to help to promote the project to the general public. The project, whose activities have been carried
out continuously, has now evolved into the “Khon Thai” Only Thai People Can Make Thailand Pleasant – Listen,
Talk, Think and Act project with:
1) A vision for all the Thai people in every sector of society to become aware, understand and become
involved in building a society of happiness and well-being.
2) A mission to boost the Thai people’s sense of civic duty and create an accessible platform through
which all Thais can participate through listening, talking, thinking and acting systematically. 
3) A concept that for there to be happiness and well-being in the Thai society there must be a
mechanism to promote the participation of all the Thai people in together helping to listen, talk, think and act so as
to create cooperation among the Thai people in helping each other to develop the country.
The project has been publicized through various activities, namely,
• Media campaigns to promote awareness and the good values in the Thai society and to stimulate
changes beginning with changing oneself and one’s attitude.
• Creation of the “Khon Thai Monitor” and the “Khun Thai Forum” as channels for expressing opinions so
as to truly reflect the quality of life of the Thai people.
• Analysis of the happiness and well-being of the Thai people.
PAN KAN SHOP project which aims to build the Thai society into a truly sharing society by opening the
Pan Kan Shop to sell unwanted goods donated by people. Revenue from the shop is used to help the Thai children
of today to be a person of quality in the future. Customers of the Pan Kan Shop are also a part of the sharing
society.

ปัจจัยความเสี่ยง
RISK FACTORS

1. ความเสีย่ งด้านการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจให้เช่ารถยนต์ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท เป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการ
ทีเ่ ป็นธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ผูแ้ ทนจำหน่ายรถยนต์ ให้ความสนใจ ทำให้มกี ารแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา
ซึง่ อาจส่งผลให้ผลตอบแทนของแต่ละบริษทั ลดลง 
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงเน้นหาตลาดที่มีความต้องการเฉพาะโดยมีการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้แตกต่าง
มากขึ้นและเพิ่มการให้บริการหลังการขายอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ Integrated Rental Information Management System มาใช้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุม่ เป้าหมายขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ทมี่ ฐี านะการเงินมัน่ คง มีศกั ยภาพในการชำระค่าเช่าตรงตามกำหนดเวลา และให้ความสำคัญของการบริการหลังการ
ขาย มากกว่าเรือ่ งราคา

2. ความเสีย่ งด้านการบริหารทรัพย์สนิ ทีห่ มดอายุสญ
ั ญาให้เช่า

รายงานประจำปี 2554
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บริษทั มีนโยบายในการให้บริการรถเช่าทีม่ อี ายุสญ
ั ญา 3-5 ปี หลังจากหมดสัญญาเช่าบริษทั อาจพิจารณาสภาพรถยนต์ดงั กล่าว
เพือ่ เก็บไว้ให้เช่าระยะสัน้ ต่อไปอีก 1 ปี หลังจากนัน้ จึงจำหน่ายออกไปโดยผ่านบริษทั ประมูลรถยนต์ใช้แล้วทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ทำให้ได้ราคา
ขายทีด่ ี
นโยบายดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถบริหารรถยนต์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2554 และ 2553 บริษัทมีการ
จำหน่ายรถยนต์ทคี่ รบสัญญาเช่าแล้ว จำนวน 308 คันและ 301 คัน ตามลำดับ โดยบริษทั มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สนิ จำนวน 39
ล้านบาทและ 32.94 ล้านบาท ตามลำดับ

3. ความเสีย่ งในเรือ่ งอัตราดอกเบีย้

เนื่องจากบริษัทกำหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า ทำให้มีรายได้ที่คงที่ ในขณะที่ต้นทุนในการดำเนินงาน ขึ้นอยู่
กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ซึ่งมีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยจะขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด จึงมีความ
เสีย่ งจากส่วนต่างของรายได้รบั และดอกเบีย้ จ่าย บริษทั จึงบริหารความเสีย่ งนีโ้ ดยการจัดหาแหล่งทีม่ าของเงินส่วนหนึง่ ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้
คงที่ ในระยะเวลาที่สอดคล้องกับอายุสัญญาเช่า เพื่อเป็นการลดผลกระทบของอัตราดอกเบี้ย โดยรักษาส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยกับ
รายได้คา่ เช่าให้อยูใ่ นระดับทีม่ กี ำไรสม่ำเสมอ 

4. ความเสีย่ งจากการดำเนินงาน

การให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์ระยะยาว บริษัทมีโอกาสที่จะไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่า และเรียกรถยนต์คืนได้ หากไม่
ระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้า หรือขาดระบบการติดตามเร่งรัดหนีส้ นิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการขาดระบบควบคุมภายในทีด่  
ี
บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เริ่มตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกลูกค้า โดยพิจารณา
จากความน่าเชือ่ ถือของลูกค้า จากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตจนถึงปัจจุบนั จัดระบบการควบคุมและติดตามการชำระค่า
เช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม และมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันการเช่าจำนวน 2 เดือน รวมถึงการเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อ
ทราบสถานะทีเ่ ป็นปัจจุบนั

5. ความเสีย่ งจากสภาพคล่องทางการเงิน

บริษทั อาจมีความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงิน เนือ่ งจากบริษทั มีแหล่งเงินทุนส่วนหนึง่ ทีม่ ีภาระต้องชำระคืนทัง้ เงินกู้ยมื
ตามสัญญาเช่าซือ้ และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน บริษทั จึงให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดเก็บค่าเช่ารับ และการขายรถยนต์ทหี่ มด
สัญญาเช่าให้มปี ระสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกำหนดการชำระหนี้ เพือ่ บริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั  

6. ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ

ในปี 2554 ทีผ่ า่ นมาเกิดเหตุการณ์นำ้ ท่วมครัง้ ใหญ่ขนึ้ ในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์จำนวนมาก
สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยตั้งอยู่ในเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ นอกจากทรัพย์สินประเภทรถยนต์ให้เช่าที่ได้รับความเสีย
หายซึง่ รถจอดอยูใ่ นเขตอุทกภัยจำนวน 4 คัน อย่างไรก็ตาม บริษทั ย่อยได้จดั ให้มกี ารประกันภัยรถยนต์ทกุ คัน โดยครอบคลุมความเสีย่ งทุก
ประเภท ทั้งความเสียหายจากอัคคีภัย อุทกภัย และการสูญหาย ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ดังกล่าวจึงเรียกร้องกับบริษัท
ประกันภัยได้ อนึง่ เพือ่ ป้องกันเหตุการณ์ทไี่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ บริษทั ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ โดยในด้านความเสีย่ งจากความเสีย
หายของทรัพย์สนิ ได้จดั ให้มกี ารทำประกันภัยทีเ่ พียงพอและเหมาะสม ในด้านการปฎิบตั งิ านได้รว่ มมือกับบริษทั ทีใ่ ห้บริการด้าน IT สำรอง
ข้อมูลไว้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถปฎิบตั งิ านนอกสถานทีท่ ำการได้ นอกจากนีย้ งั สามารถย้ายฐานปฎิบตั งิ านด้านบริการลูกค้าไปยังสาขา
ของบริษทั ย่อยในต่างจังหวัดได้ดว้ ย

1. RISK FROM MARKETING AND COMPETITION

As many operators, those of which are financial institutions and operators in related businesses such as
car dealers, are interested in the vehicle leasing business, the Company’s core business, the competition in this
industry is high. Particularly, price competition is intense and could result in lower returns for each company.
In order to reduce this risk, the Company focuses on markets with specific needs by adding more value to
the products and services and increasing the number of high quality after-sales services. The Company is utilizing
the modern and effective Integrated Rental Information Management System computer software in order to meet
the demands of target groups of medium and large organizations with financial stability, which are able to pay rent
within the due date and place higher importance on after-sales services than on price.

2. RISK FROM MANAGEMENT OF ASSETS WITH EXPIRED LEASE TERMS

The Company’s policy is to offer vehicle leasing with terms of 3-5 years. After expiration of the lease, the
Company may consider keeping such vehicle for a short-term lease of 1 more year. Subsequently, the vehicle is
sold through a respectable used car auction company as a higher price can be obtained.
This policy has enabled the Company to efficiently manage the vehicles in its fleet. In 2011 and 2010, the
Company divested 308 vehicles and 301 vehicles with expired lease terms, respectively, and recorded profit from
sale of assets of 39 million baht and 32.94 million baht, respectively.

3. RISK FROM INTEREST RATE

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.

6. RISK FROM NATURAL DISASTERS

In 2011, the severe flooding in Thailand resulted in a large number of deaths and tremendous damages to
properties. The Company and its subsidiary are located in the non-flooded zone and were not affected, apart from
the damage of 4 leased vehicles that were parked in the flooded areas. Nevertheless, the subsidiary has taken out
insurance policies for all vehicles that cover all types of risks, including damages from fire, flood and loss. Therefore,
the Company can claim for damages of these vehicles from the insurance company. In order to protect itself from
unforeseen circumstances, the Company has prepared contingency measures. For risk from damage of assets, the
Company has taken out insurance policies that are sufficient and suitable. For its operations, the Company has
collaborated with its information technology provider in making regular backup data and is capable of operating
outside its office. In addition, it can also move its base for customer service operations to other branches of the
subsidiary in the provinces.

» Premier Enterprise Public Company Limited

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.

Annual Report 2011

4. RISK FROM OPERATIONS

11

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 on loans. The Company has loans with both fixed interest rate and floating
interest 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 interest
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.

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
SHAREHOLDING STRUCTURE AND MANAGEMENT

1. ผูถ้ อื หุน้

1.1 กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก
รายละเอียดเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ทีม่ ชี อื่ ปรากฏตามทะเบียนบัญชีผถู้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554
มีดงั ต่อไปนี้

รายงานประจำปี 2554
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ชือ่

จำนวนหุน้

% การถือหุน้

1. บริษทั พรีเมียร์มาร์เก็ตติง้ จำกัด

145,731,770

18.22

2. บริษทั พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด

41,587,945

5.20

3. บริษทั พรีเมียร์โกลเบิลคอร์เปอเรชัน่ จำกัด

39,115,507

4.89

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

34,430,028

4.30

5. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จำกัด

23,920,700

2.99

6. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH

23,455,280

2.93

7. น.ส.วัฒนพร ฉัตรคุณ

17,325,700

2.17

8. บริษทั พี. เอม. ฟูด จำกัด

14,929,937

1.87

9. บริษทั ลิควิเดชัน่ 3 จำกัด

14,056,022

1.76

11,964,495

1.50

366,517,384

45.83

10. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รวมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

หมายเหตุ * การถือหุ้นของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์ เป็นการถือหุ้นแทนและเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้กลุ่ม 8 (เจ้าหนี้ ในมูลหนี้
ค้ำประกัน) ตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั  
1.2 กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทมี่ บี คุ คลทีเ่ กีย่ วโยงกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการของบริษทั มีดงั นี้
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จำกัด และ บริษทั พี.เอม.ฟูด จำกัด มีกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการร่วมอยูใ่ นบริษทั คือคุณ
วิเชียร พงศธร และ คุณดวงทิพย์ เอีย่ มรุง่ โรจน์ 
1.3 สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free float) เท่ากับร้อยละ 67.06 

2. การจัดการ
2.1 โครงสร้างการจัดการ
บริษทั มีคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษทั มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวิเชียร
พงศธร
ประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอีย่ มรุง่ โรจน์
กรรมการ
3. นายอุดม
ชาติยานนท์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุชาย
วัฒนตฤณากุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิชยั
หิรญ
ั วงศ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสุชาดา สมัยสุต เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั

1. SHAREHOLDERS

1.1 Top 10 Shareholders
Details of the top 10 shareholders whose names are shown in the shareholders register as of 30
December 2011 are as follows:
NAME
1. Premier Marketing PCL.

145,731,770

18.22

2. Premier Planner Co., Ltd.

41,587,945

5.20

3. Premier Global Corporation Co., Ltd.

39,115,507

4.89

4. The Siam Commercial Bank PCL.

34,403,028

4.30

5. Thai NVDR Co., Ltd. (Thai NVDR)

23,920,700

2.99

6. Commerz Bank AG, Singapore Branch

23,455,280

2.93

7. Miss Watanaporn Chatkun

17,325,700

2.17

8. P.M.Food Co., Ltd.

14,929,937

1.87

9. Liquidation 3 Co., Ltd.

14,056,002

1.76

11,964,495

1.50

366,517,384

45.83

10. Bangkok Bank PCL.
Total Major Shareholders

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. Vichien Phongsathorn and Mrs. Duangthip Eamrungroj.
1.3 The number of shares owned by minor shareholders (free float) is equivalent to 67.06 per cent.

2. MANAGEMENT
2.1 MANGEMENT STRUCTURE
The Company’s management structure comprises of 2 committees, namely the Board of Directors and
the Audit Committee as detailed below.
2.1.1 BOARD OF DIRECTORS
As at 31 December 2011, the Company’s Board of Directors consists of 5 directors as follows:
1. Mr. Vichien
Phongsathorn
Chairman
2. Mrs. Duangthip Eamrungroj
Director
3. Mr. Udom
Chatiyanont
Independent Director and Chairman of Audit Committee
4. Mr. Suchai
Vatanatrinakul
Independent Director and Audit Committee 
5. Mr. Wichai
Hirunwong
Independent Director and Audit Committee 
Mrs. Suchada Samaisut acts as Secretary of the Board of Directors and Corporate Secretary.

» Premier Enterprise Public Company Limited

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.
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NO. OF SHARES

วาระการดำรงตำแหน่ง
ข้อบังคับของบริษทั ได้กำหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึง่ ในสาม
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วิธจี บั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ น
ตำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตำแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่กไ็ ด้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท
1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
เรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนดำเนินการ เช่น เรือ่ งทีก่ ฎหมายกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ การทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ
กำหนด
2) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะ
กรรมการก็ได้
3) แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดต่างๆ
4) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรือ่ งทีม่ สี าระสำคัญ เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำนาจ
การบริหาร และรายการอืน่ ใดทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือทีก่ ฎหมายกำหนด
5) กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
ในปี 2554 บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการรวม 4 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั

รายงานประจำปี 2554

» บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 14

1. นายวิเชียร

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

พงศธร

4/4

2. นายวิวฒ
ั น์
พงศธร
(ลาออกจากกรรมการเมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554)

1/4

3. นางดวงทิพย์

เอีย่ มรุง่ โรจน์

4/4

4. นายสุรเดช
บุณยวัฒน
(ลาออกจากกรรมการเมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554)

1/4

6. นายอุดม

4/4

ชาติยานนท์

7. นายสุชาย
วัฒนตฤณากุล
(เป็นกรรมการตัง้ แต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2554)

2/4

8. นายวิชยั
หิรญ
ั วงศ์
(เป็นกรรมการตัง้ แต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2554)

2/4

คณะกรรมการบริษทั ชุดปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายอุดม
ชาติยานนท์
2. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล
3. นายวิชยั
หิรญ
ั วงศ์
สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทพิจารณาคุณสมบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนกระบวนการสรรหาจะใช้วธิ กี ารตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2 การสรรหากรรมการ
และผูบ้ ริหาร
บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ
กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั นี้

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 2011, there were 4 Board of Directors’ meetings. Attendance of each director can be summarized as
followed:
DIRECTOR’S NAME

ATTENDANCE / TOTAL MEETINGS (TIMES)

1/4

3. Mrs. Duangthip Eamrungroj

4/4

4. Mr. Suradej Boonyawatana
(resigned from Director effective from 4 July 2011)

1/4

5. Mr. Udom Chatiyanont

4/4

6. Mr. Suchai Vatanatrinakul
(appoint to be Director in place of Mr. Viwat Phongsathorn )

2/4

7. Mr. Wichai Hirunwong
(appoint to be Director in place of Mr. Suradej Boonyawatana)

2/4

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. Independent director means a director who has the following qualifications.

» Premier Enterprise Public Company Limited

2. Mr. Viwat Phongsathorn
(resigned from Director effective from 4 July 2011)
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1. Mr. Vichien Phongsathorn

» บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 16
รายงานประจำปี 2554

1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็น
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถอื หุ้นที่มีนยั หรือ
ผูม้ อี ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุม
ของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำรายการทางการค้าทีก่ ระทำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื
ค้ำประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ทำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี้ ทีต่ อ้ ง
ชำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทัง้ นี้
การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง
หนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้
ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ
หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย 
9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำเนินงานของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

2.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายอุดม
ชาติยานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
2. นายสุชาย
วัฒนตฤณากุล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชยั
หิรญ
ั วงศ์
กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนางสุชาดา สมัยสุต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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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.
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, 2011 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.

วาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การ
แต่งตัง้ ใหม่ได้ในกรณีทกี่ รรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ แทนจะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบทีล่ าออก

รายงานประจำปี 2554
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่ง
ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5) พิจารณารายการเกีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั  
(2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
8) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2554 บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 และมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้

รายชือ่ คณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

1. นายอุดม

ชาติยานนท์

2/2

2. นายสุชาย

วัฒนตฤณากุล

2/2

3. นายวิชยั

หิรญ
ั วงศ์

2/2

2.1.3 ผู้บริหาร
บริษทั ไม่มีพนักงานประจำ เนือ่ งจากบริษทั ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษทั ย่อย การดำเนินงานของบริษทั จะใช้
วิธกี ารว่าจ้าง บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จำกัด ให้ดำเนินการด้านงานบริหารและงานสนับสนุนอืน่ ๆ

TERM OF THE AUDIT COMMITTEE
The term of the Audit Committee member is 3 years. A retiring committee member is eligible for reappointment. 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.

1. Mr. Udom

Chatiyanont

2/2

2. Mr. Suchai

Vatanatrinakul

2/2

3. Mr. Wichai

Hirunwong

2/2

2.1.3 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.
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ATTENDANCE / TOTAL MEETINGS (TIMES)
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AUDIT COMMITTEE’S NAME
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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, 
(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.
On 4 July 2011, Board of Directors of Premier Enterprise Public Company Limited has appointed the
audit committee. In 2011,there were 2 Audit Committee’s meetings . Attendance of each director can be summarized
as followed:

2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
คณะกรรมการผูไ้ ม่มสี ว่ นได้เสียจะเป็นผูส้ รรหาและพิจารณาคัดเลือกผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความ
เห็นชอบ และเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ลงมติแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ต่อไป โดยผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการต้องได้รบั คะแนน
เสียงเห็นชอบเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
2.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1) กรรมการ
ในปี 2554 บริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าเบีย้ ประชุม ดังนี้
1) บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2554
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ชือ่ -สกุล
ตำแหน่ง

เบีย้ ประชุม (บาท)		
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษทั
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรวม

1. นายวิเชียร พงศธร *
ประธานกรรมการ

-

-

-

2. นางดวงทิพย์ เอีย่ มรุง่ โรจน์ *
กรรมการ

-

-

-

3. นายอุดม
ชาติยานนท์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

56,000

36,000

92,000

4. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

28,000

28,000

56,000

5. นายวิชยั
หิรญ
ั วงศ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

28,000

28,000

56,000

                                     รวม

204,000

หมายเหตุ : * กรรมการทีไ่ ม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั
2) บริษทั ย่อย
- ไม่มี - 

(2) ผู้บริหาร
1) บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี - 
2) บริษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทน ในรูป เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ให้แก่ผบู้ ริหาร
6 คน เป็นจำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 12.55 ล้านบาท

2.3.2 ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

2.4 การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและ
การบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วย
ส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท
จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้

2.2 SELECTION OF DIRECTOR AND EXECUTIVE
The Company,sofar 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. Each nominated person must
have the vote exceeding a half of total votes right of the shareholders who attended to the Shareholders Meeting. 

2.3 REMUNERATION FOR THE DIRECTORS AND EXECUTIVES
2.3.1 MONETARY REMUNERATION
(1) DIRECTORS
In 2011, the remuneration to the directors is as follows:
1) Premier Enterprise Public Company Limited 

(Unit : Baht)

MEETING ALLOWANCE 
NAME
POSITION

DIRECTOR

AUDIT
COMMITTEE

TOTAL
REMUNERATION

-

-

-

-

-

-

3. Mr. Udom
Chatiyanont
Independent Director & Chairman of Audit Committee

56,000

36,000

92,000

4. Mr. Suchai
Vatanatrinakul
Independent Director & Audit Committee

28,000

28,000

56,000

5. Mr. Wichai
Hirunwong
Independent Director & Audit Committee

28,000

28,000

56,000

1. Mr. Vochien
Chairman

Phongsathorn *

2. Mrs. Duangthip Eamrungroj
Director

*

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 6 persons, is the amount of 12.55 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 as follows:

» Premier Enterprise Public Company Limited

Remarks * Director do not receive any Directors’ remuneration.
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                                                    Total

1. ให้ความสำคัญต่อสิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
2. สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติการใช้ข้อมูล
ภายในให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ เพือ่ ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ
3. ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ โดยคำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงกับบริษทั มีการ
กำหนดนโยบายด้านการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคม และจรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานยึดถือและนำไปปฏิบตั ิ
4. มีการเปิดเผยสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบ
ถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
5. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล
6. จัดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นอิสระ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการทีช่ ดั เจน โดยคณะกรรมการบริษทั ทำหน้าทีใ่ นการพิจารณา และให้ความเห็นชอบใน
เรือ่ งทีส่ ำคัญเกีย่ วกับการดำเนินงานของบริษทั รวมทัง้ กำกับดูแลการให้ฝา่ ยจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ขณะทีฝ่ า่ ยจัดการทำ
หน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ ำหนด
โดยหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2549
ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีการปฏิบตั ดิ งั นี้

รายงานประจำปี 2554
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ในการให้ความสำคัญในสิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื
หุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั ประกอบด้วย สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ทถี่ อื อยู่ สิทธิการมีสว่ นแบ่งผลกำไรจากบริษทั อย่าง
เท่าเทียมกัน สิทธิการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ และสิทธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การร่วม
ตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษทั การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั เป็นต้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าทียมกัน มีมาตรการในการ
ป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ มีระบบการจัดเก็บรักษา การป้องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายใน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้องของกรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี 
้
1. บริษทั มีนโยบายเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพือ่ รักษามาตรฐานเกีย่ วกับระบบพืน้ ฐานทีส่ ำคัญใน
การสร้างระบบควบคุมทีม่ คี ณ
ุ ภาพสำหรับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสือ่ สารข้อมูล 
2. บริษทั จัดทำ บันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษทั สำหรับพนักงาน ผูร้ บั จ้าง ผูข้ ายสินค้า ผูใ้ ห้บริการ รวมทัง้ ผูท้ ี่
เข้าเยีย่ มชมกิจการของบริษทั เพือ่ ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษทั และบริษทั ย่อย
3. บริษทั ได้กำหนดระเบียบปฏิบตั เิ รือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในบริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอ
ภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน รวมทัง้ หลีกเลีย่ งข้อครหาเกีย่ วกับความเหมาะสมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยกำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนัก
งานของบริษทั ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์แก่ผอู้ นื่
ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้ ต้องไม่ทำการซือ้ ขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั
เว้นเสียแต่วา่ ข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าทำนิตกิ รรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั อัน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำการซือ้ ขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการ หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดดังกล่าวนีใ้ ห้รวม
ความถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ด้วย หากผูใ้ ดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูก
ลงโทษทางวินยั และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
4. บริษัทให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบท
กำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่
กรรมการหรือผูบ้ ริหารซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
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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.
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 Board of Directors has established the policy for good corporate governance that gives importance
to the basic rights of the shareholders and the prevention of any violation or curtailing of such rights. The basic
rights of the shareholders, as security investors and owners of the Company, consist of the right to buy, sell or
transfer shares that they hold, the right to receive a share in the profit of the Company, the right to receive adequate
information on the Company, and the right to participate in the shareholders’ meetings to express an opinion and to
make decisions on important issues, for instance dividend payment, election or removal of members of the Board, the
setting of the remuneration for directors, the appointment of the external auditor and the setting of the audit fee, the
approval of transactions that affect the Company’s business, the amendment of the Company’s Memorandum of
Association and Articles of Association, etc. 
CHAPTER 2. THE EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS
The Company’s Board of Directors has ensured that the basic rights of every shareholder have been
equitably protected, including the procedures on holding the shareholders’ meetings, the prevention of the misuse of
inside information by the directors, executives and employees, and the disclosure by the directors and executive of
information on any personal interest or those of their related persons,as follow:
1. The Company has a policy on the security of its information systems in order to maintain the
standard of important fundamental systems used in building quality control systems for the work process, computer
systems and data communication systems. 
2. The Company has signed confidentiality agreements with its personnel, contractors, suppliers,
service providers, as well as company visitors, in order to prevent the disclosure of any sensitive information or news
of the Company or its subsidiary that has not be disclosed to the public. 
3. The Board of Directors has set in writing the procedures for the use of inside information to promote
transparency, equality and fairness equally to all shareholders and to prevent the use of such inside information that
has not been disclosed to the public for abusive self-dealing, as well as avoid criticism regarding the appropriateness
of the 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.
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 director or executive acquires or divests the
Company’s securities, they must also report their securities holding and the holding of their spouses and minor

ตลาดหลักทรัพย์ทราบเพือ่ เผยแพร่ตอ่ สาธารณชนต่อไป รวมทัง้ ได้กำหนดให้มกี ารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ของกรรมการ
ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้ ด้วย
5. คณะกรรมการบริษทั ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ และผูบ้ ริหาร ตามพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที4่ ) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552
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หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ดำเนินธุรกิจภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” โดยมุง่ ทีจ่ ะประสบความสำเร็จแบบยัง่ ยืน
โดยคำนึงถึงสิทธิ ความถูกต้อง และความเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ และเพือ่ เป็นแนวปฎิบตั สิ ำหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน ได้มกี าร
กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรเป็นจรรยาบรรณบริษทั ครอบคลุมการปฎิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ ผูม้ คี วาม
สัมพันธ์ทางธุรกิจ พนักงาน และ สังคม อันได้แก่
ผู้ถือหุ้น
: ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ โปร่งใส เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั และผูถ้ อื หุน้  
ลูกค้า
: เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรักษาความลับ
ของลูกค้า
คู่ค้าและเจ้าหนี้ : ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
ทีก่ ำหนดไว้ 
คู่แข่งทางการค้า : แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งด้วย
วิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต 
พนักงาน
: ปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ทัง้ ในด้านโอกาส การพัฒนาความรู้ ศักยภาพ การดูแล
สุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงาน
สังคม
: มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมทีด่ งี าม ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม 
บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การห้ามพนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและนำซอฟแวร์ที่
ผิดกฎหมายมาใช้ การให้ความเสมอภาคในเรือ่ งการจ้างงาน การไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริต การห้าม
จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และการให้พนักงานเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง
สิง่ แวดล้อมด้วย
บริษทั ตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและการเสนอข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการ
พัฒนาธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี บริษทั ได้มกี ารรายงานเกีย่ วกับการดำเนินงานของบริษทั ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียควรทราบ ทัง้ ในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษทั  

และหากมีประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำผิดกฏหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษทั ได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2301-1020 หรือทีอ่ เี มลล์ ircontact@pe.premier.co.th
นอกจากนีบ้ ริษทั ได้มกี ารพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง เช่น
1) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังการใช้บริการ เพือ่ การพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2) การให้ขอ้ มูลข่าวสารของการบริการทีเ่ ป็นปัจจุบนั รวมทัง้ การให้การฝึกอบรมแก่คคู่ า้ อย่างสม่ำเสมอ
3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นแบบเปิดกว้างและอิสระ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา
ปรับใช้ในการทำงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานทางการเงิน
และรายงานทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอืน่ ทีส่ ำคัญทีม่ ี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศของบริษทํ ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธรณชน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่มี
ความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เลือกใช้นโยบายบัญชีที่
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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. 
5. The Board of Directors has set guidelines and procedures for reporting the interest 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. 
CHAPTER 3. ROLE OF STAKEHOLDERS
The Company operates under the vision “The Premier Business, The Premier People, The Premier
Society” with the determination to achieve sustained success with consideration to the rights, righteousness and
fairness to all groups of stakeholders. As a guideline for the executives and employees, the company has prescribed
in writing its code of business ethics, which covers the treatment of all groups of stakeholders, including.
Shareholders : Perform duties with honesty and transparency to the maximum benefits of the
Company and its shareholders
Customers
: Attend to and be responsible for customers, produce and distribute only goods/
services that are of standard quality and safety, strictly abide by the terms and
agreements with customers and maintain the confidentiality of clients’ non-public
information
Business
: Conduct business with fairness, do not exploit, respect and abide by the terms of the 
Partners and
agreement
Creditors
Competitors : Compete within a competitive context with fairness and honesty
Employees
: Treat all employees equally and with fairness in terms of opportunity, knowledge
development, potential, hygiene, safety and working environment, including
remuneration and benefits 
Social
: Participate in improving the quality of life,build happy society,develop virtue and
morality,preserve culture, protect the environment
The Company has established policies on the environment and society, prohibition of employees from
copyright infringement and use of counterfeit software, provision of equal rights in employment, non-involvement with
human rights infringement, anti-corruption, prohibition of bribery for the benefit of the Company, and requirement for
employees to be conscientious and work with awareness to safety and consideration of the environment.
The Company realizes that support and presenting of opinnion from every group of stakeholders is helpful
for the operation and business development of the company. The Company has performed in accordance with the
relevant laws and regurations so that the rights of the stakeholders will be well protected. The Company has reported
on the operations of the company to the stakeholders both though its annual report and the website of the company.
Stakeholders can directly advise the Company’s directors at facsimile number 0-2301-1020 or by e-mail at
ircontact@pe.premier.co.th of any illegal practices, incorrect financial reporting, insufficient internal control or unethical
practices.
In addition, the Company has developed mechanisms for participation of stakeholders in improving the
Company’s operations, which include:
1) Conduct a customer satisfaction survey on the Company’s provision of after sale services for use in
developing these services in line with the customers’ requirements.
2) Provide information and news on the services currently provided, as well as provide regular
training for the trade partners.
3) Organize promotional activities and provide opportunities for the employees to express their
opinions openly and freely so that the information gained can be adapted to help increase the efficiency and
effectiveness of the work process. 
CHAPTER 4. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
The Board of Directors recognizes the importance of disclosure of information, both financial and nonfinancial, 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, 

เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยในรายงานประจำปีมีรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้มอบหมายให้มีบุคคล
ทำหน้ า ที่ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ โ ดยเฉพาะ โดยผู้ ล งทุ น สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ โ ทรศั พ ท์ ห มายเลข 0-2301-1585 หรื อ ที่ อี เ มลล์
ircontact@pe.premier.co.th
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการ
ดำเนินธุรกิจให้กบั บริษทั โดยเป็นผูก้ ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกำกับดูแล ติดตามผล
การปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้
ณ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษทั มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจำนวน
2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จำนวนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 60 มากกว่า 1/3 ของจำนวนกรรมการทัง้ คณะ สูงกว่า
หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เป็นการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ กรรมการบริษัททั้ง 5 ท่านดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษทั จดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษทั รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนสามารถดูได้ทเี่ อกสารแนบ 1
คณะกรรมการของบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังราย
ละเอียดในข้อ 2.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ และมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทสี่ ำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
การทำหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั แบ่งแยกอย่างชัดเจน ประธานกรรมการของบริษทั ซึง่ เป็น
กรรมการคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่น ในการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะ
กรรมการ เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทอื่นนั้น บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เป็นประจำทุกปีตลอดมา และบริษทั มิได้มกี ารจำกัดจำนวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งขึน้
กับดุลยพินจิ และศักยภาพของแต่ละท่านซึง่ อาจมากน้อยไม่เท่ากัน ส่วนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงนัน้ บริษทั ได้กำหนดนโยบาย
และวิธปี ฏิบตั ใิ นการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั อืน่ ไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมาย
กำหนด รวมทัง้ สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ประกอบด้วย นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ กำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำเนินงานตาม
นโยบายทีก่ ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจัดทำเป็นลายลักษณ์อกั ษร ดังรายละเอียดในหัวข้อ
2.4 และแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย เพื่อการมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย และได้กำหนดแนวทางให้มกี ารทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปีเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษทั

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อกั ษร (รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทั ) เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานยึดถือเป็นหลักปฏิบตั ใิ นการดำเนินธุรกิจทีถ่ กู ต้องและเป็นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย และได้แจ้งให้ทกุ คนทราบเพือ่ ถือปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกำหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ การตัดสินใจใดๆ ใน
การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เท่านัน้ และควรหลีกเลีย่ งการกระทำทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยว
โยงของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มอี ำนาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
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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 0-2301-1585 and
by e-mail at ircontact@pe.premier.co.th.
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, 2011, the Board of Directors is composed of 5 directors, 2 of whom are
executives and 3 are independent directors. The number of independent directors equals 60 per cent and exceeds
one-third of the total number of directors in the Board as prescribed by the regulations of the SEC in order to create
a balance in the consideration of any matter. All 5 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 has 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. 
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, including to keep it within a computer system which is easy to access and
which cannot be amended, 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.
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

นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

การควบคุมภายใน
(รายละเอียดได้กล่าวไว้ใน หัวข้อ 2.7 การควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสีย่ งในภาพรวมทัง้ องค์กร ประเมินความเสีย่ งและบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยมีการจัดทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
(Control Self Assessment) ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค
ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิง
ธุรกิจ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสาเหตุทงั้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสีย่ งใดทีจ่ ะเป็นปัญหาหรือ
อุปสรรค ต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ ำหนดแล้ว บริษทั จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสีย่ งเหล่านี้ พร้อม
กับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง ทำความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง
และดำเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขัน้ ตอนในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพือ่ วัตถุประสงค์ในการป้องกันและ
ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การดำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับ
ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทีจ่ ะสร้างคุณค่าเพิม่ ให้แก่องค์กรด้วย

รายงานประจำปี 2554
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผบู้ ริหารงานบัญชีและผูส้ อบบัญชีเข้าประชุมร่วมกัน
และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั
และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงาน
ประจำปี งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจั ด ทำขึ้น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี รั บ รองและตรวจสอบโดยผู้ ส อบบั ญ ชี ของบริ ษั ท การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สารสนเทศทีส่ ำคัญ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ขอ้ มูลการเงิน ดำเนินการบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2554 หลังจากบริษทั ออกจากแผนฟืน้ ฟูแล้ว คณะกรรมการบริษทั ได้กำหนดให้มกี ารประชุมโดยปกติเป็นประจำ
ทุก 3 เดือนโดยมีการกำหนดตารางเวลาการประชุมล่วงหน้าทัง้ ปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจำเป็น มีการกำหนดวาระ
ที่ชัดเจนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุม มีการนำส่ง
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุจำเป็นเร่งด่วน
กรรมการได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการนอกเหนือจากเอกสารที่ได้นำส่ง บริษัทได้
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนือ่ งและทันการ
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ กรรมการผูจ้ ดั การในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดของ
บริษทั ได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ เพือ่ ชีแ้ จงข้อมูล ประกอบด้วย แผนงานประจำปี ผลการดำเนินงาน และโครงการใหม่ๆ เป็นต้น รวมทัง้
รับทราบนโยบายโดยตรงในการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมด้วยและเป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุมซึง่ สาระสำคัญประกอบด้วย วัน เวลาเริม่ -เวลาเลิกประชุม ชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีล่ าประชุม สรุป
สาระสำคัญของเรือ่ งทีเ่ สนอคณะกรรมการ สรุปประเด็นทีม่ กี ารอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการ และมติของคณะกรรมการ โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และมีการจัดเก็บ
ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ทั้งต้นฉบับและเก็บรักษาสำเนาด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงโดย
ไม่สามารถแก้ไขได้
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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.
INTERNAL CONTROL
(See details in Section 2.7 Internal Control)
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.
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS The audit committee has a duty to review financial report,
which accounting staff and auditor will have a meeting altogether, and then present the financial report to the Board
of Director of the Company every quarter. The Board the Director of the Company will be responsible for total
financial statements of the Company and subsidiaries, including the financial information (Report on Responsibility of
the Board of Director as to Financial Report) which is specified in prepared in accordance with the accounting
standard, and audited by the certified public accountant of the Company. The disclosure of the important information,
both financial and non-financial information, is made based on the complete and consistent of facts.
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.

โดยทัว่ ไปคณะกรรมการบริษทั จะเข้าร่วมการประชุมทุกท่านทุกครัง้ ยกเว้นแต่มเี หตุจำเป็น ซึง่ จะแจ้งเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 2.1.1 คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย

4. ค่าตอบแทน
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการ
อยูใ่ นรูปของบำเหน็จประจำปี และเบีย้ ประชุม สำหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอยูใ่ นรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในปี 2554 อยูใ่ นหัวข้อ 2.3 เรือ่ งค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร 

5. การประเมินตนเอง
ในปี 2554 คณะกรรมการบริษทั ได้ทำการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองทัง้ คณะ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น
6 หัวข้อได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
การทำหน้าทีข่ องกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร เพือ่ ร่วมกันพิจารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีทผี่ า่ นมา เพือ่ การปรับปรุงต่อไปเพือ่ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึน้

รายงานประจำปี 2554
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6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษทั และผูเ้ กีย่ วข้องเข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ ทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD, Thai Institute of Director) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือองค์กรอิสระต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฎิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ก็จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ด้วย นอกจากนี้บริษัทได้มี
โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ การสืบทอดตำแหน่งผูบ้ ริหารตามลำดับขึน้ ไปพร้อมกำหนดผูท้ ที่ ำหน้าทีแ่ ทนผูบ้ ริหารในระดับต่างๆ ในกรณีที่
ผูบ้ ริหารท่านนัน้ ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้

2.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
ตามรายละเอียดทีป่ รากฎใน หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ข้อ (3) เรือ่ ง การดูแล เรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน

2.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั และบริษทั ย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) จำนวนทัง้ สิน้ 163 คน 

ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2554 บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานคิดเป็นเงินรวมทัง้ สิน้ 44.39 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทน
ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
พนักงาน และเพือ่ จูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษทั ในระยะยาว

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจการให้บริการ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบาย ส่งเสริมให้บริษัทย่อยมี
การฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั้งในด้านธุรกิจและคุณธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจให้พนักงานทำงานในระยะยาว โดยมีการจัดทำแผนการอบรมบุคคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างป็นระบบ
ซึง่ คลอบคลุมเรือ่ งต่างๆ อาทิเรือ่ งการบริหาร การจัดการ เทคนิคการปฏิบตั งิ านและการพัฒนาทักษะในงานเฉพาะด้าน เป็นต้น
ในปี 2554 บริษทั มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรูแ้ ก่พนักงานในเรือ่ งต่างๆ อาทิเช่น
• การขายเชิงทีป่ รึกษาอย่างมืออาชีพ เพือ่ ให้พนักงานฝ่ายขายมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการขายและให้บริการ สร้างทักษะ
การขายเชิงรุก สามารถนำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ในการขายและให้บริการอย่างเสมือนทีป่ รึกษาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ, ยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถอย่างมืออาชีพ และการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อ
เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการขับขี่ เพิ่มความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ รณรงค์ให้สงั คมไทย คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนด้วย

(See details in Section 2.4 Corporate Governance Chapter 2)
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As at 31 December 2011, the Company and its subsidiaries had a total of 163 employees (excluding
management) who are all permanent employees.
REMUNERATION OF EMPLOYEES
In 2011, the Company and its subsidiaries paid remuneration to its employees totaling 44.39 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
The Company considers its personnel to be a key factor in operating a service-oriented business.
Therefore, the Company has a policy to encourage its subsidiary to provide continuous training for its employees
on a regular basis for both business and morals in order to improve performance and enhance employee morale in
the long term. A human resources development plan has been set as a guideline in the systematic development of
the employees, which covers several issues including administration, management, technical skills and skills in
specialized work.
In 2011, the Company has organized training seminars to educate employees in various matters, such as
• Consultative Selling seminar in order to provide the salespeople with knowledge and understanding
of the sales process and the provision of services and to help develop proactive sales skills. The knowledge gained
can be applied to the sales and service process with the salespersons playing the role of a consultant for the
customers effectively.
• Defensive Driving seminar in order to raise the standard of driving of the chauffeurs to a
professional level and to drive safely so as to enhance the safety skills in driving and increase knowledge and
accurate understanding that can be applied effectively to the daily life, as well as campaigned for the Thai people
to take into account driving and road safety.
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Normally, the Board of Directors will attend the meeting every time and every person unless in case
of necessary cause which will be informed in advance before the meeting (Additional details of the meeting in the
year 2011 is in 2.1.1) Moreover, it is the policy of the Board that the non-executive directors have the opportunity to
have meeting, as necessary, among themselves, without management team, to debate the issues they are interested.
The meeting outcome will be notified by them to the managing director.
4. REMUNERATION
The remuneration of the directors and executives are determined by the Board of Directors 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.
The remuneration paid to directors and executives for the year 2011 was detailed in Section 2.3 Remuneration for
the Directors and Executives .
5. BOARD SELF ASSESSMENT
The Board of Directors evaluates its performance at least once a year to collectively review its
overall performance, problems and obstacles during the past year in order to help increase operational efficiency. In
2011, the directors have completed the self-assessment forms, which 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 development of directors and executives.
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. In addition, the
Company develops employees for succession to top management positions and has identified successors at various
management levels in the case that any executive can no longer perform his duties.

• กิจกรรม Idea Time เพือ่ ให้พนักงานรูส้ กึ มีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา กระตุน้ และผลักดันให้พนักงานได้แสดงพลังความรู้
ความสามารถ ตามความถนัดของตน และรูจ้ กั แบ่งปันความรูค้ วามสามารถให้แก่ผอู้ นื่ เป็นการลดช่องว่างระหว่างหัวหน้างานกับผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา, พนักงานกับพนักงาน, หน่วยงานกับหน่วยงาน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรืน่
• การทำงานเป็นทีมเพือ่ การปฎิบตั งิ านร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ “ก้าวด้วยกัน ไปได้ไกล - Together We Can เพือ่
ฝึกทักษะการสร้างและพัฒนาลักษณะนิสัยการทำงานเป็นทีม การสร้างภาวะผู้นำ และเพิ่มทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการคิดวิ
เคราะห์เพือ่ นำไปใช้ในการแก้ปญ
ั หา ช่วยในการฝึกทักษะการสร้างทีมงานและพัฒนาพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ (Synergy) ฝึกทักษะ
การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันด้วยความคิดเชิงบวกและความรูส้ กึ ดีๆ ทีม่ ตี อ่ กันอย่างจริงใจและไว้วางใจต่อกัน
• และการอบรมกลักสูตรอืน่ ๆ

2.7 การควบคุมภายใน
บริษทั ได้ให้ความสำคัญในเรือ่ งระบบการควบคุมภายใน และติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างต่อ
เนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน โดยมีฝา่ ยตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าทีส่ อบทาน
การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าสมประโยชน์ มีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน ทีม่ ี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สรุป
ระบบควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่าง ๆ มีดงั นี 
้
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1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษทั ฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายนั้นทุกระยะ มีการจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน และกำหนดเกี่ยวกับเรื่อง
จรรยาบรรณ นโยบายในเรือ่ งการกำกับดูแลกิจการ การขัดแย้งเกีย่ วกับผลประโยชน์ รวมทัง้ จัดทำอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อกั ษร
รวมทัง้ คูม่ อื การปฏิบตั งิ านหลักทีส่ ำคัญมีการทบทวนเพิม่ เติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยูเ่ สมอ

2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการ
บริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ ให้มกี ารติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสีย่ งอย่างสม่ำเสมอ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกำหนดขอบเขต
อำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดโครงสร้างการทำงานโดย
ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบทีม่ ผี ลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
ด้านการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดนโยบาย พิจารณาแผนงานงบประมาณประจำปี และ
ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษทั ย่อยอย่างสม่ำเสมอ บริษทั ได้แจ้งให้ผบู้ ริหารทุกระดับทราบและปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดำเนินธุรกิจ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูก
ต้อง ทันเวลา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเสนอผู้บริหารเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ รวมทัง้ รายงานทางบัญชีและการเงิน 
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้
พนักงานรับทราบ มีการสือ่ สารระหว่างหน่วยงานภายในบริษทั ฯและกับบุคคลภายนอก 
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• Idea Time activity to make the employees feel involved in joint problem solving, to motivate and
encourage them to express their knowledge and ability according to their expertise and to share their knowledge
and experience with other so as to decrease the gap between the supervisors and the subordinates, employees and
employees, and business units and business units so that they can work harmoniously together. 
• Together We Can activity, which promotes team work in order to work together efficiently, is for the
purpose of practicing skills in creating and developing the habit of working as a team, developing leadership skills,
enhancing the ability to express ones’ opinion, developing analytical thinking skills for use in problem solving,
practicing team building skills and developing synergy, and practicing skills in building good relationships through
positive thinking and sincere good feeling and trust in each other. 
• Other 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 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 are 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 evaluates internal and external risk factors impacting the Company’s operation so
as to analyzed and classify the probable risks and their consequences in each business process in order to
determine the risk management plan, as well as monitors events and risk factors on a regular basis.
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.
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. 
The Company has a 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. 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. 

5. ระบบการติดตาม
บริษัทติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการที่กำหนดไว้ ในกรณีที่
ผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกำหนด
แนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
   
บริษัทฯ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบองค์ประกอบ 5 ข้อ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ถือได้ว่ามีการ
ควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิผล เพียงพอ เหมาะสม
   
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2554 ซึง่ ประเมินโดยผูต้ รวจสอบ
ภายในไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีความเพียงพอ เหมาะสมที่จะสามารถป้องกัน
หรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้

2.8 นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษทั จะเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเป็นปีๆ ไป
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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 Each business unit is also required to analyze the reasons
for such 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 Company has a comprehensive internal control structure comprising all 5 components of the
Internal Control Standard, which is effective, sufficient and appropriate for preventing or minimizing probable risks.
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 an effective internal control system that
is sufficient and effective for preventing or minimizing any risk that may occur.

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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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
DETAIL OF DIRECTORS

ประวัตคิ ณะกรรมการ
นายวิเชียร พงศธร  • ประธานกรรมการ  • อายุ 55 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ และ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A.
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%)
0.98 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

• กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ บริษทั พรีเมียร์
• กรรมการ บริษทั ในกลุม่ บริษทั พรีเมียร์
• กรรมการ บริษทั เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ จำกัด
• กรรมการ บริษทั อินพีนกิ กรีน จำกัด

นางดวงทิพย์ เอีย่ มรุง่ โรจน์  • กรรมการ  • อายุ 56 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 22 ปี 2547
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%)
0.0069
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

• ผูอ้ ำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุน กลุม่ บริษทั พรีเมียร์
• กรรมการ บริษทั ในกลุม่ บริษทั พรีเมียร์

DETAILS OF DIRECTORS
MR. VICHIEN PHONGSATHORN  • CHAIRMAN  • AGE 55 YEARS
EDUCATION
• Bachelor’s degree of Nuclear Engineering
• Master’s degree of Business Administration Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A.
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
Present
• Director, Chiangmai Night Bazaar Co., Ltd.
Present
• Director, Infinite Green Co., Ltd.
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EDUCATION
• Bachelor’s degree of Mechanical Engineering, Chulalongkorn University
• Master’s degree of Business administration, Thammasart University
• Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France
TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD) 
• Training on Director Accreditation Program (DAP) 22/2004
PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%)
0.0069
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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MRS. DUANGTHIP EAMRUNGROJ  • DIRECTOR  • AGE 56 YEARS

นายอุดม ชาติยานนท์  • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  • อายุ 75 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 37 ปี 2548 
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2521-ปัจจุบนั
2535-ปัจจุบนั
2542-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

• กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ห้าตอ จำกัด
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั กลุม่ สุวทิ ย์ดำริห์ จำกัด
• กรรมการ บริษทั เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ จำกัด

นายสุชาย วัฒนตฤณากุล  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  • อายุ 71 ปี

รายงานประจำปี 2554

» บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 38

คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 37 ปี 2548 
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%)
0.0009
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

• ทีป่ รึกษาอิสระ ธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบการจัดวางระบบการบริหารค่าตอบแทน/
เงินเดือน/ค่าจ้าง และการจัดองค์กร
• กรรมการ บริษทั รีเทลเทรนนิง่ จำกัด
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

MR. UDOM CHATIYANONT  • INDEPENDENT DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE  • AGE 75 YEARS
EDUCATION
• Bachelor’s degree of Accountancy, Thammasart University
• Bachelor’s degree of Commerce, Thammasart University
TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD) 
• Training on Director Accreditation Program (DAP) 37/2005
PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%)
None
RELATIONSHIP WITH COMPANY’S EXECUTIVE(S)
None
EXPERIENCES OVER THE PAST 5 YEARS
Present
• Director and Managing Director, Fivetor Co., Ltd.
Present
• Independent Director and Chairman of the Audit Committee, 
Premier Technology Public Co., Ltd.
Present
• Independent Director and Chairman of the Audit Committee, 
Singer (Thailand) Public Co., Ltd.
Present
• Director, Premier Marketing Public Co., Ltd.
Present
• Director, Suvitdumri Group Co., Ltd.
Present
• Director, Chiangmai Night Bazaar Co., Ltd.

Annual Report 2011

» Premier Enterprise Public Company Limited

EDUCATION
• Bachelor’s degree of Education, Srinakarintaraviroj University
TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD) 
• Training on Director Accreditation Program (DAP) 37/2005
PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%)
0.0009
RELATIONSHIP WITH COMPANY’S EXECUTIVE(S)
None
EXPERIENCES OVER THE PAST 5 YEARS
Present
• Independent Advisor 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 Company Limited
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MR.SUCHAI VATANATRINAKUL  • INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE  • AGE 71 YEARS

นายวิชยั หิรญ
ั วงศ์  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  • อายุ 65 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 67 ปี 2550 
• หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุน่ ที่ 3 ปี 2551 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 110 ปี 2551 
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 34 ปี 2554 
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ ที่ 10 ปี 2554 
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ ที่ 5 ปี 2554 
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน่ ที่ 11 ปี 2554 
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ ที่ 13 ปี 2554
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี

รายงานประจำปี 2554
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ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2553
2553-พ.ย.2554
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

• กรรมการและเหรัญญิก สถาบันป๋วยอึง๊ ภากรณ์
• อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
• กรรมการประจำคณะ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการจัดวางประเด็นข้อคิดเห็นในประเด็นสาธารณะเร่งด่วน เพือ่ เสนอต่อคณะทำงาน 
สภาทีป่ รึกษาเศรษฐศาสตร์และสังคม แห่งชาติ
• ทีป่ รึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม 
(CG&CSR) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ วุฒสิ ภา
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จำกัด (มหาชน)

MR. WICHAI HIRUNWONG  • INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE  • AGE 65 YEARS
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EDUCATION
• Bachelor’s degree of Laws, Thammasart University
• Bachelor’s degree of Economics, Thammasart University
• Master’s degree of Economics, Pittsburg State University, U.S.A 
TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD)  
• Director Accreditation Program (DAP) 67/2007
• Financial Statement for Directors (FSD) 3/2008
• Director Certification Program (DCP) 110/2008
• Audit Committee Program (ACP) 34/2011
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 5/2011
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 11/2011
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 13/2011
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
2010
• Director planning opinions on urgent public issues for presentation to 

National Economic and Social Advisory Council
2010 – Nov 2011 • Adviser Board of Director, Corporate Governance and Coporate Social 
Responsibility and the Environment, The Government Housing Bank 
Present
• Member, The Senate Sub-Committee on Monetary Policy, Fiscal Policy and Budget
Present
• Independent Director and Audit Committee, Premier Marketing Public Co., Ltd. 
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รายชือ่ บริษทั ในกลุม่ บริษทั พรีเมียร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จำกัด (มหาชน)
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิง่ อินดัสตรี้ จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
บริษทั พี.เอม.ฟูด จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ มอเตอร์ จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด
บริษทั อิมพีเรียล อีเกิล้ จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษทั ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
บริษทั รายาเฮอริเทจ จำกัด
บริษทั เสรีพรีเมียร์ จำกัด
บริษทั เสรี พร็อพเพอร์ตสี้ ์ โฮลดิง้ จำกัด
บริษทั หมูบ่ า้ นเสรี จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ ทีดโี อ จำกัด
บริษทั เสรี แอสเซ็ทส์ จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จำกัด
บริษทั สาระสุข จำกัด
บริษทั ศูนย์พรีเมียร์สขุ มุ วิท จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด
บริษทั ซี แฮริเออร์ จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริง่ จำกัด
บริษทั อินพีนกิ กรีน จำกัด

LIST OF COMPANIES IN PREMIER GROUP OF COMPANIES

Annual Report 2011
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Premier Fission Capital Co., Ltd.
Premier Capital (2000) Co., Ltd. 
Premier Inter Leasing Co., Ltd.
Premier Brokerage Co., Ltd.
Premier LMS Co., Ltd.
Premier Marketing Public Co., Ltd.
Premier Canning Industry Co., Ltd.
Premier Frozen Products Co., Ltd.
P.M.Food Co., Ltd.
Premier Motors Co., Ltd.
Premier Products Co., Ltd.
Premier Home Appliance Co., Ltd..
Imperial Eagle Co., Ltd.
Premier Alternative Motors Co., Ltd.
Premier Technology Public Co., Ltd.
Datapro Computer Systems Co., Ltd.
Premier Resort & Hotel Co., Ltd.
Raya Heritage Co., Ltd.
Seri Premier Co., Ltd. 
Seri Properties Holding Co., Ltd.
Moo Ban Seri Co., Ltd.
Premier TDO Co., Ltd.
Seri Assets Co., Ltd.
Premier Global Capital Co., Ltd.
Premier Capital Co., Ltd.
Premier Pet Products Co., Ltd.
Sarasuk Co., Ltd.
Premier Sukhuvit Center Co., Ltd.
Premier Planner Co., Ltd.
Premier Metro Bus Co., Ltd.
Sea Harrier Co., Ltd.
Premier Manufacturing Co., Ltd.
Premier Infinite Green Co., Ltd.
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ธุรกิจปกติ

ธุรกิจปกติ

บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรีเมียร์ แคนนิง่ อินดัสตรี้
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดัส์
บจ. ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
บจ. พรีเมียร์โพรดักส์
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ท แอนด์ โฮลเทลล์
บจ. รายาเฮอริเทจ
บจ. เสรี พรีเมียร์
บจ. หมูบ่ า้ นเสรี
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
บจ. เสรีพร็อพเพอร์ตสี้ โ์ ฮลดิง้

บจ. ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซสิ เต็มส์

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประเภท
รายการ

0.82

1.57
0.91
86.79

ลูกหนีก้ ารค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
รายได้คา่ เช่ารถรับล่วงหน้า
ลูกหนีส้ นิ เชือ่ การเงินดอกเบีย้ ค้างรับ
มีกรรมการ
ร่วมกัน

1.54

บริษทั ย่อยให้บริการสินเชือ่ ทางการเงิน ประเภทสินเชือ่
รับซือ้ ลดลูกหนี้ และสินเชือ่ ทีม่ สี นิ ค้าเป็นหลักประกัน

บริษทั ย่อย
ค่าจ้างให้บริการเกีย่ วกับงานบริการบำรุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทลี่ กู ค้าของบริษทั ย่อยเช่า

89.80

บริษทั ย่อยให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง

1.00

มูลค่ารายการ
ปี 2554

7.34

มีกรรมการ
ร่วมกัน

ความสัมพันธ์

รายการระหว่างกัน

ค่าจ้างเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป

อัตราค่าตอบแทนเทียบเคียงกับผูใ้ ห้
สินเชือ่ รายอืน่ ตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป

ราคาเช่าเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป

ราคาเช่าเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป

ราคาเป็นไปตามสัญญาเช่าระยะยาว

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

หน่วย : ล้านบาท

RELATED TRANSACTIONS

บริษทั ย่อยให้บริการรถเช่าประเภทสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษทั และบริษทั ย่อย
บริษทั มีรายได้คา่ สิทธิการเช่า อาคาร
พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ตามสัญญาระยะยาว

ลักษณะรายการ

รายการระหว่างกันของ บริษทั และบริษทั ย่อย กับ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ในปี 2554

1. รายการระหว่างกัน

รายงานประจำปี 2554

Normal
business

Normal
business

Datapro Computer Systems Co., Ltd.

DESCRIPTION

1.54

1.57
0.91
86.79 
0.82

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
Subsidiary
Maintenance services on computer equipment
for subsidiay’s customers.

Common
directors

89.80

The subsidiary provides rental service of
computer hardware and accessories.

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

7.34

NECESSITY AND RATIONALE

The subsidiary provides car rental
service on operating leases

TRANSACTION
VALUE

Rate is based on long-term 
contracts.

Common
directors

RELATIONSHIP

Unit : Million Baht

1.00

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

» Premier Enterprise Public Company Limited

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.

TRANSACTION
TYPE

Annual Report 2011

RELATED JURISTIC PERSON
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1. RELATED TRANSACTIONS

45

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ

บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์

บจ. ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซสิ เต็มส์

บจ. เสรีพร็อพเพอร์ตส้ี โ์ ฮลดิง้

ประเภท
รายการ

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำปี 2554

เจ้าหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินประกันตามสัญญาเช่า

บริษทั ย่อย
ค่าเช่าพืน้ ทีส่ ำนักงาน, ค่าบริการส่วนกลาง, ค่าไฟฟ้า
และค่าโทรศัพท์

เจ้าหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้อง

บริษทั ย่อย
ค่าบริการสารสนเทศ ในส่วนของ Software, e-mail,
Internet และบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบสารสนเทศ

บริษทั
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารแผนฟืน้ ฟูกจิ การ

บริษทั และบริษทั ย่อย
ค่าทีป่ รึกษาตามสัญญาว่าจ้างบริหารและ
ให้คำปรึกษาธุรกิจ

ลักษณะรายการ

» บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 46

มีกรรมการ
ร่วมกัน

มีกรรมการ
ร่วมกัน

มีกรรมการ
ร่วมกัน

มีกรรมการ
ร่วมกัน

ความสัมพันธ์

0.08
1.03

4.10

0.01

5.51

0.40

6.90

มูลค่ารายการ
ปี 2554

ราคาค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง
เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทวั่ ไป
ของธุรกิจ ส่วนค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์
ตามทีเ่ กิดขึน้ จริง

ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวทาง
การค้าปกติทวั่ ไปของธุรกิจ

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารแผนฟืน้ ฟูกจิ การ
ตามกำหนดไว้ในแผนฟืน้ ฟูกจิ การ

ค่าทีป่ รึกษาคำนวณจากต้นทุนที่
เกิดขึน้ จริง และเฉลีย่ ตามโครงสร้าง
ธุรกิจของแต่ละบริษทั ในกลุม่ ที่
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ ให้บริการ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

หน่วย : ล้านบาท

Support
normal
business

Support
normal
business

Support
normal
business

Support
normal
business

Premier Planner Co., Ltd.

Datapro Computer Systems Co., Ltd.

Seri Property Holdings Co., Ltd.

5.51
0.01
4.10

Common
directors

Common
directors

Subsidiaries
IT service fees for software, e-mail,  
internet and system maintenances
Payables to related party
Subsidiaries
Office rental, common service charge,
electricity and telephone bill.
Payables to related party
Rental deposit

0.40

Common
directors

The Company
The Compensation of rehabilitation planner.

0.08
1.03

6.90

Common
directors

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

TRANSACTION
VALUE

RELATIONSHIP

DESCRIPTION

» Premier Enterprise Public Company Limited

Premier Fission Capital Co., Ltd.

TRANSACTION
TYPE

Annual Report 2011

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

Service charges are under 
normal business practices.

Compensation is defined in the
Rehabilitation Plan

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

NECESSITY AND RATIONALE

Unit : Million Baht

ลักษณะรายการ

หนีส้ นิ ระยะยาว

ความช่วยเหลือ บริษทั
ทางการเงิน สถาบันการเงินแห่งหนึง่ ได้ขายลูกหนี้ (บริษทั )
ให้กบั บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก๊ตติง้

ค่าธรรมเนียมจ่ายให้กบั บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
ในการค้ำประกันวงเงินสินเชือ่ ลิสซิง่ ทีบ่ ริษทั ย่อยทำกับ
สถาบันการเงิน

ความช่วยเหลือ บริษทั ย่อย
ทางการเงิน รายได้คา่ ธรรมเนียมในการค้ำประกันเงินกูย้ มื ของ
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส จากโครงการที่ ปตท.ให้การ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการขนส่งรถโดยสารใช้กา๊ ซ NGV
โดยบริษทั ย่อยเป็นผูใ้ ห้เช่ารถโดยสารดังกล่าว

ประเภท
รายการ

» บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 48

มีกรรมการ
ร่วมกัน

มีกรรมการ
ร่วมกัน

ความสัมพันธ์

31.92

0.22

0.04

มูลค่ารายการ
ปี 2554

เงือ่ นไขการชำระเงินต้นและดอกเบีย้
เป็นไปตามข้อกำหนดเดิมทีก่ ำหนดไว้
ในแผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั

อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ใข้อตั รา
เดียวกับสถาบันการเงินทัว่ ไป 0.5%
ต่อปี

อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ใข้อตั รา
เดียวกับสถาบันการเงินทัว่ ไป 0.5%
ต่อปี

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

หน่วย : ล้านบาท

บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ อีก ซึง่ เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้คา่ สิทธิ การรับบริการ
ตามสัญญารับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเช่าพื้นที่สำนักงาน/การรับบริการตามสัญญาบริการซึ่งเป็นสัญญาประกอบการเช่าพื้นที่สำนักงาน การกู้ยืมเงินระหว่างกัน ดอกเบี้ยรับ/จ่าย ค่า
บริหารจัดการรับ/จ่าย การว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ การให้เช่ารถยนต์เพือ่ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่าและบริการอืน่ ๆ เป็นต้น ซึง่ รายการระหว่างกันทัง้ หมดจะ
เกิดขึน้ ตามความจำเป็นและเพือ่ ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงือ่ นไขตลาดทีเ่ หมาะสม และเป็นธรรม
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็นสำคัญ ทัง้ นีค้ ณะผูบ้ ริหารจะสอบทานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาส
ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ ผูบ้ ริหารแผนจะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ
บังคับ ประกาศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกีย่ วโยงและการ
ได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตราฐานการบัญชีทกี่ ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย

2. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้

บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำปี 2554

Financial
support

Premier Marketing PCL.

Long-term Liabilities

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

Annual Report 2011

» Premier Enterprise Public Company Limited

31.92

0.22

0.04

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.

NECESSITY AND RATIONALE

Unit : Million Baht

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.

Common
directors

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

RELATIONSHIP

DESCRIPTION

2. POLICIES OR TRENDS OF RELATED TRANSACTIONS IN THE FUTURE.

Financial
support

TRANSACTION
TYPE

Permier Metrobus Co., Ltd.

RELATED JURISTIC PERSON
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
EXPLANATION AND ANALYSIS OF FINANCIAL POSITION AND 
OPERATING PERFORMANCE

รายงานประจำปี 2554
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ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 40.20 ล้านบาท
ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีกอ่ นจำนวน 45.30 ล้านบาท โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงดังนี้
• รายได้จากการขายและให้บริการเพิม่ ขึน้ 35.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.20 โดยธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพิม่ ขึน้
จากงวดเดียวกันของปีกอ่ นจำนวน 37.86 ล้านบาท จากจำนวนรถยนต์ทใี่ ห้เช่าเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 3.6% และรายได้ธรุ กิจ
ประกันภัยลดลง 2.10 ล้านบาท 
• กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าเพิม่ ขึน้ 5.81 ล้านบาท โดยมีระดับราคาขายเฉลีย่ ต่อคันสูงขึน้ จากปีกอ่ นประมาณ
5.5% 
• ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 21.94 ล้านบาท มาจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
บุคคลากรลดลง 10.48 ล้านบาท หนีส้ งสัยจะสูญลดลง 5.18 ล้านบาท ค่าเช่าเพิม่ ขึน้ 0.89 ล้านบาทและค่าบริหารจัดการ
ลดลง 3.27 ล้านบาท
• ค่าใช้จา่ ยทางการเงินลดลง 11.27 ล้านบาท เนือ่ งจากในปี 2553 บริษทั ย่อยเปลีย่ นสัญญาเงินกู้ โดยมีการปรับเป็นสัญญา
เงินกูร้ ะยะยาวในวงเงินทีส่ งู ขึน้ เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจ ทำให้มกี ารชำระหนีส้ นิ ตามสัญญาเงินกูเ้ ดิมก่อนกำหนด และรับรู้
ดอกเบี้ยจ่ายจากการปิดสัญญาจำนวน 15.80 ล้านบาท ดังนั้นค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553
หลังหักดอกเบีย้ จ่ายจากการปิดบัญชีจะมียอดลดลง 4.53 ล้านบาท
• ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสูงขึน้ จำนวน 5.43 ล้านบาท

ฐานะการเงินบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบ ปี 2553
ด้านสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 1,524.40 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จำนวน 105.95
ล้านบาท คิดเป็น 7.47% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ดงั นี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 16.14 ล้านบาท ลดลง 33.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 67.32% จากการ
ที่บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อทางการเงินจากการรับซื้อลดลูกหนี้ และการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ของบริษทั
• ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เท่ากับ 45.52 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 11.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิม่ ขึน้ 34.57% จากบริษทั ย่อย
มีรายได้ธรุ กิจให้เช่ายานพาหนะของบริษทั เพิม่ ขึน้  
• เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 86.43 ล้านบาท จากการที่บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
ทางการเงินจากการรับซือ้ ลดลูกหนี 
้
• ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิเท่ากับ 1,296.70 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 62.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิม่ ขึน้ 5.10% จากบริษทั
ย่อยทีม่ กี ารให้เช่ายานพาหนะเพิม่ ขึน้  
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ จำนวน 21.55 ล้านบาท ลดลง 5.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 19.04% จากการรับคืนภาษี
เงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยของบริษทั ย่อย

ด้านหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีส้ ินรวม 1,152.44 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 37.82 ล้านบาท
คิดเป็น 3.39% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ดังนี 
้
• เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเท่ากับ 3.62 ล้านบาท
• เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เท่ากับ 19.23 ล้านบาท ลดลง 2.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 12.44%
• ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเท่ากับ 5.16 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.05 ล้านบาท 

The operating results as at 31 December 2011 of the company and its subsidiaries had net profits of Baht
40.20 million representing an increase of Baht 45.30 million in comparing with the same period of the previous year
due to the following changes :
• Sales and service income was increased by Baht 35.57 million or 8.20% from the service income of the
long term car rental representing the increase in fleet car of 3.6% while the brokerage fee decreased
Baht 2.10 million in comparing with the previous year. 
• Profit from sales of used car was increased by Baht 5.81 million resulted to the increasing of average
selling price at 5.5 % from last year. 
• Administrative expenses was Baht 21.94 million due to the adjustment of the organization chart of its
subsidiaries amounted to Baht 10.48 million decrease, provision for bad debts decreased Baht 5.18
million, management fees decreased Baht 3.27 million, and the increase of rental Baht 0.89 million 
• Financial expenses decreased Baht 11.27 million due to its subsidiaries had the conversion of the loan
agreement from short term to long term with the increase of loan amount for the expansion of the
business, which resulted in payment of loan before due date and recognize the interest decreased Baht
15.80 million representing the decrease of financial expenses Baht 4.53 million of 2011 in comparing
with the previous year 2010 
• The corporate income tax was increased Baht 5.43 million 

of Baht 37.82 million or 3.39% due to the following changes :
• Bank overdrafts were Baht 3.62 million
• Trade accounts payable were Baht 19.23 million, a decrease of Baht 2.73 million or 12.44%
• Corporate income tax payable were Baht 5.16 million, an increase of Baht 5.05 million
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LIABILITIES as at 31 December 2011, total liabilities were Baht 1,152.44 million representing an increase
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ASSETS as at 31 December 2011 the company and its subsidiaries were valued at Baht 1,524.40 million,
an increase of Baht 105.95 million or 7.47% due to the following changes :
• Cash and cash equivalent were Baht 16.14 million, a decrease of Baht 33.25 million or 67.32% resulting
from its subsidiaries ‘ business in financial management, discounted accounts receivable and loan
repayment according to the company’s rehabilitation plan. 
• Trade accounts receivable and other accounts receivable were Baht 45.52 million, an increase of Baht
11.69 million or 34.57% from the service income of the long term car rental 
• Short - term loan to the related parties were Baht 86.43 million from its subsidiaries’ business of
discounted accounts receivable. 
• Land, building and net equipment valued at Baht 1,296.70 million, an increase of Baht 62.93 million or
5.10% from the increase of long term car rental business.
• Other non - current assets were Baht 21.55 million, a decrease of Baht 5.07 million or 19.04% from the
withholding tax refund of its subsidiaries 
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• เงินกูย้ มื ระยะยาวเท่ากับ 187.15 ล้านบาท ลดลง 146.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 43.97% โดยบริษทั ย่อยเปลีย่ น
สัญญาเงินกู้ โดยมีการปรับเป็นสัญญาเงินกู้ระยะยาวในวงเงินที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการบริหารวงเงินสิน
เชือ่ เช่าซือ้ และวงเงินสินเชือ่ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
• หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเท่ากับ 826.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172.31 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราเพิม่ ขึน้ 26.36% จากการขยายตัวทางธุรกิจยานพาหนะให้เช่าของบริษทั ย่อย
• สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเท่ากับ 22.09 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 14.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 202.30%
จากการทีใ่ นปีปจั จุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยปฎิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ งผลประโยชน์พนักงาน 
• หนี้สินระยะยาวเท่ากับ 33.57 ล้านบาท ลดลง 8.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 19.99% และ กำไรจากการปรับ
โครงสร้างหนีร้ อตัดบัญชีเท่ากับ 9.05 ล้านบาท ลดลง 3.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 25.04% จากการชำระหนีต้ าม
แผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ฯ
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ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม 371.96 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จำนวน
68.12 ล้านบาท คิดเป็น 22.42% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ดังนี 
้
• ขาดทุนสะสมเท่ากับ 555.92 ล้านบาท ลดลง 27.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 4.68% มาจากกำไรสุทธิของบริษทั
และบริษทั ย่อยจำนวน 40.20 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 45.29 ล้านบาท และผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีเกีย่ วกับ
ผลประโยชน์ของพนักงานเท่ากับ 12.88 ล้านบาท
• องค์ประกอบอื่นของงบการเงินเท่ากับ 148.26 ล้านบาท เป็นผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั ซึง่ เพิม่ ขึน้ จำนวน 12.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิม่ ขึน้ 11.99% จากการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อย ขายเงินลงทุนและ
สินทรัพย์อื่นให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เนื่องจากรายการซื้อขายเงินลงทุนนี้จัดเป็นการจัด
โครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงรับรูก้ ำไรดังกล่าวเป็น “กำไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการ
ดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ” และแสดงไว้ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึง่ รายการดังกล่าวบริษทั และบริษทั
ย่อยได้ชะลอการรับรูก้ ำไรจากการขายเงินลงทุนเท่ากับจำนวนหนีท้ ยี่ งั ไม่ได้รบั ชำระตามสัญญาซือ้ ขาย

•
•
•
•
•

Long term loans were Baht 187.15 million, a decrease of Baht 146.86 million or 43.97% due to the
restructured long term loans and hired purchase and financial lease 
Hired purchase and financial lease were Baht 826.08 million, an increase of Baht 172.31 million or
26.36% due to the expansion in Long term car rental from its subsidiary 
Allowance for employee benefits were Baht 22.09 million, an increase of Baht 14.79 million or 202.30%
decreased according to the adoption of TAS 19 Employee Benefits for the company and its subsidiaries 
Long term loans were Baht 33.57 million, a decrease of Baht 8.39 million or 19.99%
Deferred debts were Baht 9.05%, a decrease of Baht 3.02 million or 25.04% from loan repayment of
debts restructuring

SHAREHOLDERS ‘ EQUITY as at 31 December 2011 was Baht 371.96 million, an increase of Baht 68.12
million or 22.42% due to the following changes :
• Accumulated loss was Baht 555.92 million, a decrease of Baht 27.32 million or 4.68% from the net
profits of Baht 40.20 million representing the increase of Baht 45.29 million and the employee benefits
of Baht 12.88 million
• Other components of shareholders’ equity were Baht 148.26 million resulting from the organizational
restructuring within the group companies, an increase of Baht 12.88 million or 11.99%. 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. 
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ข้อมูลทั่วไป
GENERAL INFORMATION

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001150
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

: ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่า
เพือ่ การดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้า ประกันวินาศภัย, 
ธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชือ่
: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
: 0-2301-1585
: 0-2398-1188
: 1,612,152,709 บาท 
: 800,000,000 บาท
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท : 0105543016793

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่

: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
: 0-2301-1000
: 0-2301-2098
: ธุรกิจให้บริการสินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจต่างๆ 
: 480,000,000 บาท
: 2,300,000 หุน้
: 2,299,993 หุน้

2. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ลิซซิ่ง จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท : 0105529047547

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่
ถือโดย บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล (2000)

: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
: 0-2301-1900
: 0-2301-1927
: ให้บริการรถเช่าเพือ่ การดำเนินงาน (Operating Lease) 
: 135,000,000 บาท
: 27,000,000 หุน้
: 26,999,998 หุน้

PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

COMPANY REGISTRATION NUMBER : 0107536001150
TYPE OF BUSINESS
: Holding company investing in the financial services business
HEAD OFFICE
: One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road, 
Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
TELEPHONE
: 0-2301-1585
FACSIMILE
: 02-398-1188
HOMEPAGE
: www.pe.premier.co.th
REGISTERED CAPITAL
: 1,612,152,709 Baht
NUMBER OF ISSUED SHARES
: 800,000,000 Shares

OVER 10% OF SHARES HELD BY THE COMPANY

COMPANY REGISTRATION NUMBER : 0105529047547
TYPE OF BUSINESS
: Long-term corporate vehicle leasing (Operating Lease)
HEAD OFFICE
: One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road, 
Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
TELEPHONE
: 0-2301-1900
FACSIMILE
: 02-301-1927
REGISTERED CAPITAL
: 135,000,000 Baht
NUMBER OF ISSUED SHARES
: 27,000,000 Shares
SHARES HELD BY THE COMPANY : 26,999,998 Shares
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2. PREMIER INTER LEASING COMPANY LIMITED
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COMPANY REGISTRATION NUMBER : 0105543016793
TYPE OF BUSINESS
: Provision of Commercial credit to various businesses 
HEAD OFFICE
: One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road, 
Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
TELEPHONE
: 0-2301-1000
FACSIMILE
: 02-301-2098
REGISTERED CAPITAL
: 480,000,000 Baht
NUMBER OF ISSUED SHARES
: 2,300,000 Shares
SHARES HELD BY THE COMPANY : 2,299,993 Shares
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3. บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท : 0845527000059

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่
ถือโดย บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล (2000)

: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
: 0-2301-1274 - 1281
: 0-2399-1055
: นายหน้าประกันวินาศภัย 
: 7,000,000 บาท
: 70,000 หุน้
: 69,994 หุน้

4. บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท : 0105541011662
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สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่
ถือโดย บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล (2000)

: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
: 0-2301-1000
: 0-2301-2098
: บริการจัดการสินเชือ่                                              
: 1,000,000 บาท
: 10,000 หุน้
: 9,994 หุน้

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
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
3. ผู้สอบบัญชี

ไม่มี

นาง ชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4523
บริษทั สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด
อาคารเลครัชดา ชัน้ 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

สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ  
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จำกัด
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250    
โทร. 0-2301-1000   โทรสาร. 0-2398-2350

3. PREMIER BROKERAGE COMPANY LIMITED

COMPANY REGISTRATION NUMBER : 0845527000059
TYPE OF BUSINESS
: Broker in insurance business
HEAD OFFICE
: One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road, 
Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
TELEPHONE
: 0-2301-1274-1281
FACSIMILE
: 02-399-1055
REGISTERED CAPITAL
: 7,000,000 Baht
NUMBER OF ISSUED SHARES
: 70,000 Shares
SHARES HELD BY THE COMPANY : 69,994 Shares

4. PREMIER LMS COMPANY LIMITED

COMPANY REGISTRATION NUMBER : 0105541011662
TYPE OF BUSINESS
: Asset management service
HEAD OFFICE
: One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road, 
Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
TELEPHONE
: 0-2301-1000
FACSIMILE
: 02-301-2098
REGISTERED CAPITAL
: 1,000,000 Baht
NUMBER OF ISSUED SHARES
: 10,000 Shares
SHARES HELD BY THE COMPANY : 9,994 Shares
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OTHER REFERENCES

2. DEBENTURE HOLDERS’ REPRESENTATIONS

- None -

3. AUDITORS

Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn with CPA No. 4523, or
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    Telephone : 0-2301-1000    Facsimile : 0-2398-2350

» Premier Enterprise Public Company Limited

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 : 0-229-2888
Website : www.tsd.co.th    Email : contact.tsd@set.or.th
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1. SECURITIES REGISTRAR

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES 
FOR FINANCIAL STATEMENTS

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และ
กระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทำ
รายงานทางการเงิน ได้มกี ารพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั โิ ดยสม่ำเสมอ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
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คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
กำกับดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

		

(นายวิเชียร พงศธร)
ประธานกรรมการ
ในนามคณะกรรมการ

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 statements and the auditors provided their
opinion in Report of the Independent Auditors.
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Board of Directors appointed Audit Committee consisting of the independent
directors monitoring the financial report and assessing the internal control system, which
have been approved by Audit Committee as appeared in Report of the Audit Committee,
which has been exhibited in the annual report.
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» Premier Enterprise Public Company Limited

(MR. VICHIEN PHONGSATHORN)
Chairman
On behalf of the Board of Directors

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอุดม ชาติยา
นนท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุชาย วัฒนตฤณากุล และ นายวิชัย หิรัญวงศ์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 1 ใน 3
ท่านเป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อีก 1 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและ
ผูต้ รวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึง่ สรุปสาระสำคัญได้ดงั นี้
1. สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟังคำชีแ้ จงจากผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี ในเรือ่ งความถูกต้องครบถ้วน
ของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบและ
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
สำคัญ
3. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคลอบคลุมทั้งในส่วน
ของบริษทั และบริษทั ย่อย พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ให้การปฎิบตั งิ านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้
4. สอบทานการปฎิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระสำคัญในเรือ่ งการไม่ปฎิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว
5. สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในด้าน
ต่างๆ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ให้ระบบการบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพและเหมะสมกับสภาพธุรกิจมาก
ยิง่ ขึน้
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นว่า รายการกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ ี
สาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่ มเหตุสม
ผล และเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั  
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On 4 July 2011,Board of Directors of Premier Enterprise Public Company Limited
has appointed the audit committee, consisted of 3 independent directors:
1. Mr. Udom Chatiyanont as the Chairman of the Audit Committee
2. Mr. Suchai Vatanatrinakul as members of the Audit Committee
3. Mr. Wichai Hirunwong as members of the Audit Committee
The requirements of Audit committee are full-featured office for the Securities and
Exchange Commission (SEC) and Stock Exchange of Thailand (SET).
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
2011 Audit Committee held a total 2 meeting and held once in February 2012, the Audit
Committee to all participants all the time and 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.
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. ประชุมเเป็นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารร่วมประชุมด้วย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูส้ อบ
บัญชีมคี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน และจากการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี คุณภาพของงานการ
สอบบัญชี ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ทิ ปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ บริษทั สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฎิบตั งิ านรวมทัง้ ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบเชือ่ มัน่ ว่า งบ
การเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอ การตรวจ
สอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเสีย่ ง และมีกระบวนการตรวจสอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านให้ถกู ต้องตามกฎหมายและกฎ
เกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบนั

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอุดม ชาติยานนท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. 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.
8. The Audit Committee report results of the performance as well as
recommendations to the Board of Directors every time in the Board’s meeting.

» Premier Enterprise Public Company Limited

(MR. UDOM CHATIYANONT)
Chairman of the Audit Committee
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On behalf of Audit Committee
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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.

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พรีเมียร์
เอ็ นเตอร์ไ พรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์
เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึง่ ผูบ้ ริหารของกิจการเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันทีน่ ำมาเปรียบเทียบไว้ ณ ทีน่ ี้ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอนื่ ในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึง่ ได้ตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2554 แต่ได้ให้ข้อสังเกตว่าบริษัทฯยังอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและบริษัทฯยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในแผนฟืน้ ฟูกจิ การ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน
ทีเ่ ป็นสาระสำคัญ ซึง่ ผูบ้ ริหารเป็นผูจ้ ดั ทำขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ำเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำเนินงานและ
กระแสเงินสดสำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะ
ของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตดังนี้
ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ในปี 2545 บริษัทฯ เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการและได้มี
การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงการชำระหนี้
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ผู้บริหารแผนฯ ได้ยื่นคำร้องต่อ ศาลล้มละลายกลางว่าบริษัทฯ
ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว และขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดฟังคำร้องดังกล่าวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
ศาลล้มละลายกลางได้เลื่อนการอ่านคำสั่งกรณีที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทฯออกไปก่อน เพื่อรอผล คำวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีที่มีเจ้าหนี้สองรายได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาล
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I have audited the accompanying consolidated statement of financial position of Premier
Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries as at 31 December 2011, and the related
consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows
for the year then ended, and have also audited the separate financial statements of Premier
Enterprise Public Company Limited for the same period. These financial statements are the
responsibility of the management of the Company and its subsidiaries as to their correctness and
the completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on my audit. The consolidated financial statements of Premier Enterprise Public
Company Limited and its subsidiaries and the separate financial statements of Premier Enterprise
Public Company Limited as at 31 December 2010 and for the year then ended, as presented herein
for comparative purposes, were audited in accordance with generally accepted auditing standards
by another auditor of our firm who, under her report dated 17 February 2011, expressed an
unqualified opinion on those statements, but drew attention that the Company was still operating
under the rehabilitation plan, and must continue to comply with certain conditions stipulated
therein.
I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those
standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test
basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also
includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management,
as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audit provides a
reasonable basis for my 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 2011,
and the results of their operations and cash flows for the year then ended in accordance with
generally accepted accounting principles.
Without qualifying my opinion on the aforementioned financial statements, I draw attention
to the following matters.
a) As discussed in Note 6 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
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ล้มละลายกลางทีใ่ ห้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ต่อมาผูบ้ ริหาร
แผนฯ จึงได้ยนื่ คำร้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ฯ และศาลได้มคี ำสัง่ เมือ่ วันที่ 6
สิงหาคม 2551 ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ฯ ไปจนถึงวันที่ 20 มิถนุ ายน 2552
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารแผนฯ ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผน โดยแก้ไขเรื่องราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และ
เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2552 ทีป่ ระชุมเจ้าหนีใ้ ห้ความเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผนของบริษทั ฯ แล้ว ต่อมาเมือ่ วันที่ 26
พฤษภาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของ
บริษทั ฯออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 20 มิถนุ ายน 2553 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางได้มคี ำสัง่
อนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ฯ ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2554
ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ศาลล้มละลายกลางได้หยิบยกคำร้องของผู้บริหารแผนฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน
2551 ทีข่ อให้ศาลมีคำสัง่ ยกเลิกการฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ฯ ขึน้ มาพิจารณาโดยไม่รอผลคำวินจิ ฉัยของศาลฎีกา กรณี
เจ้าหนี้สองรายอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนเมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2551 โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ด้วย
เหตุที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนแล้วและให้บริษัทฯ ปฏิบัติการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่
เจ้าหนี้จนครบถ้วนต่อไป อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีเจ้าหนี้สองรายได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง
ตามทีก่ ล่าวข้างต้นยังอยูภ่ ายใต้กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา ซึง่ ขณะนีย้ งั ไม่ทราบผลวินจิ ฉัยของศาลฎีกา
ข) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ทอี่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพือ่ จัดทำและนำเสนองบการเงินนี้

ชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษทั สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2555

» Premier Enterprise Public Company Limited

Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 16 February 2012

Annual Report 2011

CHONLAROS SUNTIASVARAPORN
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523

67

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.
b) As discussed in Note 3 to the financial statements, during the current year, the
Company adopted a number of revised and new accounting standards as issued by the Federation
of Accounting Professions, and applied them in the preparation and presentation of its financial
statements.
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คุณค่าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

คุณค่าของการดำเนินธุรกิจแบบองค์รวม
ด้วยทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มุ่งมั่นสร้างความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม

THE PREMIER VALUE

HARMONIOUS ALIGNMENT OF SUCCESS
A holistic approach to business management is the belief that
everything is related to everything else and also a part of one another.
Premier Group of Companies endeavors to achieve a balance between business,
prople and society at large.
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