
รายงานประจำป 2554
ANNUAL REPORT

http://www.premier-technology.co.th

2011



 

 

 

 

 
 

 

 

รายงานประจาํปี 2554 

Annual Report 2011 



 

 

สารบญั 

 

                          หน้า 

 1.   ข้อมลูทัว่ไป...............................................................................................  1 

 2.   สรุปข้อมลูทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย.........................................  4 

 3.   ลกัษณะการประกอบธุรกิจ .........................................................................  5 

 4.   ปัจจยัความเส่ียง…………………………..……………………………………  11 

 5.   โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ.............................................................  13 

 6.   รายการระหวา่งกนั ....................................................................................  48 

 7.   คําอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน…………..…  54 

 8.   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน……….….  57 

 9.  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ...........................................................  58 

10.  รายงานของผู้สอบบญัชี..............................................................................  60 

11.  งบการเงิน………………………………………………………………………  61 

 

 



 

รายงานประจําปี 2554 
1 

 
 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท   : บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107535000320  

ประเภทธุรกิจ   : ดําเนินธุรกิจด้านการลงทนุในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่    : เลขท่ี 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2  

     ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ    
     กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท์    : 0-2301-1585  

โทรสาร      : 0-2398-1020 

Homepage   : www.premier-technology.co.th 

ทนุจดทะเบียน   : 142,440,489  บาท 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกจําหน่ายแล้ว: 141,944,471   หุ้น  
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นิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

(1) 

ช่ือบริษัท              : บริษัท ดาต้าโปร คอมพวิเตอร์ ซิสเตม็ส์ จํากดั 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0105529045455  
ประเภทธุรกิจ         : ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจแบบครบวงจร  
     (Total Enterprise Solution and Service Provider)  
สถานท่ีตัง้   : เลขท่ี 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2  
     ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ   
     กรุงเทพมหานคร 10250      
โทรศพัท์           : 0-2684-8484  
โทรสาร        : 0-2677-3500 – 2  
Homepage   : www.datapro.co.th 

ทนุจดทะเบียน       :   30,000,000 บาท  

จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกจําหน่ายแล้ว:  300,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นท่ีบริษัทถืออยู ่    : 239,995 หุ้น 
  

(2) 

ช่ือบริษัท                       : บริษัท แอ็ดวานซ์ ไซเบอร์ เทคโนโลยี จํากดั 
เลขทะเบียนบริษัท         : 0105551114316 
ประเภทธุรกิจ                 : พฒันาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่องค์กรทัง้ในและ
      ตา่งประเทศ 
สถานท่ีตัง้   : เลขท่ี 946 อาคารพาณิชย์ดสุติธานี ชัน้ท่ี 7 ห้องเลขท่ี 702  
     ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500                                          
โทรศพัท์                         : 0-2236-8586-7  
โทรสาร                           : 0-2236-8588 
Homepage   : www.act-thai.net 
ทนุจดทะเบียน                 :        20,000,000   บาท          
จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกจําหน่ายแล้ว: 200,000 หุ้น 
จํานวนหุ้นท่ีบริษัทถืออยู ่    :        52,000 หุ้น 
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บุคคลอ้างองิอ่ืน 
 
(1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์  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) ตัวแทนผู้ถอืหุ้นกู้  
-ไม่มี- 
 

(3) ผู้สอบบัญชี 
นางชลรส     สนัตอิศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีเลขท่ี  4523  หรือ  
นายศภุชยั    ปัญญาวฒัโน       ผู้สอบบญัชีเลขท่ี  3930  หรือ 
นายกฤษดา  เลศิวนา           ผู้สอบบญัชีเลขท่ี  4498    
บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์  0-2264-0777, 0-2261-9190 
โทรสาร  0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192 
 

(4) ที่ปรึกษาทางการเงนิ 
-ไม่มี- 
 

(5) ที่ปรึกษากฎหมาย 
-ไม่มี- 
 

(6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ      
สญัญาวา่จ้างบริหารและให้คําปรึกษาธุรกิจ  
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จํากดั 
เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
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สรุปข้อมูลทางการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
(1) ข้อมูลทางการเงนิ    

หน่วย: ล้านบาท 
รายการ              2554             2553              2552 

สนิทรัพย์รวม 1,236.48 890.29 717.54 
หนีส้นิรวม 980.34 621.02 479.47 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 256.14 269.27 238.07 
รายได้จากการขายและบริการ 1,840.12 1,540.44 1,212.55 
รายได้รวม 1,860.18 1,567.49 1,230.68 
กําไรขัน้ต้น 501.57 423.11 308.99 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 51.33 28.39 (6.99) 

 
 

(2) อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

รายการ               2554               2553              2552 
อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 27.26 27.47 25.48 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 2.76 1.81 -0.57 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 19.54 11.19 -2.91 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 8.66 5.36 -0.56 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.36 0.20 (0.05) 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.25 0.10 0.10 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 1.81 1.90 1.68 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ  

 บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ธุรกิจหลกั บริษัทมีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากดั ซึง่ดําเนินธุรกิจเป็นผู้
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Services 
Provider) สําหรับองค์กรธุรกิจตัง้แต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products) ผลิตภณัฑ์มลัติมีเดีย (Multimedia Products) ซอฟต์แวร์
บริหารข้อมลูและระบบคอมพิวเตอร์ (System and Data Management Software) ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป
ระบบงานธุรกิจและซอฟต์แวร์การบริหารองค์กร (Application Software) รวมถึงการให้บริการด้านการ
บํารุงรักษาผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Maintenance Services) การบริการวางระบบ การฝึกอบรม และ
ให้คําปรึกษา (Training and Consulting Services) และการบริการด้านเอาต์ซอร์ส (Outsourcing Services) 

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในปี 2554   มีดงันี ้

                               1.    บริษัทได้เข้าร่วมและชนะการประมลูซือ้ท่ีดินและอาคารสํานกังานแห่งหนึ่ง (อาคาร
พรีเมียร์เพลซ) จากการขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี กระทรวงยตุิธรรม เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554 โดยได้
ชําระราคาสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องจํานวน 255 ล้านบาท   และได้รับโอนกรรมสิทธ์ิแล้วในเดือน 
ตลุาคม 2554 บริษัทลงทนุในท่ีดินและสํานกังานแห่งนี ้เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นสํานกังานและใช้ในการประกอบ
กิจการให้บริการเป็นศนูย์ข้อมลูสํารองแก่ลกูค้าของบริษัทยอ่ย และนําพืน้ท่ีบางสว่นให้บคุคลอ่ืนเช่า 

                               2.   จากการขยายกิจการเก่ียวกับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในปี 2553 นัน้ ในปี 2554 
บริษัทย่อยได้มุ่งเน้นเร่ืองการให้บริการในรูปแบบ Software as a Service มากขึน้ ซึง่เป็นบริการท่ีให้ผู้ ใช้งาน
สามารถใช้ระบบงานตา่ง ๆ ท่ีบริษัทเป็นผู้พฒันา บนศนูย์ข้อมลูคอมพิวเตอร์ของบริษัทยอ่ย ผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และชําระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามจํานวนผู้ ใช้งานจริง โดยระบบงานท่ีได้รับการพฒันาและ
ให้บริการในรูปแบบดงักลา่วได้แก่ 

   -     D-Work ระบบงานบริหารทรัพยากรบคุคล 
   -     D-CRM ระบบงานบริการความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

 
นอกจากนีใ้นปี 2554 บริษัทย่อยได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ ให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ลกูค้า รวมถึงได้รับการ
รับรองและรางวลัตา่ง ๆ จากองค์กร หน่วยงาน และบริษัทคูค้่า อาทิ: 
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• ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security 
Management) จาก บริษัท บโูร เวอริทสั ประเทศไทย จํากดั  

• ได้รับรางวลั Distinguished Symantec Partner Technical Team FY2011 จากบริษัท ไซแมนเทค 
(ประเทศไทย) จํากดั 

• ได้รับการคดัเลือกให้เป็น Microsoft Gold Certified Partner 2010-2011 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

• ได้รับรางวลั Microsoft Partner Network – Silver Customer Relationship Management 2011 จาก
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

• ได้รับรางวลั Blue Coat – Security Partner of the Year ASEAN & INDIA – FY2012 จากบริษัท บลู
โค้ต จํากดั 

• ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชัน้นําในประเทศไทยในการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์และบริการตา่งๆ เพ่ือเพิ่ม
ศกัยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ 

- IBM และ HP Server & Storage เพ่ือเพิ่มศกัยภาพและความจขุอง Server รวมถึงการ
ปรับปรุงให้สามารถรองรับกบัระบบงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 

- อปุกรณ์เครือขา่ยสําหรับองค์กรและศนูย์สํารองข้อมลู 
- BMC Control M เพ่ือการบริหารจดัการปริมาณงานภาคบริการในดาต้าเซ็นเตอร์ 
- Veritas Software เพ่ือการจดัการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน  
- ระบบงานเพ่ือการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู (Security Infrastructure Software)   
- Mimix Software เพ่ือสนบัสนนุการทําแผนสํารองฉกุเฉินขององค์กรด้วยการสํารองข้อมลู 
- แบบ Real Time 
- บริการศนูย์สํารองข้อมลูและสํานกังานสํารองฉกุเฉิน 
- อปุกรณ์มลัตมีิเดียร์ Projector, Plasma & LCD Display และ CCTV สําหรับโรงแรม  
- โรงละครงานนิทรรศการขนาดใหญ่  รวมถึงการนําไปใช้ในภาคการศึกษาของ

สถาบนัการศกึษาชัน้นํา 
• ได้รับความไว้วางใจจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเป็นผู้ ให้บริการถ่ายทอดสดงานบริษัท

จดทะเบียนพบนกัลงทนุ (SET Opportunity Day) ตลอดทกุไตรมาสในปี 2554 
 
 ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเป็นผู้ ให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจแบบครบวงจร  ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท ดาต้าโปร 
คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จํากดั  แบง่กลุม่ผลติภณัฑ์ออกเป็น 3 กลุม่หลกัๆ คือ 

 1.   กลุม่ผลติภณัฑ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware Products)  

       ผลิตภณัฑ์ในกลุม่นี ้ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products) และผลิตภณัฑ์
มลัตมีิเดีย (Multimedia Products)  
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 2.  กลุม่ผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Products)  

      ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ระบบงานธุรกิจและระบบบริหารองค์กร (Business 
Application Software) ระบบปฏิบตัิการและฐานข้อมลู (Operating System and Database) และ ซอฟท์แวร์
เคร่ืองมืออรรถประโยชน์ (Tools & Utilities Software)  

 3.   กลุม่งานบริการ (Services)  

       การให้บริการในกลุ่มนี ้ประกอบด้วย การบริการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Maintenance Services) การบริการวางระบบ การฝึกอบรม และให้คําปรึกษา (Training and Consulting 
Services) การบริการด้านเอาต์ซอร์ส (Outsourcing Services) และอ่ืนๆ   
 
 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา      

                                                                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภณัฑ์ /บริการ 
ดาํเนินการ

โดย 

% 
การถือหุ้น
ของบริษัท 

2554 2553 2552 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้จากการขายและบริการ          

     -  กลุม่ผลิตภณัฑ์ฮาร์ดแวร์  และ
ซอฟต์แวร์ 

DCS 100.00 1,284.3 69.8 1,036.3 67.3 818 67.4 

     -  กลุม่การบริการ DCS 100.00 555.8 30.2 504.1 32.7 395 32.6 

รวมรายได้จากการขายและบริการ   1,840.1 100.0 1,540.4 100.0 1,213 100.0 

หมายเหต ุ   :    DCS หมายถึง บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จํากดั  
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ด้านภาวะการแข่งขันและการจัดหาผลิตภณัฑ์ของบริษัท  สรุปได้ดงันี ้

1. สภาพการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรม   

  แม้ว่าเหตกุารณ์อทุกภยัในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2554 จะมีผลกระทบตอ่ตุสาหกรรมทกุ
ภาคส่วน แต่แนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะยงัคงมีความเคล่ือนไหวในตลาดอย่างต่อเน่ือง ผนวกกบัการเร่ง
ฟืน้ฟูสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสําคญัเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะเร่ือง
ความปลอดภยัของระบบงานและข้อมลู รวมถึงความตอ่เน่ืองในการดําเนินธุรกิจในภาวะเหตกุารณ์ไม่ปกติ ทํา
ให้องค์กรธุรกิจต้องพิจารณาเร่ืองการลงทนุและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับกบัสถานการณ์
ตา่ง ๆ ได้อยา่งทนัเหตกุารณ์  

 บริษัทวิจยัตลาดไอดีซี (IDC - International Data Corporation) คาดว่าในปี 2555 องค์กร
ธุรกิจจะหนัมาให้ความสนใจกับตลาดคลาวด์คอมพิวติง้มากขึน้อย่างชดัเจน เพ่ือการบริหารจัดการกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึน้ ในขณะท่ีบริษัทวิจยัการ์ทเนอร์ (Gartner) คาดว่า ตลาด
คลาวด์คอมพิวติง้ จะมีการเตบิโตอยา่งรวดเร็วกวา่ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมถึง 5 เทา่ใน 4 ปีข้างหน้า 

 นอกจากนี ้ยังคงมีความต่อเน่ืองของการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย และอุปกรณ์การ
ส่ือสารพกพา ในการส่ือสารข้อมูลดิจิตอล โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีต้องอาศัยทัง้พืน้ท่ีในการจัดเก็บ 
ระบบงานเพ่ือการบริหารจดัการ และระบบเครือขา่ยนท่ีใช้ในการจดัสง่ข้อมลู 

 การคาดการณ์ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัทย่อย ท่ีได้มีการ
เตรียมการเก่ียวกับศนูย์คอมพิวเตอร์และศนูย์สํารองข้อมลูฉกุเฉิน ท่ีรวมถึงสํานักงานสํารองฉุกเฉินซึ่งได้เปิด
ให้บริการมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 และมีการพฒันาและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองทําให้มีความพร้อมในการให้บริการ
เป็นศูนย์ข้อมูลท่ีสามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถให้บริการด้านคลาวด์คอมพิวติง้ท่ีมีความ
ปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล อีกทัง้ยังเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์และสํานักงานสํารองท่ีห่างไกลจาก
ความเสี่ยงตา่ง ๆ อีกด้วย  

 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงจาก
ผู้ประกอบการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงต้องสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอ่ืนด้วย
การเป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ท่ีคงไว้ซึ่งคณุภาพและมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล โดยบคุลากรมืออาชีพท่ีได้รับการอบรมอย่างต่อเน่ืองและมีประสบการณ์สงู จนเป็นท่ียอมรับจาก
องค์กรชัน้นํามาอย่างยาวนาน นบัเป็นกลยทุธ์ท่ีสําคญัในการเป็นหนึ่งในผู้ นําทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเทศไทยตลอดระยะเวลา 25 ปีท่ีผา่นมา 
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2.การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ   
 

จากการเป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยา่งครบวงจร  บคุลากรผู้ให้บริการจงึเป็นสิง่สําคญัมาก  บริษัทได้
ลงทนุในการสร้างและดแูลรักษาบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพด้วยการ
ให้การอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  ด้วยการสร้างศูนย์

คอมพิวเตอร์ซึ่งมี
อปุกรณ์ท่ีทนัสมยั
อย่างต่อเ น่ืองมาโดยตลอดเ พ่ือการฝึกฝนและพัฒนา
ระบบงานในการใ ห้บ ริการลูก ค้า   รวมถึงการว่า จ้าง
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือ
สร้างความรู้ความชํานาญให้กับบุคลากรของบริษัทในการ
สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้าท่ีรับการบริการของบริษัท  และ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเภทตา่ง ๆ ตามเทคโนโลยีท่ีลกูค้าต้องการ  

 

สําหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้บริษัทเป็นทัง้ผู้
นําเข้าโดยตรงและเป็นตวัแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียง
ระดบัชัน้นําของโลกและมีสาขาในประเทศไทย ได้แก่ผลิตภณัฑ์
จาก IBM, Hewlett-Packard, Cisco, Symantec, Panasonic, 
Sanyo, Canon, Hitachi  โปรแกรมสําเร็จรูปจาก IBM, BMC, 
ORACLE, Microsoft, และอ่ืนๆ อีกมาก   จากประเทศต่างๆ  
ประกอบด้วย ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และองักฤษ  เป็นต้น  

นอกจากนีเ้พ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า  บริษัทได้มีการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึน้ตลอดเวลา  อาทิซอฟท์แวร์พืน้ฐานเพ่ือการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพิ่มขึน้จากเดิมหลายชนิด  ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปบริหารองค์กร ผลิตภัณฑ์ระบบการ
บริหารเอกสารองค์กร รวมถึงการให้บริการใช้ซอฟท์แวร์บนระบบคลาวด์คอมพิวติง้แบบจ่ายตามการใช้งานจริง 
(Pay per use) ได้แก่ ระบบงาน D-Work ซึ่งเป็นระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital 
Management) ระบบงาน D-CRM ซึง่เป็นระบบงานบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (Customer Relationship 
Management) และระบบงาน HMAA ซึ่งเป็นระบบงานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับธุรกิจโรงแรม (Hotel 
Management Analytic Application) ระบบงานบริหารและจัดการเอกสารสําหรับองค์กร(Document 
Archiving Service)    นอกจากนี ้ยงัได้มีการพฒันาศกัยภาพของการใช้เทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตความร็วสงู
ในการถ่ายทอดสญัญาณภาพและเสียงท่ีมีคณุภาพสงูอยา่งตอ่เน่ือง เป็นต้น 



 

รายงานประจําปี 2554 
10 

  เพ่ือการสร้างมลูค่าเพิ่มจากผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีบริษัทให้บริการ  บริษัทมีการ
ลงทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพิ่มเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  ประกอบด้วย 
ซอฟต์แวร์ระบบภาษีสําหรับประเทศไทย (Thailand Tax Localization System for JD Edwards Enterprise 
One & World)  ซอฟต์แวร์ระบบเช็คสําหรับประเทศไทย (Cheque Control System for JD Edwards 
EnterpriseOne & World) ซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือนสําหรับประเทศไทย (Thailand Payroll Tax Localization 
for PeopleSoft Enterprise & JD Edwards EnterpriseOne)  ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุ
การตดัสินใจของผู้บริหารธุรกิจโรงแรม (HMAA, Hotel Management Analytic Application) ซอฟต์แวร์ระบบ
การบริหารเอกสารองค์กร (Electronic Document Warehouse Management) และซอฟต์แวร์ระบบการ
บริหารความสมัพนัธ์ผู้ ป่วยหรือผู้ เข้ารับการดแูลสขุภาพ (PRM, Patient Relationship Management)    

  ถึงแม้ว่าผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทจําหน่ายอยู่ในปัจจบุนัมีอยู่หลากหลาย  แตบ่ริษัทมิได้หยดุยัง้การ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภณัฑ์เหล่านี ้ และบริษัทให้บริการกับลกูค้าท่ีต่อเน่ืองมายาวนาน  ดงันัน้โอกาสท่ีจะ
ได้รับผลกระทบจากการสญูเสียจากการให้บริการและการเป็นผู้แทนจําหน่ายจงึมีน้อย 
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ปัจจัยความเส่ียง   
 ปัจจัยเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญซึ่งเป็นทัง้ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทสรุปได้ดงันี ้
1 ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านภยัธรรมชาต ิ
 ในปลายปี 2554 ท่ีผ่านมา ลกูค้าส่วนหนึ่งของบริษัทได้รับผลกระทบเน่ืองด้วยมหาอุทกภยัท่ีเกิดขึน้ 
และส่งผลทําให้โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีวางแผนเอาไว้ต้องเลื่อนหรือยกเลิกไป  ซึ่งปัจจยัดงักล่าว
เป็นเหตสุดุวิสยัท่ีเกิดขึน้  ซึง่หลงัจากเหตกุารณ์ผ่านไปแล้ว ลกูค้าสว่นใหญ่ก็จะหามาตรการป้องกนัและรวมไป
ถึงพิจารณาภยัอ่ืนๆ ควบคู่ไปด้วย เพ่ือป้องกนัเหตกุารณ์ให้ได้ดีและมากท่ีสดุท่ีจะทําได้   อนึ่งสําหรับตวับริษัท
เองไม่ได้รับผลกระทบด้านมหาอุทกภัยใดๆ เน่ืองด้วยมีระบบป้องกันท่ีได้วางแผนเอาไว้เป็นอย่างดี และ
ประกอบกนัมหาอทุกภยัดงักลา่ว ไม่ได้สง่ผลถึงสว่นของการให้บริการลกูค้าแตอ่ยา่งใด 

2 ความเสี่ยงด้านการเปิดเสรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2558 
 ภายในปี 2558 นีท้างกลุม่ประเทศอาเซียน จะได้มีการเปิดเสรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่จะทํา
ให้ขีดความสามารถในการแข่งขนัของตวับริษัทจําจะต้องเร่งรัดและทําให้แข่งขนัได้ ทางบริษัทได้มีกระบวนการ
รองรับเอาไว้แล้ว ทัง้ในส่วนของการพฒันาบุคลากร การพฒันาเทคโนโลยี และการพฒันาธุรกิจเพ่ือกระจาย
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงการแสวงหาพนัธมิตรทางด้านธุรกิจจากต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งเช่ือแน่ได้ว่า
บริษัทจะสามารถสร้างศกัยภาพ รวมถึงขีดความสามารถในการแขง่ขนัทนัเวลาตอ่การเปิดเสรีดงักลา่ว 

3  ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
  เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วมาอยา่งตอ่เน่ือง  ซึง่แนวโน้มเทคโนโลยี 
ใหม่จะประกอบด้วย  เทคโนโลยีไร้สาย 3G และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู บริการซอฟแวร์ผา่นระบบออนไลน์   
(Software  as a service : SaaS)  Web2.0  และแอพพลชิัน่บนมือถือ (Mobile Application) เป็นต้น   
  ด้วยการเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศสําหรับธุรกิจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and  
Service Provider) บริษัทเห็นถึงความเสี่ยงดงักลา่วตอ่การให้บริการลกูค้าท่ีต้องจดัหาผลติภณัฑ์ฮาร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์ท่ีทนัสมยัทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า  
รวมถึงการเตรียมบคุลากรให้พร้อมในการเป็นผู้ เช่ียวชาญด้วยการตดิตาม ศกึษาการเปล่ียนแปลงเหลา่นี ้
อยา่งใกล้ชิด    โดยรวมถึงการสอบใบรับรองสําหรับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง จงึทําให้บริษัทสามารถให้ 
บริการพร้อมการสร้างมลูคา่เพิ่มตอ่ลกูค้าได้อยา่งเหมาะสมจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพฒันาอยูต่ลอดเวลา 
 



 

รายงานประจําปี 2554 
12 

4  ความเสี่ยงจากการแขง่ขนัสงู 
 บริษัทดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ซึ่งเจ้าของผลิตภณัฑ์มีการแต่งตัง้ตวัแทนจําหน่ายเพิ่มอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาและ
เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด  ทําให้บริษัทมีการแข่งขนัสงูขึน้จากผู้ประกอบการรายอ่ืนในธุรกิจประเภทเดียวกนั  
ทําให้อตัรากําไรมีแนวโน้มลดลง  บริษัทพยายามลดความเส่ียงในด้านนีล้งโดยการปรับเปล่ียนธุรกิจจากการ
เป็นเพียงตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศสําหรับธุรกิจแบบครบ
วงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) และปรับสดัสว่นของการให้บริการมากขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มมลูคา่ของบริการ โดย   

• เป็นตวัแทนจําหน่ายให้ครอบคลมุเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ
ของลกูค้าในธุรกิจแตล่ะประเภทให้ทนัสมยัตลอดเวลา   

• สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับธุรกิจในประเทศ
ไทย   เช่น  ซอฟท์แวร์ระบบภาษี  ระบบเช็ค  ระบบเงินเดือน  ซึง่เช่ือมตอ่กบัซอฟต์แวร์
ระบบงานธุรกิจ และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ระบบงานท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสําหรับธุรกิจตา่ง ๆ  

• ให้บริการด้านเอาต์ซอร์ส (Outsource) สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งครบวงจร  

• สร้างบริการทางเลือก ด้าน Cloud Computing โดยมุ่งเน้นการพฒันา Application ท่ี
มีราคาถกู เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้มาก 

5  ความเสี่ยงในการพึง่พาบคุลากร 
 บุคลากรนับเป็นปัจจัยท่ีสําคัญย่ิงในการดําเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

จําเป็นต้องอาศยัความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของบคุลากรในการให้คําปรึกษาและพฒันางานเพ่ือให้ทนัตอ่
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองตลอดเวลา และมีการแข่งขนัสงู ซึง่เป็น
เร่ืองท่ีบริษัทให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก บริษัทได้กําหนดนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพอย่างมัน่คง  มีการพฒันาความรู้ความสามารถและจดัอบรมสมัมนาอย่าง
ต่อเน่ืองให้แก่บุคลากร  มีการกําหนดผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนักับผู้ประกอบการ
รายอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั  มีการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีภายในองค์กรและจดัให้มีสวสัดิการท่ีดี  รวมถึงการ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรภายในบริษัทเพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้พนักงานทํางานกับ
บริษัทในระยะยาว  
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  

1. ผู้ถือหุ้น 

1.1 กลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก 

   รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนบญัชีผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 มีดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ จาํนวนหุ้น % การถือหุ้น 
  1.     นาง วิมลทิพย์            พงศธร 
           -   นาง วิมลทิพย์      พงศธร 
           -   นาย วิเชียร           พงศธร 

75,443,923 
75,443,883 
              40 

53.15  

  2.     บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 5,475,880 3.86 
  3.     บริษัท เทพธญัญภา จํากดั 4,000,000 2.82 
  4.     บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,000,000   2.11  
  5.     นายกฤติพล  จิรังวรพจน์ 1,500,000  1.06 
  6.    นายวิเชียร  ศรีมนิุนทร์นิมิต 1,394,400  0.98 
  7.    นายรณรงค์  วีรานพุฒัน์ 1,300,000  0.92   
  8.    น.ส.กาญจนา   เตง็ศิริโกมล 1,250,000  0.88 
  9.     นายชติุวฒัน์  พาสน์พาชี 1,160,000   0.82 
10.    น.ส.สมพร  ศรีทมุมา 1,144,000  0.81 

                 รวม  95,668,203 67.41  

สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย เทา่กบัร้อยละ  46.69 
  
 1.2        กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเข้าร่วมในการบริหารจดัการบริษัทมีดงันี ้  
 

ช่ือ ประกอบธุรกจิประเภท บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

1. นางวิมลทิพย์  พงศธร - สามี คือ นายวิเชียร พงศธร 
เป็นประธานกรรมการ   
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2. การจัดการ 

2.1 โครงสร้างการจดัการ 

  บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชดุ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1.1    คณะกรรมการบริษัท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 
1. นายวิเชียร  พงศธร ประธานกรรมการ 
2. นางดวงทิพย์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ 
3. นายสรุเดช  บณุยวฒัน กรรมการ 
4. นายปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ 
5. นายอดุม  ชาตยิานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสชุาย  วฒันตฤณากลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายขตัยิา  ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 โดยมีนางสชุาดา สมยัสตุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทและเลขานกุารบริษัท 

  วาระการดํารงตําแหน่ง 

  ข้อบงัคบัของบริษัทได้กําหนดไว้ว่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม  กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็น
ผู้ออกจากตําแหน่ง  กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

1) จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น  เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนดําเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้อง
ได้รับมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น  การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซือ้หรือขายสินทรัพย์ท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ กําหนด 

2) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง
อยา่งใดแทนคณะกรรมการก็ได้ 

3) แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 
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4) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเร่ืองท่ีมีสาระสําคญั เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้าง
การบริหาร อํานาจการบริหาร และรายการอ่ืนใดท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือท่ีกฎหมายกําหนด 

5) กํากับดูแลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีได้รับ
อนมุตั ิ

 ในปี 2554 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการรวม 6 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะ
ทา่นสรุปได้ดงันี ้ 
 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทัง้หมด (ครัง้) 

1.      นายวิเชียร พงศธร 5/6 

2.      นายวิวฒัน์ พงศธร                                  
(ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2554)   

2/6 

3.      นางดวงทิพย์   เอ่ียมรุ่งโรจน์ 6/6 

4.      นายสรุเดช บณุยวฒัน 6/6 

5.      นายปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก์ 6/6  

6.      นายอดุม  ชาติยานนท์ 6/6 

7.      นายสชุาย  วฒันตฤณากลุ 6/6 

8.      นายขติัยา   ไกรกาญจน์ 5/6 

 

คณะกรรมการบริษัทชดุปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายอดุม  ชาตยิานนท์  
2. นายสชุาย  วฒันตฤณากลุ 
3. นายขตัยิา  ไกรกาญจน์    
4. นายปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก์    
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 สําหรับเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระนัน้ บริษัทพิจารณาคณุสมบตัิตามแนวทางท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนกระบวนการสรรหาจะใช้วิธีการ
ตามท่ีจะได้กลา่วไว้ในเร่ืองการสรรหากรรมการและผู้บริหาร (ข้อ 2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารหน้า 28) 

คณุสมบตักิรรมการอิสระ  

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  

3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี 
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนี ้ท่ีต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แตร้่อย
ละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้
การคํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณา
ภาระหนีด้งักล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี  
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ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  
ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

2.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. นายอดุม  ชาตยิานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 
2. นายสชุาย วฒันตฤณากลุ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายขตัยิา ไกรกาญจน์ กรรมการตรวจสอบ 

                วาระการดํารงตําแหน่ง 
               กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ได้ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการท่ีได้รับ
แตง่ตัง้แทนจะอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงเทา่วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีลาออก 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท  และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว  รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  
ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ความเห็นเก่ียวกับความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท  

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 
(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงของ

บริษัท 
8) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ในปี 2554 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุของ
กรรมการแตล่ะทา่นสรุปได้ดงันี ้

 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

(ครัง้) 
1.      นายอดุม  ชาตยิานนท์  5/5 
2.      นายสชุาย วฒันตฤณากลุ  5/5 
3.      นายขตัยิา ไกรกาญจน์  5/5 

 

2.1.3    รายช่ือผู้บริหาร 

บริษัทไม่มีพนกังานประจํา เน่ืองจากบริษัทดําเนินธุรกิจการลงทนุในบริษัทยอ่ย   
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รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ประวัตคิณะกรรมการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 
1. นายวเิชียร  พงศธร 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

 อายุ 55 ปี 
  
 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก Rensselaer Polytechnic  
 Institute, Troy, New York  สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์จาก Rensselaer Polytechnic Institute 

  Troy, New York  สหหรัฐอเมริกา 
  
 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

53.15% 
  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 
  
 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั: 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริษัทพรีเมียร์ 

 กรรมการ บริษัทในกลุม่บริษัทพรีเมียร์ 

 กรรมการ บจ. เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ 

 กรรมการ บจ.อินฟินิท กรีน 
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2. นางดวงทพิย์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ 
 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

อายุ 56 ปี 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

 Diploma in Clinical Organizational Psychology จาก  
INSEAD ประเทศฝร่ังเศส 

 ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีและทกัษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นท่ี 22  ปี 2547 
  
 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

 0.00013 % 
 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี  
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 ปัจจุบัน: 

 ผู้ อํานวยการใหญ่ สายงานสนบัสนนุ  กลุม่บริษัทพรีเมียร์ 

 กรรมการ บริษัทในกลุม่บริษัทพรีเมียร์ 
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3. นายสุรเดช  บุณยวัฒน 
 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
 อายุ 61 ปี 
 
 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาตรี Industrial Technology 

 Eastern Washington State University  สหรัฐอเมริกา 
 
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีและทกัษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นท่ี 19  ปี 2547 

 การอบรมหลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 12 ปี 2547 

 การอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุ่น 97  ปี 2550 

 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

 ไม่มี 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 ปัจจุบัน: 

 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์  

 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์  

 กรรมการ บจ.พรีเมียร์ แมนแูฟคเจอร่ิง 

 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ 

 กรรมการ บจ. อิมพีเรียล อีเกิล้ 

 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์ 

 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ 

 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล 

 กรรมการ บจ. รายาเฮอริเทจ 

 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ อลัเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ 

 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั 

 กรรมการ บจ.อินฟินิท กรีน 
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4. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 
 กรรมการอิสระ 
  อายุ 58 ปี 
 
 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาเอก Doctorate of Metallurgical Engineering   
 มหาวิทยาลยัโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

 ปริญญาโทพาณิชย์ศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโทวิศวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรีวิศวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีและทกัษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นท่ี 105  ปี 2551 
 
 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

 ไม่มี 
 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 
 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ปัจจุบัน :  

 ผู้ อํานวยการ สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
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5. นายอุดม ชาตยิานนท์ 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  อายุ 75 ปี 
 
 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีและทกัษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นท่ี 37 ปี 2548 
 
 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

 ไม่มี 
 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 
 
 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 ปัจจุบัน: 

 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บจ. ห้าตอ 

 กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ 

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) 

 กรรมการ บจ.  กลุม่สวุิทย์ดําริห์ 

 กรรมการ บจ. เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ 
 



 

รายงานประจําปี 2554 
25 

 
6. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  อายุ 71 ปี 
 
 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาตรีการศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีและทกัษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นท่ี 37 ปี 2548 
 

 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

 ไม่มี 
 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ปัจจุบัน: 

 ท่ีปรึกษาอิสระ ธุรกิจให้คําปรึกษา พฒันา และออกแบบการจดัวางระบบการบริหาร
คา่ตอบแทน/เงินเดือน/คา่จ้าง และการจดัองค์กร 

 กรรมการ บจ. รีเทลเทรนน่ิง 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
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7. นายขัตยิา ไกรกาญจน์ 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  อายุ 59 ปี 
 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Rolla  
 สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Rolla  
 สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีและทกัษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นท่ี 37  ปี 2548 

 การอบรมหลกัสตูร Financial Statements for Director (FSD)  รุ่นท่ี 3 ปี 2551 

 การอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 110  ปี 2551 

 การอบรมหลกัสตูร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 34  ปี 2554 
 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

 ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ปัจจุบัน: 

 กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป  บจ. เควี อีเลค ทรอนิคส์ 

 ประธานกิตตมิศกัดิ ์กลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สภาอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย 

 กรรมการ สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็โทรนิกส์ (EEI) กระทรวงอตุสาหกรรม 

 กรรมการ ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(NANOTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

 นายกสมาคมกิตตมิศกัดิ ์สมาคมอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมไทย (TETA) 

 กรรมการ บจ. โชคอดุมพร็อพเพอร์ตี ้ 

 กรรมการ บจ. ทรัพย์อดุมพร็อพเพอร์ตี ้ 

 กรรมการ บจ. เมฆฟ้า ดเิวลลอปเมนท์ 

 กรรมการ บจ. วิปเทล  

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ 
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รายช่ือบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  
 

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล (PFC) บจ. พรีเมียร์  รีสอร์ทส์ แอนดโ์ฮเทลส์ (PRH) 

บมจ. พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ (PE) บจ. รายาเฮอริเทจ (RYH) 

บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) (PC2000) บจ. ซี แฮริเออร์ (SHR) 

บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง (PIL) บจ. เสรีพรีเมียร์ (SP) 

บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ (PB) บจ. หมู่บา้นเสรี (MS) 

บจ. พรีเมียร์ แอลเอม็เอส (PLMS) บจ. พรีเมียร์ ทีดีโอ (PTDO) 

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง (PM) บจ. เสรี แอสเซ็ทส์  (SA) 

บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี (PCI) บจ. พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล     (PGCAP) 

บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ (PFP) บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (PC) 

บจ. พี.เอม.ฟดู (PMF) บจ. สาระสุข (SRS) 

บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ (PMC) บจ. ศนูยพ์รีเมียร์สุขมุวทิ (PSC) 

บจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ (PP) บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์ (Planner) 

บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (PMN) บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั (PMB) 

บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ (PHA) บจ. พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ (PPP) 

บจ. อิมพีเรียล อีเก้ิล (IME) บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิง (SPH) 

บจ. พรีเมียร์ อลัเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส      (PAM) บจ. พรีเมียร์ อินฟินิท กรีน (IGC) 
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2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

   บริษัทยงัไม่มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา  การคดัเลือกบคุคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
คณะกรรมการผู้ ไม่มีส่วนได้เสียจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือลงมติแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ต่อไป โดยผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง   

2.3 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
2.3.1    คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(1)   กรรมการ 
 บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการท่ีมิได้มีส่วนร่วมในการ

บริหารงานประจํา  โดยในปี 2554 มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของคา่เบีย้ประชมุและคา่บําเหน็จ ดงันี ้
1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 
            ช่ือ-สกุล 
                       ตาํแหน่ง 

เบีย้ประชุม (บาท)    บาํเหน็จ 
  กรรมการ 
     (บาท) 

 ค่าตอบแทน 
      รวม คณะกรรมการ 

       บริษัท 
คณะกรรมการ 
    ตรวจสอบ 

1.  นายอดุม  ชาติยานนท์ 
      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
81,000 

 
88,000 

 
140,000 

 
309,000 

2.  นายขติัยา  ไกรกาญจน์ 
      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
67,000 

 
66,000 

 
140,000 

 
273,000 

3.  นายสชุาย  วฒันตฤณากลุ 
      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
81,000 

 
66,000 

 
140,000 

 
287,000 

4.  นายปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 
      กรรมการอิสระ 

 
81,000 

 
- 

 
140,000 

 
221,000 

รวม 1,090,000 

หมายเหต ุ:    กรรมการ 4 ทา่นท่ีไมข่อรับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท                                                                     
           1.  นายวิเชียร   พงศธร    (ประธานกรรมการ)                                                                                                    
           2.  นายวิวฒัน์   พงศธร    (ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2554)                                    
           3.  นางดวงทิพย์  เอ่ียมรุ่งโรจน์                                                                                                                     
           4.  นายสรุเดช  บณุยวฒัน                                                                                               

2) บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จํากดั :  บริษัทยอ่ย 
                          -ไม่มี-    
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(2)     ผู้บริหาร 
 1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
              -ไม่มี- 
 2) บริษัท ดาต้าโปร คอมพวิเตอร์ ซิสเตม็ส์ จํากดั:  บริษัทยอ่ย   
 คา่ตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุสํารอง

เลีย้งชีพ รวม 10 ทา่นคดิเป็นเงินจํานวน 23.20 ล้านบาท 
 

2.3.2       คา่ตอบแทนอ่ืน 
 - ไมมี่ – 

2.4  การกาํกับดูแลกจิการ 

(1) นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่ว่ากระบวนการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีและการบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และ
เป็นธรรมกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายจะช่วยสง่เสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน  เพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย  คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัดิงันี ้

1. ให้ความสําคญัตอ่สทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอน
สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

2. สนบัสนนุให้มีการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม  มีการกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ  เพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ 

3. ปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตาม
ข้อตกลงกับบริษัท  มีการกําหนดนโยบายด้านการดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคม  และจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือให้
ผู้บริหารและพนกังานยดึถือและนําไปปฏิบตั ิ

4. มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทาง
การเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา  ผา่นช่องทางตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเข้าถึงข้อมลูอยา่งเทา่เทียมกนั 

5. จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน  การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 
และมีประสทิธิผล 
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6. จัดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นอิสระ  มีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการท่ีชัดเจน   โดยคณะกรรมการ
บริษัททําหน้าท่ีในการพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง้
กํากับดแูลการให้ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน  ขณะท่ีฝ่ายจดัการทําหน้าท่ีบริหารงานของ
บริษัทในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนด 

(2)      การปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี    

บริษัทยึดมัน่ในความสําคญัของการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดีตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดเพ่ือความเป็นธรรมกับผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายพร้อมกับการให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบุคลากรท่ีมี
คณุภาพในระดบัสากล   โดยได้จดัทํารายงานการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสอดคล้องกบัหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 
ดงันี ้

 

หมวดที่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในการให้ความสําคญัในสิทธิพืน้ฐานตา่ง ๆ 
ของผู้ ถือหุ้น  ไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งอยู่ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทประกอบด้วย  สิทธิการซือ้ขายหรือโอน

หลกัทรัพย์ท่ีถืออยู่  สิทธิการมีส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท 
สทิธิการได้รับข้อมลูของบริษัทอยา่งเพียงพอ  และสิทธิการ
เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือการแสดงความคิดเห็น  การ
ร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงิน
ปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ  การแต่งตั ง้ผู้ สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบญัชี การอนุมตัิธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผล
ต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น  

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้  บริษัทได้ปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้มาตราฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีการ
ดําเนินการในเร่ืองต่างๆเพ่ือส่งเสริมและอํานวยความ

สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุทกุครัง้   สําหรับ ปี 2554  บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นใน
วนัท่ี 21 เมษายน 2554 ณ อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ บริษัทได้
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จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมหลกัเกณฑ์  วิธีการในการเข้าร่วมประชุมหนังสือมอบฉันทะขัน้ตอนการมอบ
ฉนัทะ และข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ  ซึง่ในแตล่ะวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
อย่างเพียงพอและชัดเจนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นตดัสินใจลงมติได้ ให้กับบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั และได้
เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวทัง้หมดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนัเช่นกนั ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นมีกรรมการเข้าร่วมประชมุรวม 8 ท่านจากกรรมการ 8 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จดัการ และกรรมการท่านอ่ืนอีก 5 ท่าน  นอกจากนีแ้ล้วยงัมีผู้บริหาร
ระดบัสงูและผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วย 

ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านสามารถสง่คําถาม ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นต่างๆได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม นอกจากนีใ้นวนัประชุมประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ซกัถามและแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆก่อนการลงมติในแต่ละวาระ รวมทัง้มีการบนัทึกประเด็นคําถาม
คําตอบ และข้อคิดเห็นท่ีสําคญัไว้ในรายงานการประชุม  ส่วนรายงานการประชุมนัน้บริษัทได้จัดส่งให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้     

ในปี 2554 บริษัทได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในระดบั “ดีเย่ียม 
สมควรเป็นตวัอยา่ง” คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

 
หมวดที่ 2  การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน   

 คณะกรรมการบริษัทได้กํากบัดแูลและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้เร่ืองกระบวนการ
จัดประชุมผู้ ถือหุ้ นและการมีมาตรการป้องกันกรรมการ  ผู้ บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้องของกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 
10 พฤศจิกายน 2554 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2555 ก่อนการประชมุ 5 เดือน และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้เผยแพร่หลักเกณฑ์ของเร่ืองดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.premier-technology.co.th  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนได้  โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ซึง่เป็น
แบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนงัสือนดัประชมุและได้เผยแพร่ไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้   
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ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ไม่มีการเปล่ียนแปลงลําดบัระเบียบวาระการประชมุ หรือ
เพิ่มเติมวาระการประชุมและไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือนัด
ประชมุ 

ในเร่ืองการดแูลและการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน  รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง บริษัทมีแนวปฏิบตั ิดงันี ้

1) บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของระบบข้อมลู  เพ่ือรักษามาตรฐานเก่ียวกบั
ระบบพืน้ฐานท่ีสําคัญในการสร้างระบบควบคุมท่ีมีคุณภาพสําหรับระบบงาน  ระบบคอมพิวเตอร์  และ
ระบบส่ือสารข้อมลู   

2) บริษัทจดัทําบนัทกึข้อตกลงการรักษาความลบัของบริษัทสําหรับพนกังาน ผู้ รับจ้าง ผู้ขายสินค้า ผู้
ให้บริการ รวมทัง้ผู้ ท่ีเข้าเย่ียมชมกิจการของบริษัท เพ่ือป้องกันการเปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสารอนัเป็นความลบั
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

3) คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบัติเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  ความเสมอภาคและยตุิธรรมต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  และป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  รวมทัง้หลีกเล่ียงข้อครหา
เก่ียวกบัความเหมาะสมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท    โดยให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัท
ต้องรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท  ไม่นําไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  รวมทัง้ต้องไม่ทําการซือ้ขายโอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท 
โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท  เว้นเสียแต่ว่าข้อมลูดงักล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว  
และไม่เข้าทํานิตกิรรมอนัใดโดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่
บริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทําการซือ้ขาย โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน  และภายใน 2 วนัทําการหลงัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วแล้ว  
ข้อกําหนดดงักลา่วนีใ้ห้รวมความถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ  ผู้บริหารและพนกังาน
ของบริษัทด้วย   หากผู้ ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดดงักล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่
กรณี 

4) บริษัทให้ข้อมลูแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์
ของบริษัท และบทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   และในกรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้อง
รายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง  คู่สมรส  และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง 
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ภายใน 3 วนัทําการให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบเพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทัง้ได้กําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ท่ี
ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ด้วย 
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5) คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ และ
ผู้บริหาร  ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ.2/2552   โดยให้เร่ิมปฏิบตัติัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป 
 
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สงัคมยั่งยืน” โดยมุ่งท่ีจะประสบ
ความสําเร็จแบบยัง่ยืนโดยคํานึงถึงสิทธิ ความถกูต้อง และความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม และเพ่ือ
เป็นแนวปฎิบตัิสําหรับผู้บริหารและพนกังาน ได้มีการกําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นจรรยาบรรณบริษัท 
ครอบคลมุการปฎิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า ผู้ มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ พนกังาน และ 
สงัคม อนัได้แก่ 

ผู้ ถือหุ้น : ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใส เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  

ลกูค้า 
 
 
คูค้่า 

: 
 
 
: 

เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า ผลติและจดัจําหน่ายสนิค้า/บริการท่ีมีคณุภาพได้
มาตรฐาน มีความปลอดภยั และปฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่ง
เคร่งครัด รวมถึงการรักษาความลบัของลกูค้า 
ดําเนินธุรกิจตอ่กนัด้วยความยตุธิรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ  เคารพและปฏิบตัติาม
เง่ือนไขสญัญาท่ีกําหนดไว้ 

คูแ่ขง่ : แขง่ขนัทางการค้าภายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีดี และสจุริต 

พนกังาน 
 
 
สงัคม 

: 
 
 
: 

ปฏิบตักิบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส การพฒันา
ความรู้ ศกัยภาพ การดแูลสขุอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน รวมทัง้คา่ตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังาน  
มีสว่นร่วมในการยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดี สร้างสงัคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 
พฒันาคณุธรรม จริยธรรม รักษาวฒันธรรมท่ีดีงาม ดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 

บริษัทมีการกําหนดจรรยาบรรณ และนโยบายเพ่ือให้พนกังานถือปฏิบตัิ เช่นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และสงัคม การห้ามพนกังานละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ห้ามนําซอฟแวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ การให้ความเสมอ
ภาคในเร่ืองการจ้างงาน การไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน การตอ่ต้านการทจุริต การห้ามจ่ายสินบน
เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และการให้พนกังานเอาใจใส่และปฏิบตัิงานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภยั 
และคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย ดังรายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.premier-technology.co.th 

บริษัทตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและการเสนอข้อคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท  
บริษัทได้ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มีสว่นได้
เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  บริษัทได้มีการรายงานเก่ียวกับการ
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ดําเนินงานของบริษัทท่ีผู้ มีส่วนได้เสียควรทราบ ทัง้ในรายงานประจําปี และในเว็บไซต์ของบริษัท  และหากมี
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการทําผิดกฏหมาย ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในหรือการ
กระทําผิดจรรยาบรรณ ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษัทได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2301-
1020 หรือท่ี  อีเมล ircontact@premier-technology.co.th  

นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทได้มีการพฒันากลไกการมีสว่นร่วม
ของผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท   
ประกอบด้วย 

1) การให้ข้อมลูขา่วสารของการบริการและผลติภณัฑ์ท่ี
เป็นปัจจบุนัรวมทัง้การให้การฝึกอบรมแก่ลกูค้าอยา่งสม่ําเสมอ 

2) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานของ
บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียโดยผ่านกิจกรรม สโมสรพนักงาน เช่น 

การเลน่กีฬาร่วมกนั  การมีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของสงัคมร่วมกนั เป็นต้น 

3) การสร้างโปรแกรมพนัธมิตรธรุกิจ (Partnership Program) ในรูปแบบตา่งๆ ระหวา่งบริษัทและผู้
มีสว่นได้เสียเพ่ือเสริมสร้างธุรกิจร่วมกนั  
 
 กจิกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม                                   
บริษัทให้ความสําคญัในการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม ด้วยการดําเนินธุรกิจและจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดระยะเวลา 25 ปี โดยใช้แนวนโยบายเร่ืองคณุคา่หลกัของกลุม่บริษัทพรีเมียร์ ซึง่มีเป้าหมายหลกัคือ “ธุรกิจ
ก้าวหน้า พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยืน” ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการและหวัข้อหลกัของ มอก. 26000 (มาตรฐาน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ท่ีสนบัสนนุการขบัเคล่ือนความรับผิดชอบตอ่สงัคมจากเจตนาท่ีดี (Good intentions) 
ไปสูก่ารกระทําท่ีดี (Good actions) ดงันี ้                       

การปฏบิัตด้ิานแรงงาน 

 จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ ตามมาตรา 96 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 มีสวัสดิการสําหรับพนักงานทุกระดับชัน้ท่ีเป็น
มาตรฐาน อาทิ การตรวจสุขภาพประจําปี การทํา
ประกนัสขุภาพประจําปี  เป็นต้น 

 การจดักิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์เป็นประจําทกุปีสําหรับ
พนักงานทุกระดับชัน้ อาทิ งานกีฬาสี กิจกรรมการ
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สง่เสริมด้านสขุภาพ งานเลีย้งปีใหม่ประจําปี หลกัสตูรทางดนตรีพืน้ฐาน เป็นต้น 

 การจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถาน
ประกอบกิจการของบริษัทท่ีได้รับการอบรมตามข้อกฎหมายท่ีได้รับการรับรองจากกรมสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 การให้ความช่วยเหลือด้านท่ีพกัอาศยัชัว่คราวให้กบัพนกังานท่ีได้รับผลกระทบจากอทุกภยั 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ประหยดัพลงังาน หรือ “กรีนดาต้าเซ็นเตอร์” ท่ีผ่านการวิเคราะห์ 
โดยผู้ เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมเพ่ือออกแบบให้มีอตัราของประสิทธิภาพด้านการใช้พลงังานท่ีค่า 
PUE ต่ํากว่า 1.7 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสงู  เลือกใช้เทคโนโลยีประหยดัพลงังาน ท่ีสามารถ
ประหยดัพลงังานได้กว่า 30% เม่ือเทียบกับระบบท่ีใช้อยู่ทัว่ไป ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถลด
ต้นทนุทางธุรกิจได้ในระยะยาว 

• ระบบควมคมุความเย็นสมรรถนะสงูสําหรับดาต้าเซ็นเตอร์แบบ In-row cooling ท่ี
สามารถปรับสมรรถนะการทําความเย็น ให้สมัพนัธ์กบัอณุหภมิูของกลุม่เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ี
ติดตัง้อยู่ได้อย่างแม่นยํา ทําให้สามารถติดตัง้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ได้เต็มความจุของแร็ค บน
พืน้ท่ีท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัการจดัวาง Server ใน Data Center ทัว่ๆ ไป 

• Hot-aisle containment เป็นพืน้ท่ีท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการกับความร้อนจาก 
Server และ อปุกรณ์ภายใน Data Center โดยเฉพาะ ทําให้ระบบทําความเย็นของดาต้า
เซ็นเตอร์ ไม่ต้องใช้กําลังไฟฟ้าเพ่ือการปรับอุณภูมิในบริเวณกว้าง และช่วยเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการทําความเย็นให้สงูขึน้ 

• ระบบการจ่ายและสํารองกระแสไฟฟ้าให้กบั Data Center ให้สามารถให้บริการได้อย่างมี
เสถียรภาพสงูสดุตลอด 24 ชัว่โมง ด้วยระบบควบคมุการจ่ายไฟฟ้าใน Data Center แบบ
อตัโนมตัิจาก Main Distribution Board พร้อมทัง้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า และระบบสํารอง
ไฟฟ้า หรือ UPS ประสทิธิภาพสงูเพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ใน Data 
Centerในกรณีไฟฟ้าดบั 

 การใช้ระบบงานเพ่ือการเรียกดเูอกสารและข้อมลูร่วมกัน สามารถลดการใช้ปริมาณกระดาษใน
องค์กรได้เพิ่มมากขึน้ 

 การใช้ระบบงาน Digital Broadcasting ภายในองค์กร เพ่ือการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้กับ
พนกังานในองค์กรทัง้ท่ีสํานกังานใหญ่และสาขา แทนการใช้เอกสารติดบอร์ด สามารถลดการใช้
กระดาษได้จํานวนมาก 
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 จดักิจกรรมขดุโป่งเทียมให้กบัพนกังานของบริษัทและครอบครัวจํานวน 100 คน ท่ีเขตรักษาพนัธุ์
สตัว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อําเภอ สนามชยัเขต จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 

 สนับสนุนเงินทุนให้กับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน เพ่ือการกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน
ให้กบันกัเรียน ท่ีอําเภอคลองโคน จงัหวดัสมทุรสงคราม 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 ดําเนินธุรกิจด้วยหลกัการท่ีจะนําเสนอสินค้าท่ีบริษัท มีความสามารถท่ีจะให้บริการหลงัการขาย
ได้อยา่งตอ่เน่ืองเทา่นัน้ทําให้ผู้บริโภคไม่มีภาระในการหาผู้ให้บริการหลงัการขาย 

 มีการบริหารงานบริการท่ีได้รับการรับการรับรองตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC 20000 ด้านการ
ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ISO 27001 ด้านความปลอดภยัของข้อมลูจาก บริษัท บู
โร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ครอบคลมุบริการ Disaster Recovery, Data 
Center Hosting Services และ Service Desk Support  

 จดัให้มีการร่วมจดักิจกรรมกับบริษัทคู่ค้าและสถาบนัการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ โดยมุ่งเน้นเร่ือง
การให้ข้อมลูขา่วสารและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ให้กบับคุคลทัว่ไป อาทิ 
 20 มกราคม 2554 ร่วมกบั บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จํากดั ในการจดังานสมัมนา 

Microsoft BI Workshop for Commercial Business ให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจการค้า
ปลีก เพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัการนําระบบงานวิเคราะห์ข้อมลู หรือ Business Intelligence 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้จาก
เคร่ืองมือท่ีหลากหลายจากฐานข้อมลูขององค์กร 

 9 มีนาคม 2554 ร่วมให้ข้อมลูเก่ียวกบัแนวโน้มของการระบบงานบริหารทรัพยากรบคุคล
แก่ผู้ประกอบการในนิคมอตุสาหกรรมเหมราช  

 9 มีนาคม 2554 จดังานสมัมนาเร่ือง Human Capital Management ให้กบัหน่วยงาน
บริหารงานทรัพยากรบคุคลของลกูค้าทัว่ไป 

 25 เมษายน 2554 ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จดังานสมัมนาเร่ือง “สมดลุย์ใหม่
ของงาน HR” ให้กบัผู้ประกอบการในกลุม่นิคมอตุสาหกรรมเหมราช 

 11 พฤษภาคม 2554 ร่วมสนับสนุนบริษัท ไอบีเอ็มประเทศไทย จํากัด ในการจัดงาน 
IBM Technology  Conference & Expo 2011 ให้กบัองค์กรธุรกิจทัว่ไปท่ีสนใจใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 26 พฤษภาคม 2554 ร่วมกบั บริษัท เลอโนโว ประเทศไทย จํากดั ในการจดังานสมัมนา 
Modernize Your SMB Marketing Tactic ให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการนําระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Customer 
Relationship Management ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ให้ผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงและ
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วิเคราะห์ข้อมลูได้จากเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย และร่วมบรรยายในหวัข้อ “ Anywhere, 
anytime CRM on the Think”  

 29 มิถนุายน 2554 ร่วมสนบัสนนุกับบริษัท ไซแมนเทค (ประเทศไทย) จํากัด ในการจดั
งานสมัมนา Symantec is SMB ท่ีจดัให้กบัองค์กรธุรกิจทัว่ไป เพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกับ
ผลติภณัฑ์ใหม่ 

 6 กรกฎาคม 2554 ร่วมกับบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จํากัด จัดงาน
สมัมนา DRC opens to Yours ให้กบัลกูค้า เพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัการบริหารศนูย์สํารอง
ข้อมลูฉกุเฉิน 

 11-12 กรกฎาคม 2554 ร่วมสนบัสนนุงบประมาณและการให้บริการในการจดังานสมันา
ทางวิชาการระดบันานาชาติ MOPH – TITC Health Care International Forum กบั
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณะสุข ด้วยการติดตัง้
อปุกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านสญัญาณอินเตอร์เน็ตบรอร์ด
แบนด์ในงาน 

 3 สงิหาคม 2554 จดัให้ สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา นําคณะครูและอาจารย์
เข้าเย่ียมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ และรับฟังการบรรยายเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย์
คอมพิวเตอร์ และศนูย์สํารองข้อมลูฉกุเฉิน 

 21 กันยายน 2554 ร่วมสนับสนุนบริษัท ดิแอสไปเรอร์สกรุ๊ป จํากัด ด้วยการให้ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้ ในหวัข้อ “Step out from all concerns to 
the confident success in Cloud Computing” 

 12 ตลุาคม 2554 ร่วมสนบัสนนุการจดังาน itSMF Thailand Chapter, 5th Annual 
Conference เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับมาตรฐานการบริหารงานบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรท่ีต้องการพฒันาขีดความสามารถในการให้บริการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

การพัฒนาสังคม 

 14 มิถนุายน 2554 บริจาคเงิน 1,000,000 บาท 
ให้กบัมลูนิธิรามาธิบดี เพ่ือการจดัหาเคร่ืองมือแพทย์
ให้กับศูนย์การแพทย์อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 26 กันยายน – 1 ตลุาคม 2554 บริษัทย่อยร่วม
สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลยักับ
มาม่า ด้วยการมอบบริการถ่ายทอดสดสญัญาณภาพ
และเสียงผ่านอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ไปยงัโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 408 โรงเรียนทัว่
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ประเทศ ไทย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีเยาวชนทัว่ประเทศจะ
ได้มีความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ ให้มี
โอกาสเรียนกบัอาจารย์ท่ีมีช่ือเสียง และยงัสามารถเรียกดยู้อนหลงัเพ่ือ
การทบทวนได้ตลอดเวลาผ่านคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์มือถือท่ีรองรับ 
โดยข้อมลูทัง้หมดจะเก็บไว้ท่ี Green Data Center ของบริษัท เป็นเวลา 
1 ปี  

 โครงการการรับนกัศกึษาฝึกงานจากสถาบนัการศกึษาไทย อาทิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช                                
มงคลธญับรีุ เป็นต้น 

 การสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือการพฒันาการศกึษาและคณุภาพชีวิตของมลูนิธิยวุพฒัน์  
- การบริจาคเงิน 5% ของกําไรสทุธิของบริษัทยอ่ยให้กบัมลูนิธิเป็นประจําทกุปี 
- การสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ท่ีมลูนิธิฯจดัจําหน่าย เพ่ือนํามาเป็นของท่ีระลกึให้กบัลกูค้าใน

โอกาสตา่ง ๆ อาทิ เป็นของท่ีระลกึในงานสมัมนา เป็นของขวญัในเทศกาลพิเศษ เป็นต้น 
 ร่วมบริจาคเงินสมทบ จํานวน 50,000 บาทเพ่ือการฟืน้ฟูผู้ประสบอุทกภยั ให้กับ บริษัท เนชั่น 

บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน) 
 การรวมตวัของพนกังานท่ีมีจิตอาสา ในการร่วมบริจาคเงินสมทบเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั  

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ี มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใส ทัง้รายงานทางการเงินและรายงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนข้อมลูอ่ืนท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท
ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป  
ได้รับการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบตัิท่ีได้รับการยอมรับและเป็น
ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่าง
สม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยในรายงานประจําปี มีรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชี 

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสมัพันธ์นัน้  บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ แต่ได้
มอบหมายให้มีบุคคลทําหน้าท่ีนักลงทนุสมัพนัธ์โดยเฉพาะ  โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์    
0-2301-1585 หรือท่ี    อีเมล ircontact@premier-technology.co.th    
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ   มีประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจให้กับบริษัท โดยเป็นผู้ กําหนดนโยบาย  กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและ
งบประมาณของบริษัท  ตลอดจนกํากบัดแูล  ตดิตามผลการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ท่านประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีเป็น
ผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน    จํานวนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 57 มากกว่า 
1/3 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ ซึง่สงูกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต.กําหนด เป็นการถ่วงดลุในการพิจารณา
เร่ืองตา่ง ๆ กรรมการบริษัททัง้ 8 ทา่นดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท  

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน  3  ท่าน  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  3  ปี  โดยมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีไว้อย่างชดัเจน ดงัรายละเอียดในข้อ 2.1.2 หน้า 17-18 และมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน 
ก.ล.ต. กําหนด   

 การทําหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทแบ่งแยกอย่างชดัเจน    ประธานกรรมการ
ของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งมีอํานาจหน้าท่ีเพิ่มเติมจากกรรมการท่านอ่ืน  ในการเป็นผู้ เรียกประชุม
คณะกรรมการ   เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ   เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าดถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน  และเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ส่วนกรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าท่ีบริหารงานใน
ด้านต่างๆให้สําเร็จลลุ่วงไปด้วยดี  โดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการของบริษัทเป็นบคุคลคนละ
คนกนั   จงึทําให้คณะกรรมการทําหน้าท่ีตรวจสอบ  ถ่วงดลุการทํางานของฝ่ายบริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   

 สว่นการปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทอ่ืนนัน้ บริษัทได้ทําการเปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการแตล่ะท่านในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจําปีให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
เป็นประจําทกุปีตลอดมา และบริษัทมิได้มีการจํากดัจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะท่านจะไปดํารงตําแหน่งขึน้กบั
ดลุยพินิจและศกัยภาพของแต่ละท่านซึ่งอาจมากน้อยได้ไม่เท่ากัน ส่วนกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู
นัน้บริษัทได้กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัใินการไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนไว้อยา่งชดัเจน 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีจดัการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น  จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงาน
ประจําปี  ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด  รวมทัง้สนบัสนนุการทํางานของคณะกรรมการบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกบัข้อกําหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัติา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของ

บริษัทประกอบด้วย  นโยบาย วิสยัทศัน์  พนัธกิจ กลยทุธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ  รวมทัง้กํากบั
ดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล   

 นโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี   คณะกรรมการได้ทําการทบทวนนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี
และจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรดงัรายละเอียดในข้อ 2.4 (1) หน้าท่ี 29 และแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย เพ่ือ
การมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย และ
กําหนดแนวทางให้มีการทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจําเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ของบริษัท 

จรรยาบรรณธุรกิจ  คณะกรรมการได้กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรดงัรายละเอียดใน
เว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัใินการดําเนินธุรกิจท่ีถกูต้องและเป็นธรรมตอ่
ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  และได้แจ้งให้ทกุคนทราบเพ่ือถือปฏิบตัติามแนวทางดงักลา่ว 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่การตดัสนิใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทเท่านัน้  และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของ
ตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนัน้ๆ  
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ  โดยได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด  รวมทัง้ได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี  (แบบ 
56-1) และรายงานประจําปีด้วย 

 การควบคมุภายใน    

( รายละเอียดได้กลา่วไว้ในหวัข้อ 2.7 เร่ืองการควบคมุภายใน หน้า 45-47 ) 

 การบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
ทัง้องค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถ
ยอมรับได้  และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ  โดยมีการจดัทําการประเมินการควบคมุด้วย
ตนเอง (Control Self Assessment) ทัง้ในระดบัผู้บริหารและระดบัผู้ปฏิบตัิการของบริษัท เพ่ือร่วมกนัประเมิน
ความเสี่ยง  ปัญหาอปุสรรค ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของ
บริษัท เหตกุารณ์ท่ีอาจทําให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากสาเหตทุัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยมีหลกัการกําหนดว่า หากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็นปัญหาหรืออปุสรรค ตอ่การดําเนินธุรกิจ
ไม่ให้บรรลเุป้าหมายตามแผนท่ีกําหนดแล้ว  บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหลา่นี ้พร้อมกบั
สง่เสริมและกระตุ้นให้ทกุคนสร้างวฒันธรรมการทํางานท่ีตระหนกัถึงความสําคญัของความเสี่ยง ทําความเข้าใจ
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สาเหตขุองความเส่ียง และดําเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขัน้ตอนในการดําเนินงาน และการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการป้องกันและลดความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้ และในทางกลบักัน การ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบดงักลา่วข้างต้น จะสง่ผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
ท่ีจะสร้างคณุคา่เพิ่มให้แก่องค์กรด้วย    

 ในปี 2554 บริษัทได้มีการประเมินความเส่ียงพร้อมกบัประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
ท่ีมีอยู่ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงาน ให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ โดยมีขอบเขตครอบคลมุเร่ืองการบริหารและการจดัการ การตลาด การขาย และงานทรัพยากร ทัง้นี ้ได้
มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในแตล่ะสว่นงาน ดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้กําหนดไว้ รวมทัง้ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ผลการดําเนินงานมี
ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้    

 รายงานของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้
บริหารงานบญัชีและผู้สอบบญัชีเข้าประชมุร่วมกนั  และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้
สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏใน
รายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ
บริษัท  การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศท่ีสําคญั  ทัง้ข้อมลูทางการเงิน  และไม่ใช่ข้อมลูการเงิน  ดําเนินการบน
พืน้ฐานของข้อเท็จจริงอยา่งครบถ้วนและสม่ําเสมอ 

3. การประชมุคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจําทุก 3 เดือนโดยได้กําหนดตารางการ

ประชุมล่วงหน้าทัง้ปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น  มีการกําหนดวาระท่ีชัดเจนโดย
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชมุและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระ
การประชมุคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะทา่นเสนอเร่ืองตา่ง ๆ เพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เป็นวาระการประชุม มีการนําส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลู
อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน กรรมการได้มีการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมจาก
กรรมการผู้จดัการหรือเลขานกุารคณะกรรมการนอกเหนือจากเอกสารท่ีได้นําส่ง   บริษัทได้จดัทํารายงานผล
การดําเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทกุเดือนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของ
ฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เน่ืองและทนัการ 

 ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  และจดัสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายปัญหาสําคญัอย่างเพียงพอ  
กรรมการผู้จดัการในฐานะผู้บริหารสงูสดุของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้เพ่ือชีแ้จงข้อมลู ประกอบด้วย 
แผนงานประจําปี  ผลการดําเนินงาน   และโครงการใหม่ๆ เป็นต้น   รวมทัง้รับทราบนโยบายโดยตรงในการ
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นําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   สําหรับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด  ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้
ขาด 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแตล่ะครัง้  เลขานกุารคณะกรรมการได้เข้าร่วมการประชมุด้วยและ
เป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุซึง่สาระสําคญัประกอบด้วย วนั เวลาเร่ิม-เวลาเลกิประชมุ ช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุ สรุปสาระสําคญัของเร่ืองท่ีเสนอคณะกรรมการ สรุปประเด็นท่ีมีการอภิปราย 
ข้อสงัเกตของกรรมการ และมติของคณะกรรมการ โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในการประชุมครัง้ถัดไป และ
จดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง และมีการจดัเก็บข้อมลูหรือเอกสาร
เก่ียวกบัการประชมุตา่งๆ ทัง้ต้นฉบบัและเก็บรักษาสําเนาด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
โดยไม่สามารถแก้ไขได้ 

 โดยทัว่ไปคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชมุทกุทา่นทกุครัง้  ยกเว้นแตมี่เหตจํุาเป็น ซึง่จะแจ้งเป็น
การล่วงหน้าก่อนการประชุม (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 
2.1.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 15) นอกจากนี ้คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมี
โอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆเก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ในความ
สนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย  

4.  คา่ตอบแทน 
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับท่ีเหมาะสม  โดยคํานึงถึงผลการ

ดําเนินงานของบริษัท  และเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงความเหมาะสมกับ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแตล่ะทา่น โดยคา่ตอบแทนกรรมการอยูใ่นรูปของบําเหน็จ
ประจําปี และเบีย้ประชุม  สําหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพ  

ในปี 2554 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมตอินมุตักิารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการใ ดงันี ้
 คณะกรรมการบริษัท  
       เบีย้ประชมุ -  ประธาน 18,000 บาท/คน/ครัง้ 
                                         -  กรรมการ       14,000     บาท/คน/ครัง้ 
  บําเหน็จกรรมการ               140,000      บาท/คน/ปี 
          คณะกรรมการตรวจสอบ 
      เบีย้ประชมุ -  ประธาน          18,000     บาท/คน/ครัง้ 
                                           -   กรรมการ       14,000 บาท/คน/ครัง้ 
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                  โดยเบีย้ประชุมทัง้ 2 กรณี จะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม  รายละเอียดการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2554 อยูใ่นหวัข้อ 2.3 เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 28-
29 

5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ       
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองทัง้คณะอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เพ่ือ

ร่วมกนัพิจารณาทบทวนผลงาน  ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆในรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือการปรับปรุงตอ่ไปเพ่ือช่วยให้
การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึน้  โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินตนเอง โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 6 หัวข้อได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ   บทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ   การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้าท่ีของกรรมการ   ความสมัพนัธ์กับฝ่าย
จดัการ และ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร   

6.   การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และ

ผู้ เก่ียวข้องเข้ารับการอบรมหลกัสตูรต่างๆท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD, Thai 
Institute of Director) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระตา่งๆเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุง
การปฎิบตัิงาน และเพ่ือประโยชน์ตอ่การปฎิบตัิหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
กรรมการหรือกรรมการใหม่  ฝ่ายจัดการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่  รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม่  และบริษัทมีโครงการพฒันาบุคลากรเพ่ือการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารตามลําดบัขึน้ไปพร้อม
กําหนดผู้ ท่ีทําหน้าท่ีแทนผู้บริหารในระดบัตา่งๆในกรณีท่ีผู้บริหารทา่นนัน้ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ 

2.5  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน           

 (รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อ 2.4 การกํากบัดแูลกิจการ หมวดท่ี 2 หน้า 32 - 33) 

2.6  บุคลากร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) จํานวนทัง้สิน้ 

348 คน ซึง่เป็นพนกังานประจําทัง้หมด 

 ค่าตอบแทนพนักงาน     
 ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานคิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 146.10 ล้านบาท 

โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

 กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 
 บริษัทได้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพตัง้แต่วนัท่ี 27 มิถนุายน 2533 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างขวญั

และกําลงัใจให้แก่พนกังาน และเพ่ือจงูใจให้พนกังานทํางานกบับริษัทในระยะยาว   
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 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 จากวิสยัทศัน์ และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีคณุภาพกบัลกูค้า เพ่ือสร้าง

ความสําเร็จให้กบัองค์กรในระยะยาว บริษัทจงึให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทัง้ในด้าน
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในเชิงปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง เพราะบริษัทถือวา่พนกังานเป็นจดุแข็งขององค์กร 
โดยมีแนวทางในการพฒันาตามวฒันธรรมขององค์กรท่ีเรียกวา่ “Our People” ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือให้บคุลากรมี
คณุลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการสร้างงานบริการท่ีดีและมีคณุภาพ เพ่ือความพงึพอใจในการได้รับบริการของ
ลกูค้า  

  บริษัทตระหนกัดีวา่การพฒันาบคุลากรไม่ได้มีแตเ่พียงเฉพาะการอบรมให้กบัพนกังานเทา่นัน้ แตย่งั
หมายรวมถึงบริหารจดัการพฒันาบคุลากรอยา่งมีประสทิธิภาพ การจดัทําเคร่ืองมือ จดัหาวิธีการ และจดัการ
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของพนกังาน เพ่ือให้พนกังานได้รับการพฒันาอยา่งเตม็
ความสามารถ ซึง่จะเป็นการสร้างและพฒันาทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุภาพให้กบับริษัท สงัคม และประเทศชาติ
ตอ่ไป 

 บริษัทได้ดําเนินการพฒันาบคุลากร(Soft Skills) อยา่งเป็นระบบตามแผนการอบรมบคุลากร (Training 
Roadmap) ซึง่ครอบคลมุและสอดคล้องกบั Competency หลกัขององค์กร ทัง้ในด้าน Professional 
Competency และ Functional Competency ซึง่บริษัทได้จดัสรรให้พนกังานและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรม
กบัวิทยากรผู้ เช่ียวชาญในสาขาตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ืองมาเป็นปีท่ี 3 เพ่ือให้พนกังานและผู้บริหารได้นําความรู้ท่ี
ได้รับมาประยกุต์ใช้ในการทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมุ่งเน้นใน 4 ประเดน็หลกัๆ ดงันี ้
             1.     Our Professional Program กลุม่หลกัสตูรการสร้าง              
                     คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามวฒันธรรมองค์กร ‘Our People’ 

2. Professional ICT Program กลุม่หลกัสตูรการพฒันาทกัษะ
ความสามารถสําหรับมืออาชีพทาง ICT 

3. Leadership Program กลุม่หลกัสตูรการพฒันาภาวะผู้ นํา
ให้กบัพนกังาน 

4. English Literacy กลุม่หลกัสตูรการพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษ 

 
 รวมถึงการให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบตัิงาน (Technical Skills) ให้เป็นท่ียอมรับ
เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า โดยให้การสง่เสริมและสนบัสนนุพนกังาน
ท่ีปฏิบัติงานได้รับการรับรองความเช่ียวชาญจากองค์กรชัน้นําทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในปีนีบ้ริษัทยังได้นําระบบบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ท่ี
เรียกวา่ “e-HRD” มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานพฒันาบคุลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ประกอบไปด้วย
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การลงทะเบียนผู้ เข้าอบรม การบริหารจดัการผู้ เข้าอบรม การบนัทึกข้อมลูการอบรม และรายงานผลการอบรม
ในรูปแบบตา่งๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัพนกังานและหวัหน้างานในการพฒันาบคุลากรอยา่งเป็นระบบ 

 ในปี 2554 ท่ีผา่นมา บริษัทมีคา่ใช้จ่ายเพ่ือพฒันาบคุลากร (Soft Skills) คดิเป็นเงิน13,803 บาทตอ่คน 
มีพนกังานเข้ารับการอบรมประมาณร้อยละ 47 ของจํานวนพนกังานทัง้หมด 

 
2.7  การควบคุมภายใน 

 บริษัทให้ความสําคญัในเร่ืองระบบการควบคมุภายใน และติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วย
กรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีสอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของ
บริษัทและบริษัทย่อย ตามแผนงานตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การปฎิบตัิงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีการทบทวนความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างสม่ําเสมอ  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่สมประโยชน์ มีการ
ควบคมุด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน ท่ีมีความถกูต้อง เช่ือถือได้และทนัเวลา รวมทัง้การปฏิบตัิ
ตามนโยบาย สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนดด้วยหลักทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์  และข้อบงัคบัของทางราชการ เพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น  สรุป
ระบบควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่ง ๆ มีดงันี ้  

2.7.1 องค์กรและสภาพแวดล้อม 
 บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจและการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนตามประเภทของ

ผลิตภณัฑ์ สามารถวดัผลได้  และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกบัเป้าหมายท่ีกําหนดเป็นระยะ ๆ บริษัท
จดัผงัองค์กรโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและสายงานบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนและเหมาะสม กําหนดเก่ียวกบัเร่ือง
จรรยาบรรณ นโยบายในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการ การขัดแย้งเก่ียวกับผลประโยชน์ รวมทัง้จัดทําอํานาจ
ดําเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร คู่มือการปฏิบัติงานหลักท่ีสําคัญมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานใหม่ และปรับปรุงให้เหมาะสม 

2.7.2 การบริหารความเสี่ยง 
  บริษัทได้กําหนดนโยบายและกลยุทธ์สําคญัในการบริหารความเสี่ยงโดยการเช่ือมโยงการ
บริหารความเสี่ยงเข้ากบัแผนธุรกิจของบริษัท มีการประเมินปัจจยัความเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร
ท่ีจะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท  เพ่ือวิเคราะห์และจดัระดบัความเสี่ยงท่ีสําคญัตามผลกระทบ
และโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ  พร้อมทัง้กําหนดแผนงานการบริหารความเส่ียง 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการประเมินการควบคมุภายในด้วยตนเองร่วมกบัหน่วยงานควบคมุภายในเป็นประจําทกุ
ปี รวมทัง้ให้มีการตดิตามเหตกุารณ์หรือปัจจยัความเสี่ยงอยา่งสม่ําเสมอ 

2.7.3.     การควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร 
  บริษัทได้กําหนดนโยบายท่ีสําคญัในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ บริษัทมี
การจดัทําคู่มืออํานาจดําเนินการ เพ่ือกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอํานาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารใน
แตล่ะระดบัอย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัโครงสร้างการทํางานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการ
อนุมัติรายการ  การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทัง้ติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใช้อยา่งเคร่งครัด 

2.7.4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 
 บริษัทจดัให้มีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีสําคญั และช่องทางการส่ือสารได้แก่ การจดัหาข้อมลู

ทัง้จากภายในและภายนอกท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 
ทัง้นีเ้พ่ือสนบัสนนุการปฎิบตัิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และมีการจดัทํารายงานข้อมลูของหน่วยงานต่างๆเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจ รวมทัง้รายงานทางบญัชีและการเงิน สําหรับนโยบายทางบญัชี บริษัทใช้
แนวทางตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป บริษัทจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเป็นไปตามหลกักฎหมายและ
กฎระเบียบของกรมสรรพากร 
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 บริษัทจัดให้มีระบบการส่ือสารในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ การส่ือสารหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้
พนกังานรับทราบตัง้แตเ่ร่ิมเข้ามาปฏิบตังิาน มีการปฐมนิเทศ  ฝึกอบรม  และการทดลองงาน จดัให้มีช่องทางให้
พนกังานได้แสดงข้อคิดเห็น มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกบับคุคลภายนอก ได้ติดตามหา
สาเหตแุละแก้ไขทนัทีเม่ือได้รับรายงานหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาผลติภณัฑ์ บริการ หรือเร่ืองอ่ืนๆ 

2.7.5.   ระบบการตดิตาม 
 บริษัทมีการติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยเปรียบเทียบ

ผลงานจริงกบัประมาณการและจดัทํา Rolling Plan ทกุไตรมาส รวมทัง้ให้แตล่ะหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตท่ีุ
ทําให้เกิดผลแตกต่างและกําหนดแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของบริษัท มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถกูต้อง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงหรือ
รายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  บริษัทมีโครงสร้างการควบคมุภายในครบองค์ประกอบ 5 ข้อ ตามมาตรฐานการควบคมุ         
ภายใน ถือได้ว่ามีการควบคุมท่ีมีประสิทธิผล เพียงพอ เหมาะสมท่ีจะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดขึน้ได้ 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายในประจําปี 2554 ซึง่
ประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้สอบบญัชีของบริษัท และมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในบริษัทมีความเพียงพอและมี
ประสทิธิผล 

 

2.8 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ

บริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นปีๆ ไป   
 สําหรับบริษัทย่อยคือบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากดั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้บริษัท

ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ สํารองตามกฏหมาย ภาระหนีส้ิน และสํารอง
เพ่ือการลงทนุในการขยายงานของบริษัทยอ่ย 
 ในปี 2554 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของปี 2553 แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.15 
บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 21.29 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2554 ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2554 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554   และในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 4/2554 เม่ือ
วนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 
14.19 ล้านบาทในเดือนกนัยายน 2554  



 

รายงานประจําปี 2554 
48 

รายการระหว่างกัน   
 
(1) รายการระหว่างกันของ บริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในปี 2554 
 

 
นิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ประเภทรายการ 

 
ลกัษณะรายการ 

 
ความสัมพนัธ์ 

มูลค่ารายการ 
ปี 2554 

(ลา้นบาท) 

 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) 
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง 
บจ. พรีเมียร์ แอลเอม็เอส 
บจ. พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ 
บมจ.พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ้ง 
บจ. พี.เอม.ฟดู 
บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดสัตรี้ 
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดสั์ 
บจ. พรีเมียร์โพรดกัส์ 
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ 
บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ 
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ท แอนด ์โฮลเทลล ์
บจ. รายาเฮอริเทจ   
บจ. เสรี พรีเมียร์ 
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล 
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั 
บจ. บรอดแบนด ์เทคโนโลย ี 
บจ. โปรเฟสชัน่แนลเทรนนิ่ง 
บจ. แอดวานซ์ ไซเบอร์ เทคโนโลย ี

ธุรกิจปกติ บริษทัยอ่ย 
ขาย License Software 
ใหบ้ริการการใช ้e-mail, Internet และ
ระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลกูหนี้กิจการที่เกี่ยวขอ้งและรายได ้
คา้งรับ 

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 
52.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.82 

 
ราคาสินคา้และค่าบริการเป็นไปตาม
เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 
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นิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ประเภทรายการ 

 
ลกัษณะรายการ 

 
ความสัมพนัธ์ 

มูลค่ารายการ 
ปี 2554 

(ลา้นบาท) 

 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

บจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ 
 
        

ธุรกิจปกติ บริษทั 
- บริษทัดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าพื้นที่ใน
อาคารพรีเมียร์เพลซ ซึ่งบริษทัได้
ประมูลซื้ออาคารดงักล่าวจากกรม
บงัคบัคดี  บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์
เป็นผูเ้ช่าที่ทาํสัญญาเช่ากบัเจา้ของ
อาคารเดิมก่อนบริษทัจะประมูลฯ และ
กรมบงัคบัคดีไดแ้จง้ขอ้ผกูพนัดงักล่าว 

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 
0.87 

 
ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ตาม
ขอ้กาํหนดในสัญญาเช่า และสัญญา
บริการ  ค่าไฟฟ้าเกบ็ตามที่เกิดขึ้นจริง 

บจ. โปรเพสชัน่แนลเทรนนิ่ง 
เซอร์วสิ 

ธุรกิจปกติ บริษทัยอ่ย 
- ตน้ทุนขาย ค่าจา้งบจ. โปรเพสชัน่
แนล เทรนนิ่ง ใหบ้ริการในระบบ  
JD. Edward Software กบัลกูคา้ของ
บริษทัยอ่ย อนัเนื่องมาจากการปรับ
องคก์รของบริษทัยอ่ย 
 

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 
31.53 

 
ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้
ทัว่ไปและขอ้ตกลงร่วมกนั 

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล สนบัสนุนธุรกิจปกติ บริษทัและบริษทัยอ่ย 
- ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาวา่จา้งบริหาร
และใหค้าํปรึกษาธุรกิจ 

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 

6.30 
 

ค่าที่ปรึกษาคาํนวณจากตน้ทุนที่เกิดขึ้น
จริง และเฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของ
แต่ละบริษทัในกลุ่มที่บจ. พรีเมียร์ 
ฟิชชัน่ ใหบ้ริการ 
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นิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ประเภทรายการ 

 
ลกัษณะรายการ 

 
ความสัมพนัธ์ 

มูลค่ารายการ 
ปี 2554 

(ลา้นบาท) 

 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ท แอนด ์
โฮลเทลล ์
บจ.รายาเฮอริเทจ 
 

สนบัสนุนธุรกิจปกติ บริษทัยอ่ย 
- ค่าที่พกัของดรแรมเพื่อใชเ้ป็น
สวสัดิการพนกังานที่ทาํงาน 15-20 ปี 

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 
0.17 

 
ราคาค่าที่พกัเป็นไปตามแนวการคา้ปกติ
ธุรกิจทัว่ไป 

บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง สนบัสนุนธุรกิจปกติ บริษทัยอ่ย 
- ค่าเช่ารถเพื่อใชใ้นกิจการโดยเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 
0.44 

 
ราคาเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 
 

บจ. โปรเพสชัน่แนลเทรนนิ่ง 
เซอร์วสิ 

สนบัสนุนธุรกิจปกติ บริษทัยอ่ย 
- ค่าบริการในการจดัโครงการ
ฝึกอบรมพนกังานเพื่อการพฒันา
บุคคลตามตาํแหน่งงานต่างๆ และ
ค่าบริการใชส้ถานที่เพื่อการจดั
ฝึกอบรม 
เจา้หนี้กิจการที่เกี่ยวขอ้ง 
 

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 
6.59 

 
 
 
 

0.88 

 
ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวการคา้
ปกติธุรกิจทัว่ไป 

บจ. เสรีพร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง สนบัสนุนธุรกิจปกติ บริษทัยอ่ย 
- ค่าบริการส่วนกลางตามสัญญาเช่า
ระยะยาว ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศพัท ์

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 
3.95 

 
ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวการคา้
ปกติธุรกิจทัว่ไป ส่วนค่าไฟฟ้าและค่า 
โทรศพัทต์ามที่เกิดขึ้นจริง 
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นิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ประเภทรายการ 

 
ลกัษณะรายการ 

 
ความสัมพนัธ์ 

มูลค่ารายการ 
ปี 2554 

(ลา้นบาท) 

 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

บจ. เสรี พรีเมียร์ 
 

สนบัสนุนธุรกิจปกติ บริษทัยอ่ย 
- ค่าบริการใหค้าํปรึกษาในการ
ก่อสร้างหอ้งหอ้งศนูยส์าํรองขอ้มูล
ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Center)

เพื่อใชใ้นงานบริการลกูคา้ของบริษทั
ยอ่ย 

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 
0.05 

 
ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวการคา้
ปกติธุรกิจทัว่ไป 

บจ. แอดวานซ์ ไซเบอร์ เทคโนโลย ี
 

สนบัสนุนธุรกิจปกติ บริษทัยอ่ย 
- ค่าบริการในการแนะนาํและช่วยขาย
สินคา้และบริการใหก้บับริษทัยอ่ย 

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 
0.80 

 

 
ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวการคา้
ปกติธุรกิจทัว่ไป 

บจ. พรีเมียร์โฮม แอพพลายแอนซ์ 
 
 

สนบัสนุนธุรกิจปกติ บริษทัยอ่ย 
- ค่าบริการในการซ่อมเครื่องทาํนํ้าเยน็ 

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 
.001 

 
ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวการคา้
ปกติธุรกิจทัว่ไป 

บจ. แอดวานซ์ ไซเบอร์ เทคโนโลย ี
 

ซื้อทรัพยส์ิน บริษทัยอ่ย 
- ค่าProgramming Development เพื่อ
การพฒันาโปรแกรมงานบุคคลและค่า
เครื่องบตัรตอกเวลา 

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 
1.59 

 
ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวการคา้
ปกติธุรกิจทัว่ไป 

บจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ ซื้อทรัพยส์ิน บริษทัยอ่ย 
- ค่าปั๊มนํ้า เพื่อใชใ้นอาคารสาํนกังาน
ของบริษทัยอ่ย 

มีกรรมการ 
ร่วมกนั 

 
0.008 

 
ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวการคา้
ปกติธุรกิจทัว่ไป 

 



 

รายงานประจําปี 2554 
  52   

 
(2) นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต  

 บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้อีก ซึ่งเป็นไปตาม
ลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่  รายได้จากการขายและบริการ การเช่าพืน้ท่ี
สํานักงาน   การว่าจ้างบริหารตามสญัญาว่าจ้างบริหารและให้คําปรึกษาธุรกิจ การเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ คา่เช่าและบริการอ่ืน ๆ  เป็นต้น  ซึง่รายการระหวา่งกนัทัง้หมดจะเกิดขึน้ตามความจําเป็นและเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่าง
ชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั 
ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานรายการระหวา่งกนัเป็นรายไตรมาส  

 ทัง้นี ้รายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั 
ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเก่ียวโยงและการได้มาหรือจําหน่าย
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย   



 

รายงานประจําปี 2553 
53 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ   
  

1. ผลการดาํเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย กําไรสทุธิ 
51.33     ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 22.93 ล้านบาท มาจากการเปล่ียนแปลงในส่วนท่ีมี
สาระสําคญัดงันี ้
1. รายได้จากการขาย ปี 2554 มีจํานวน 1,284.34 ล้านบาทเพิ่มขึน้จํานวน 247.99 ล้านบาท คิด

เป็นอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.93 รายได้จากการให้บริการ ปี 2554 มีจํานวน 555.78 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 51.68 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.25 ส่งผลให้กําไรขัน้ต้นจากการขายและ
ให้บริการเพิ่มขึน้จํานวน 78.46 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.54  

2. รายได้อ่ืนจํานวน 20.27 ล้านบาท ลดลง 6.98 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2553 บริษัทย่อยมีกําไร
จากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 6.73 ล้านบาท ส่วนปี 2554 บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและ
บริการอาคารสํานกังานจํานวน 3.46 ล้านบาทและบริษัทยอ่ยมีขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 3.80 
ล้านบาท    

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จํานวน 22.59 ล้านบาท เป็นรายจ่ายท่ีเพิ่มขึน้ในส่วนของบริษัทฯ
จํานวน 5.98 ล้านบาทอนัเน่ืองมาจากคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีในอาคารท่ีบริษัท
ได้ดําเนินการประมลูเม่ือไตรมาสท่ี 3 ของปี 2554 ส่วนบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ 16.61 ล้านบาท จาก
การรับรู้ผลประโยชน์ระยะยาวพนกังานจํานวน 5.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบคุคลากรเพิ่มขึน้ 7.04 
ล้านบาท หนีส้งสยัจะสญูลดลง 7.41 ล้านบาท คา่เส่ือมราคาและตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
เพิ่มขึน้ 1.98 ล้านบาท เงินช่วยเหลือเก่ียวกบัอทุกภยัจํานวน 1.92 ล้านบาท ค่าจ้างประเมินราคา
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือขายจํานวน 1.61 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสํานกังานจาก
การเช่าพืน้ท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 2.60 ล้านบาทคา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลง 11.27 ล้านบาท เน่ืองจาก
ในปี 2553 บริษัทย่อยเปล่ียนสญัญาเงินกู้  โดยมีการปรับเป็นสญัญาเงินกู้ ระยะยาวในวงเงินท่ี
สงูขึน้ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ ทําให้มีการชําระหนีส้ินตามสญัญาเงินกู้ เดิมก่อนกําหนด และ
รับรู้ดอกเบีย้จ่ายจากการปิดสญัญาจํานวน 15.80 ล้านบาท ดงันัน้ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2554 
เปรียบเทียบกบัปี 2553 หลงัหกัดอกเบีย้จ่ายจากการปิดบญัชีจะมียอดลดลง 4.53 ล้านบาท 

4.     คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ 10.63 ล้านบาท มาจากคา่ใช้จา่ยทางการเงินของบริษัทจํานวน 
6.41 ล้านบาทซึง่มาจากการท่ีบริษัทฯได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินกบับริษัทแหง่หนึง่เพ่ือซือ้อาคาร
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สํานกังานให้เช่า สว่นบริษัทยอ่ยคา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 4.22 ล้านบาทจากการ
เพิ่มขึน้ของยอดขายและการขยายวงเงินกู้ ระยะสัน้และเงินกู้แฟคตอร่ิง 

5.      ปี 2554 บริษัทยอ่ย มีภาษีเงินได้นิตบิคุคลจํานวน 26.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 15.29 ล้าน
บาท 

2   ฐานะการเงนิ 
 

             ด้านสนิทรัพย์  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,236.48 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จํานวน 346.19 ล้านบาท คดิเป็น 38.88% โดยมีการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์ดงันี ้

         1.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชัว่คราว เท่ากบั 11.84 ล้านบาท ลดลง 
100.12 ล้านบาทจากการลงทนุในอาคารสํานกังานท่ีบริษัทฯได้ประมลูจากกรมบงัคบัคดี และจากการจ่ายเงิน
ปันผล 

       2.   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น สทุธิเท่ากบั 376.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้68.98 ล้านบาท คิด
เป็น 22.42% จากยอดขายและบริการท่ีเพิ่มขึน้ 

       3.   สินค้าคงเหลือเท่ากบั 215.37 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 51.92 ล้านบาท คิดเป็น31.77% เป็น
สนิค้าตามคําสัง่ซือ้จากลกูค้าและอยูร่ะหวา่งการสง่มอบ 

       4.   ต้นทนุงานระหวา่งทําเทา่กบั 33.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27.97 ล้านบาท ซึง่เก่ียวกบังาน
การให้บริการโดยรับรู้ตามความสําเร็จของงาน 

       5.   อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเท่ากบั 175.46 ล้านบาท เป็นรายการท่ีบริษัทฯได้เข้า
ประมลูเพ่ือซือ้ท่ีดนิ และอาคารแหง่หนึง่จากกรมบงัคบัคดี กระทรวงยตุธิรรมเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554 

       6.   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ เท่ากบั 204.37 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 91.53 ล้านบาท คิดเป็น 
81.11% ประกอบด้วยท่ีดินและอาคารของบริษัทฯจํานวน 78.90 ล้านบาท จากการจัดประเภทรายการ
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ เป็นท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัทเน่ืองจากบริษัทฯให้บริษัทย่อยเช่าพืน้ท่ี
และท่ีเหลือเป็นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์  

 
        ด้านหนีส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,236.48 

ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 346.19 ล้านบาท คดิเป็น 38.88% โดยมีการเปล่ียนแปลงในหนีส้นิดงันี ้
        1.   เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 140.43 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 96.36 ล้าน

บาท เป็นรายการเงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ แฟคตอร่ิงของบริษัทย่อย ซึ่งคํา้ประกันโดยเงินฝากธนาคารของ
บริษัทยอ่ยและการโอนสทิธิเรียกรับเงินคา่สนิค้าและบริการของลกูค้าของบริษัทยอ่ย 

        2.   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพ่ากบั 383.08 ล้านบาท ลดลง 30.83 ล้านบาท คิดเป็น 
7.45% 

        3.   รายได้คา่บริการรับล่วงหน้าเท่ากบั 145.70 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 74.43 ล้านบาท คิด
เป็น 104.45% รับรู้รายการตามความสําเร็จของงานท่ีให้บริการ 
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        4.    ภาษีเงินได้นิตบิคุคลเทา่กบั 5.25 ล้านบาท  
        5.    เงินกู้ ยืมระยะยาว เทา่กบั 196.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 191.86 ล้านบาท เป็นรายการท่ี

บริษัทฯทําสญัญากู้ ยืมเงินกบับริษัทแห่งหนึ่ง จากการท่ีบริษัทฯซือ้ท่ีดิน และอาคารแห่งหนึ่ง เพ่ือการให้เช่าและ
ใช้เป็นสํานกังานของบริษัทยอ่ย 

        6.   หนีส้นิระยะยาว เทา่กบั 51.46 ล้านบาท ลดลง 18.69 ล้านบาท คดิเป็น 26.64% 
        7.   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเท่ากบั 32.17 ล้านบาท จากการท่ีในปี

ปัจจบุนับริษัทยอ่ยปฎิบตัติามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน 

        สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 
256.14 ล้านบาท ลดลง 13.13 ล้านบาท คดิเป็น 4.88% โดยมีรายการเปล่ียนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้นดงันี ้

        1.   กําไรสะสม จดัสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย เท่ากบั 9.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.30 
ล้านบาทจากการโอนกําไรสะสม ยงัไม่ได้จดัสรรตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.
2535 

        2.   กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรเท่ากบั 105.00 ล้านบาท ลดลง 15.43 ล้านบาท คิดเป็น
อตัราลดลง 12.81% มาจากกําไรเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อยจํานวน 56.53 ล้านบาท ผลสะสมจาก
การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานเท่ากบั 34.18 ล้านบาท โอนกําไรสะสมท่ียงั
ไม่ได้จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 2.30 ล้านบาทและจ่ายเงินปันผลจํานวน 35.49 ล้านบาท 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ  

 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อยท่ีจดัทําขึน้ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้  ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด
รวมท่ีเป็นจริงและสมเหตสุมผล  โดยได้จดัให้มีการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอท่ีรักษาไว้
ซึ่งทรัพย์สิน รวมทัง้การป้องกันทจุริตและการดําเนินการท่ีผิดปกติ  และในการจดัทํารายงานทางการเงิน ได้มี
การพิจารณาเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัโิดยสม่ําเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไป  รวมทัง้ได้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบ
บญัชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ กํากับ
ดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

        คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีความเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
ถกูต้องตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

     
                                                                                                                           
                                                                        (นายวิเชียร   พงศธร) 
              ประธานกรรมการ 
                       ในนามคณะกรรมการ                 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น ได้แก่  

1. นายอดุม ชาตยิานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
      และเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
2. นายสชุาย วฒันตฤณากลุ  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายขตัยิา ไกรกาญจน์    กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชมุรวม 5 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้ โดยเป็นการ
ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน   ซึ่งสรุปสาระสําคญัได้
ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินประจําไตรมาสและงบการเงินประจําปี  ซึ่งผ่านการ
สอบทานและตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟังคําชีแ้จงจาก
ผู้ บริหารและผู้ สอบบัญชี ในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความ
เพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้ สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2.   สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบและการ
ประเมินความความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในตามแนวทางท่ีกําหนดโดยสํานกังาน ก.ล.ต. ของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามลกัษณะธุรกิจ และไม่พบจดุอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

3.   พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจําปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลมุทัง้ในส่วนของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย และได้ให้คําแนะนํา เพ่ือให้การปฎิบตังิานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้ 
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4.   สอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสาระสําคญัในเร่ืองการไม่ปฎิบตัติามกฎหมายและข้อกําหนด 

5.   สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทในด้านต่างๆ 
รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสทิธิภาพและเหมะสมกบัสภาพธุรกิจมากยิ่งขึน้   

6.   ทบทวนและติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

7.   พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบญัชีมีความเห็นว่า รายการกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมี
สาระสําคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชี รวมทัง้มีความเห็นว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล 
และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท   

8.  ประชุมเเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอบ
บญัชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน และจากการพิจารณาคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชี คณุภาพของงานการ
สอบบญัชี ทีมงาน ความเช่ียวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้บริษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2554 เน่ืองจากผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตังิานการตรวจสอบได้เป็นอยา่งดีตลอดมา 

9.   คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฎิบตัิงานรวมทัง้ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบทกุครัง้ท่ีมีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่าง

ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือมั่นว่า งบ
การเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูท่ีครบถ้วนเช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชีและหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป  การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุภายในมีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอ  การตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ ครอบคลมุกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีความเส่ียง และมีกระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องได้อยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั 

                 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

                                                                                              
                                      (นายอดุม  ชาตยิานนท์ ) 
                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม             
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความ
ถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหลา่นี ้สว่นข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่
งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั 
(มหาชน) และบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ท่ีนีไ้ด้ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีทา่นอ่ืนในสํานกังานเดียวกนักบัข้าพเจ้า ซึง่ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปและเสนอรายงานไว้อยา่งไมมี่เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2554 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าต้อง
วางแผนและปฏิบตังิานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลวา่งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธีิการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็น
จํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้
และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญั ซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือวา่การ
ตรวจสอบดงักลา่วให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
และเฉพาะของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขตอ่งบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 ในระหวา่งปีปัจจบุนั บริษัทฯได้ปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและ
มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ือจดัทําและนําเสนองบการเงินนี ้

 
 
ชลรส สนัตอิศัวราภรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4523 
บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  
กรุงเทพฯ: 16 กมุภาพนัธ์ 2555 
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บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 9 10,632,603      61,961,038      449,052            25,261,718      

เงินลงทุนช ัว่คราว 10 1,212,109         50,008,876      1,212,109         50,008,876      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11 376,606,881    307,623,425    -                         -                         

ตน้ทุนคา่บริการจา่ยลว่งหน้า 96,745,574      77,559,459      -                         -                         

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 15 -                         -                         26,999,460      -                         

สินคา้คงเหลือ 12 215,371,870    163,447,291    -                         -                         

ตน้ทุนงานระหวา่งทาํ 33,293,880      5,320,383         -                         -                         

สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 13 47,151,188      49,071,940      1,581,361         897,932            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 781,014,105    714,992,412    30,241,982      76,168,526      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 14 48,511,696      36,385,115      -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                         -                         152,726,861    152,726,861    

เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 16 1,184,521         1,383,701         1,383,701         1,383,701         

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 17 175,463,110    -                         254,008,232    -                         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 204,368,323    112,839,471    10,887              17,221              

สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน 19 10,727,294      8,803,822         -                         -                         

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 15,213,599      15,888,407      -                         -                         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 455,468,543    175,300,516    408,129,681    154,127,783    

รวมสินทรัพย์ 1,236,482,648 890,292,928    438,371,663    230,296,309    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนว่ย: บาท)
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บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 11, 20 140,429,141 44,068,351      -                         -                         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 383,077,497    413,910,640    2,673,216         191,702            

รายไดค้า่บริการรับลว่งหน้า 145,698,270    71,264,415      -                         -                         

เงินกูยื้มระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 8 -                         -                         2,372,700         -                         

สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 22 2,140,000         2,140,000         -                         -                         

สว่นของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 23 30,648,650      37,970,873      -                         -                         

สว่นของหน้ีสินระยะยาวตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 -                         500,986            -                         500,986            

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 5,245,990         -                         -                         -                         

หน้ีสินหมนุเวยีนอ่ืน 25,874,431      16,598,288      79,136              220,961            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 733,113,979    586,453,553    5,125,052         913,649            

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากสว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 22 194,000,000    2,140,000         194,000,000    -                         

หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากสว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 23 20,812,664      32,178,111      -                         -                         

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25 32,166,437      -                         -                         

หน้ีสินไมห่มนุเวยีนอ่ืน 252,000            252,000            -                         -                         

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 247,231,101    34,570,111      194,000,000    -                         

รวมหนี้สิน 980,345,080    621,023,664    199,125,052    913,649            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนว่ย: บาท)
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บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน  

      หุ้นสามญั 142,440,489 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 142,440,489    142,440,489    142,440,489    142,440,489    

   ทุนออกจาํหนา่ยและชาํระเต็มมลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 141,944,471 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 141,944,471    141,944,471    141,944,471    141,944,471    

หุ้นของบริษทัฯท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (230,175)          (230,175)          -                         -                         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 26 9,420,000         7,120,000         9,420,000         7,120,000         

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 105,003,272    120,434,968    87,882,140      80,318,189      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 256,137,568    269,269,264    239,246,611    229,382,660    

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,236,482,648 890,292,928    438,371,663    230,296,309    

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนว่ย: บาท)
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บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,284,337,990 1,036,338,394 -                         -                         

รายไดจ้ากการให้บริการ 555,782,639    504,102,803    -                         -                         

เงินปันผลรับ 15 -                         -                         56,998,860      -                         

รายไดอ่ื้น 20,063,031      27,046,465      4,323,530         992,623            

รวมรายได้ 1,860,183,660 1,567,487,662 61,322,390      992,623            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,338,550,469 1,117,334,658 -                         -                         

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 144,136,082    142,974,934    -                         -                         

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 285,206,107    262,614,266    9,558,290         3,575,995         

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 16 -                         -                         -                         3,816,299         

รวมค่าใช้จ่าย 1,767,892,658 1,522,923,858 9,558,290         7,392,294         

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุใน

   บริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิติบุคคล 92,291,002      44,563,804      51,764,100      (6,399,671)       

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 16 (199,180)          (1,327,600)       -                         -                         

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

   ภาษเีงินได้นิติบุคคล 92,091,822      43,236,204      51,764,100      (6,399,671)       

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (14,388,944)     (3,759,631)       (6,414,031)       -                         

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล 77,702,878      39,476,573      45,350,069      (6,399,671)       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 28 (26,377,241)     (11,085,409)     -                         -                         

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี 51,325,637      28,391,164      45,350,069      (6,399,671)       

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 5,206,249         -                         -                         -                         

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 5,206,249         -                         -                         -                         

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 56,531,886      28,391,164      45,350,069      (6,399,671)       

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 29

กาํไร (ขาดทุน) 0.36                   0.20                   0.32                   (0.05)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนว่ย: บาท)
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บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษี 77,702,878      39,476,573      45,350,069      (6,399,671)       
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) 
   กอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 
   โอนกลบัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์
       ในความตอ้งการของตลาด -                         (18,000)             -                         (18,000)             
   กาํไรจากการขายหลกัทรัพย์ในความตอ้งการของตลาด -                         (380,000)          -                         (380,000)          
   หน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน (ลดลง) (45,155)             6,968,347         -                         -                         
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึน (ลดลง) (323,105)          376,969            -                         -                         
   คา่เส่ือมราคา 56,789,622      54,931,639      1,153,063         6,335                 
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหนา่ยอุปกรณ์ (494,889)          15,076              -                         -                         
   ตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ไมม่ตีวัตน 880,382            -                         -                         -                         
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัรว่ม -                         -                         -                         3,816,299         
   สว่นแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 199,180            1,327,600         -                         -                         
   ตดัจา่ยคา่เชา่จา่ยลว่งหน้า 2,479,795         2,479,795         -                         -                         
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (56,998,860)     -                         
   คา่ใชจ้า่ยสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,875,092         -                         -                         -                         
   คา่ใชจ้า่ยดอกเบ้ีย 11,661,144      3,759,631         3,492,000         -                         
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพย์และหน้ีสินดาํเนินงาน 154,724,944    108,937,630    (7,003,728)       (2,975,037)       
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (68,938,301)     2,393,152         -                         -                         
   ตน้ทุนคา่บริการจา่ยลว่งหน้า (19,186,115)     (19,303,389)     -                         -                         
   สินคา้คงเหลือ (51,601,474)     (112,659,980)  -                         -                         
   ตน้ทุนงานระหวา่งทาํ (27,973,497)     (5,320,383)       -                         -                         
   สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 2,061,739         (5,992,927)       (542,442)          (159,548)          
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน (1,804,987)       (139,461)          -                         -                         
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (30,833,143)     116,956,108    1,859,651         5,531                 
   รายไดค้า่บริการรับลว่งหน้า 74,433,855      960,095            -                         -                         
   หน้ีสินหมนุเวยีนอ่ืน 8,654,280         437,145            (141,825)          169,812            
   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (2,679,870)       -                         -                         -                         
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 36,857,431      86,267,990      (5,828,344)       (2,959,242)       
   จา่ยดอกเบ้ีย (11,039,281)     (3,759,631)       (2,870,137)       -                         
   จา่ยภาษีเงินได้ (21,272,238)     (19,185,049)     (140,987)          -                         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 4,545,912         63,323,310      (8,839,468)       (2,959,242)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนว่ย: บาท)
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บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินลงทุนช ัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง 48,796,767      (50,000,082)     48,796,767      (50,000,083)     

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพย์ในความตอ้งการของตลาด -                         5,788,000         -                         5,788,000         

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (12,126,581)     475,728            -                         -                         

ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (176,255,244)  -                         (255,154,961)  -                         

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (123,520,005)  (17,874,448)     -                         -                         

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยอุปกรณ์ 1,302,483         904,324            -                         -                         

เงินสดจา่ยชาํระคา่หุ้นสําหรับเงินลงทุนในบริษทัรว่ม -                         (1,534,000)       -                         (1,534,000)       

เงินสดจา่ยเพื่อการพฒันาสินทรัพย์ไมม่ตีวัตน (2,803,854)       (8,803,822)       -                         -                         

เงินสดรับชาํระคา่ตอบแทนการโอนสิทธิ -                         17,000,000      -                         17,000,000      

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         29,999,400      -                         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (264,606,434)  (54,044,300)     (176,358,794)  (28,746,083)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 96,360,790      19,342,094      -                         -                         

เงินกูยื้มระยะส้ันลดลง -                         (4,098,426)       -                         -                         

เงินกูยื้มระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                         -                         2,372,700         -                         

ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (2,140,000)       (5,677,889)       -                         -                         

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 194,000,000    6,420,000         194,000,000    -                         

ชาํระคืนหน้ีสินระยะยาว (43,501,599)     (40,646,604)     -                         -                         

ชาํระคืนหน้ีสินระยะยาวตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ (500,986)          (1,547,836)       (500,986)          (1,547,836)       

จา่ยเงินปันผล (35,486,118)     (14,194,447)     (35,486,118)     (14,194,447)     

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 208,732,087    (40,403,108)     160,385,596    (15,742,283)     

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (51,328,435)     (31,124,098)     (24,812,666)     (47,447,608)     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 61,961,038      93,085,136      25,261,718      72,709,326      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 10,632,603      61,961,038      449,052            25,261,718      

-                         -                         -                         -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไมใ่ชเ่งินสด

   สินทรัพย์ท่ีไดม้าภายใตสั้ญญาเชา่ทางการเงิน 24,813,929 49,410,898 -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนว่ย: บาท)
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บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กาํไรจาก
การขายเงินลงทุน รวม รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก หุ้นของบริษทัฯ จดัสรรแลว้ - สํารอง ยงัไมไ่ด้ ให้บริษทั องค์ประกอบอื่น สว่นของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ ที่ถือโดยบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ที่เกีย่วขอ้งกนั ของสว่นของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 141,944,471      (230,175)            2,870,000           25,488,251         68,000,000         68,000,000             238,072,547      
โอนกาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัที่เกีย่วขอ้งกนัเป็นกาํไรสะสม 8 -                            -                           -                            68,000,000         (68,000,000)       (68,000,000)           -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 - หลังปรับปรุง 141,944,471      (230,175)            2,870,000           93,488,251         -                            -                                238,072,547      
กาํไรจากการขายเงินลงทุนให้บริษทัที่เกีย่วขอ้งกนั 8 - - -                            -                            17,000,000         17,000,000             17,000,000         
โอนกาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัที่เกีย่วขอ้งกนัเป็นกาํไรสะสม 8 -                            -                           -                            17,000,000         (17,000,000)       (17,000,000)           -                            
เงินปันผลจา่ย 32 -                            -                           -                            (14,194,447)       -                            -                                (14,194,447)       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - -                            28,391,164         - -                                28,391,164         
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 8,26 -                            -                           4,250,000           (4,250,000)         -                            -                                -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 141,944,471      (230,175)            7,120,000           120,434,968      -                            -                                269,269,264      

-                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 141,944,471      (230,175)            7,120,000           120,434,968      -                            -                                269,269,264      
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกีย่วกบั
  ผลประโยชน์ของพนักงาน 5 -                            -                           -                            (34,177,464)       -                            -                                (34,177,464)       
เงินปันผลจา่ย 32 -                            -                           -                            (35,486,118)       -                            -                                (35,486,118)       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - -                            56,531,886         - -                                56,531,886         
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 26 -                            -                           2,300,000           (2,300,000)         -                            -                                -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 141,944,471      (230,175)            9,420,000           105,003,272      -                            -                                256,137,568      

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนว่ย: บาท)
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผูถ้ือหุ้น
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บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กาํไร
จากการขาย รวม รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก จดัสรรแลว้ - สํารอง เงินลงทุนให้ องค์ประกอบอื่น สว่นของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร บริษทัที่เกีย่วขอ้งกนั ของสว่นของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 141,944,471          2,870,000               20,162,307            68,000,000            68,000,000               232,976,778          
โอนกาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัที่เกีย่วขอ้งกนัเป็นกาํไรสะสม 8 -                               -                               68,000,000            (68,000,000)           (68,000,000)             -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 - หลังปรับปรุง 141,944,471          2,870,000               88,162,307            -                               -                                  232,976,778          
กาํไรจากการขายเงินลงทุนให้บริษทัที่เกีย่วขอ้งกนั 8 - - -                               17,000,000            17,000,000               17,000,000            
โอนกาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัที่เกีย่วขอ้งกนัเป็นกาํไรสะสม 8 -                               -                               17,000,000            (17,000,000)           (17,000,000)             -                               
เงินปันผลจา่ย 32 -                               -                               (14,194,447)           -                               -                                  (14,194,447)           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - (6,399,671)             - -                                  (6,399,671)             
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 8,26 -                               4,250,000               (4,250,000)             -                               -                                  -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 141,944,471          7,120,000               80,318,189            -                               -                                  229,382,660          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 141,944,471          7,120,000               80,318,189            -                               -                                  229,382,660          
เงินปันผลจา่ย 32 -                               -                               (35,486,118)           -                               -                                  (35,486,118)           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - 45,350,069            - -                                  45,350,069            
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 26 -                               2,300,000               (2,300,000)             -                               -                                  -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 141,944,471          9,420,000               87,882,140            -                               -                                  239,246,611          
-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(หนว่ย: บาท)

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผูถ้ือหุ้น
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บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัต่างๆ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกจิ จดัตั้งข้ึนในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

   2554 2553 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ 
ซิสเตม็ส์ จาํกดั 

จาํหน่ายโปรแกรมและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักับของ
บริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  
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2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี 

  ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการ
บญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคาํนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานดงักล่าวเม่ือ
เกิดรายการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสินในช่วง
ท่ีเปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสาํหรับปี 2554 ลดลงเป็นจาํนวน 6 ลา้นบาท (กาํไรต่อหุน้ลดลง 0.04 
บาทต่อหุ้น) (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มีผลกระทบ) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
 ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
 ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
 ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  

5. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุ 3 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

  จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี                     
31 ธนัวาคม 2554 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน   
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 32,166 - 
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้งวดลดลง (34,177) - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ค่าใชจ่้ายพนกังานเพิ่มข้ึน  5,875 - 
กาํไรสาํหรับปีลดลง (5,875) - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีเพิ่มข้ึน 5,206 - 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาทต่อหุน้) (0.04) - 

6. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

6.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ และอา้งอิงกบัขั้นความสาํเร็จของงาน บริษทัฯประเมินขั้น
ความสาํเร็จของงานตามอตัราส่วนของบริการท่ีใหจ้นถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

6.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้  

6.3 ลูกหนีก้ารค้า  

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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6.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน และวิธีราคาเฉพาะเจาะจงของสินคา้แต่
ละชนิด) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  

6.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

6.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจาก
นั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณ
ผลการดาํเนินงาน 

  บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

6.7 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

  ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร - 20 ปี 
ส่ิงปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า - 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง - 5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน - 5 ปี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 3,5 และ 10 ปี 
ยานพาหนะ - 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

  บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย  ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

6.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า
สะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั
จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเป็นค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 10 ปี 

6.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

6.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่า
กว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
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จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

6.11 เงินตราต่างประเทศ 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

6.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

6.13 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด

รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้
ทาํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานเป็นคร้ังแรก บริษทัฯ
และบริษทัย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั 

6.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

6.15 ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ
จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

7. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ           
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  
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 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ทีด่ิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน

ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือ หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

8. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น 
ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 
 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย  
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

รายไดค่้าเช่า - - 2 - ตามสญัญาซ่ึงเป็นไปตาม
เง่ือนไขปกติธุรกิจ 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1 - - - ตามสญัญาซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขปกติธุรกิจ 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 52 42 - - หมายเหตุ 8.1 
รายไดค่้าเช่า 1 - 1 - ตามสญัญาซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขปกติธุรกิจ 
ตน้ทุนขายและบริการ 32 - - - ตามสญัญาซ่ึงเป็นไป 

   ตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 18 26 2 2 ตามสญัญาซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขปกติธุรกิจ 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 2 - - ตามสญัญาซ่ึงเป็นไป 

   ตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ 

8.1 การขายสินคา้กาํหนดราคาจากตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม และการให้บริการกาํหนดราคาตามสัญญา
ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประเภทของสินคา้และงานบริการ นโยบายการ
กาํหนดราคาดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขนัในขณะท่ีเกิด
รายการ 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 5,339 752 - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 21)  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (มีกรรมการร่วมกนั) 913 1,616 541 - 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและเงินกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ 
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

 ความสัมพนัธ์ 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2554 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 14,000 (14,000) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 2,373 - 2,373 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั จาํนวน 14 ลา้นบาท เป็นเงินให้กูย้ืมใน
รูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 3.5 ต่อปี  

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้ืมจากบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั จาํนวน 2 ลา้นบาท เป็นเงินให้กูย้ืมในรูป
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 9.4 ต่อปี  

ลูกหนีต้ามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2548 บริษทัฯได้ขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 2 แห่ง ให้แก่บริษทั พรีเมียร์    
แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด โดยมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 144 ลา้นบาท และพร้อมกันนั้น 
บริษทัฯไดท้าํสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั พรีเมียร์ ซีอี จาํกดั และ
บริษทั พรีเมียร์โฮม แอพพลายแอนซ์ จาํกดั ซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2548 เป็น
จาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ตามลาํดับ ให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันดังกล่าว โดยมี
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิเป็นจาํนวนเงิน 90 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บชาํระเงินบางส่วนจาํนวน 5 
ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกยอดเงินคา้งรับค่าตอบแทนการโอนสิทธิเรียกร้องจาํนวน 85 ลา้นบาท เป็น
บญัชีลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในงบแสดงฐานะการเงิน  และ
บริษทัฯจะทยอยรับชาํระเงินเป็นรายปี จาํนวน 5 งวด งวดละ 17 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2549 โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เพื่อความระมดัระวงัรอบคอบ บริษทัฯไดช้ะลอการรับรู้
กาํไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวส่วนหน่ึงจาํนวน 85 ล้านบาทไวจ้นกว่าจะได้รับชําระเงิน
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว  
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ในปี 2553 บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินครบทั้งจาํนวนตามสญัญาแลว้  

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2554 ไดมี้มติให้บริษทัฯ
โอนกาํไรจากการขายเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกในบญัชีกาํไรจากการขายเงินลงทุนให้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
แสดงไวใ้นในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวนรวม 85 ลา้นบาท (ปี 2553 จาํนวน 
17 ลา้นบาท และปี 2552 จาํนวน 68 ลา้นบาท) เป็นกาํไรสะสม โดยให้มีผลยอ้นหลงัถึงปี 2552 และ
ใหบ้ริษทัฯจดัสรรกาํไรสะสมในอตัราร้อยละหา้ของกาํไรจากการขายเงินลงทุนใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 4 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23 21 1 1 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 - - - 
รวม 24 21 1 1 

9. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินสด 105 90 5 5 
เงินฝากธนาคาร 10,528 61,871 444 25,257 
รวม 10,633 61,961 449 25,262 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 0.75 ต่อปี 
(2553: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.75 ต่อปี) 

10. เงนิลงทุนช่ัวคราว  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯมีเงินลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทไม่มี
ดอกเบ้ีย มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 50 ลา้นบาท ซ่ึงครบกาํหนดในเดือนมีนาคม 2554 
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11. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2554 2553 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 264 42 
คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 4,401 635 
3 - 6 เดือน 674 - 
6 - 12 เดือน - 75 
มากกวา่ 12 เดือน - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,339 752 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 229,275 187,897 
คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 114,963 80,528 
3 - 6 เดือน 12,215 4,924 
6 - 12 เดือน 10,403 12,324 
มากกวา่ 12 เดือน 21,533 32,884 

รวม 388,389 318,557 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (22,206) (22,251) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 366,183 296,306 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 371,522 297,058 
ลูกหน้ีอ่ืน   
รายไดค้า้งรับ 5,085 10,565 
รวมลูกหน้ือ่ืน 5,085 10,565 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 376,607 307,623 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดร้วมลูกหน้ีการคา้จาํนวน 129 ลา้นบาท 
(2553: 49 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องท่ีจะได้รับชาํระจากลูกหน้ีให้แก่บริษทั    
แฟคตอร่ิงตามสัญญาโอนขายสิทธิเรียกร้อง (Factoring Agreement) โดยคิดอตัรารับซ้ือลดลูกหน้ี
เท่ากบัอตัราท่ีระบุในสัญญา หากผูรั้บโอนสิทธิไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีท่ีบริษทัย่อยโอน
สิทธิใหบ้ริษทัยอ่ยจะเป็นผูช้าํระหน้ีท่ีคา้งชาํระแก่บริษทัผูรั้บโอน 

12. สินค้าคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
สินคา้สาํเร็จรูป 199,116 158,315 (1,638) (1,961) 197,478 156,354 
สินคา้ระหวา่งทาง 17,894 7,093 - - 17,894 7,093 
รวม 217,010 165,408 (1,638) (1,961) 215,372 163,447 

13. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 29,525 30,015 142 1 
อ่ืน ๆ 17,626 19,057 1,439 897 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 47,151 49,072 1,581 898 

14. เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคํา้ประกนั 

 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสาํหรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
ซ่ึงประกอบดว้ยเงินกูย้มื หนงัสือคํ้าประกนัและวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆของบริษทัยอ่ย 
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ

รับระหวา่งปี 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 30,000 30,000 100 100 255,887 255,887 57,000 - 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (103,160) (103,160)   
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     152,727 152,727   

ในเดือนมิถุนายน 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสาํหรับปี 2554 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 30 
ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2554 

ในเดือนธันวาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสาํหรับปี 2554 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 90 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 27   
ลา้นบาท บริษทัฯไดบ้นัทึกเป็นเงินปันผลคา้งรับจากบริษทัย่อยในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2554 
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

16.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
   2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั แอด็วานซ์ ไซเบอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั ใหบ้ริการ ไทย 26 26 5,200 5,200 1,185 1,384 

 

   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั้งขึ้นใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั แอด็วานซ์  ไซเบอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั ใหบ้ริการ ไทย 26 26 5,200 5,200 (3,816) (3,816) 1,384 1,384 
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16.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)  

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมในระหวา่งปี 
 2554 2553 

บริษทั แอด็วานซ์ ไซเบอร์  เทคโนโลย ีจาํกดั (199) (1,328) 

16.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

     
(หน่วย: ลา้น

บาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ 
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ขาดทุน 
สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
บริษทั แอด็วานซ์ ไซ
เบอร์  เทคโนโลย ี
จาํกดั 

 
20 

 
20 

 
8 

 
9 

 
4 

 
3 

 
1 

 
6 

 
(1) 

 
(5) 

ขอ้มูลทางการเงินและส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัร่วมคาํนวณข้ึนจากงบการเงินซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหาร
และไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี บริษทัฯเช่ือว่ามูลค่าของเงินลงทุนไม่มีความแตกต่างอย่างเป็น
สาระสาํคญัหากส่วนแบ่งดงักล่าวคาํนวณจากงบการเงินซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

17. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน และอาคาร

สาํนกังาน 
ท่ีดิน และอาคาร

สาํนกังาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554:   
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ราคาทุน 176,255 255,155 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (792) (1,147) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 175,463 254,008 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี - - 
ซ้ือท่ีดินและอาคารสาํนกังาน 176,255 255,155 
ค่าเส่ือมราคา (792) (1,147) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 175,463 254,008 

 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯเขา้ร่วมการ
ประมูลเพื่อซ้ือท่ีดิน และอาคารสาํนกังานแห่งหน่ึงจากการขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี กระทรวง
ยติุธรรม ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมและชนะการประมูลซ้ือสินทรัพยด์งักล่าว          
บริษทัฯไดช้าํระราคาสินทรัพย ์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมเป็นจาํนวนเงิน 255 ลา้นบาท  

 มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ท่ีดินและอาคารสาํนกังาน 192,036 278,000 

 มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด 

 บริษทัฯไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวกบั
บริษทัแห่งหน่ึง  
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18. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน      
31 ธนัวาคม 2552 78,972 295,320 524 69 374,885 
ซื้อเพิ่ม 4,603 30,091 - 32,591 67,285 
จาํหน่าย  (3,056) (24,884) - - (27,940) 
โอนเขา้ (โอนออก) 2,177 - - (2,177) - 
31 ธนัวาคม 2553 82,696 300,527 524 30,483 414,230 
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
31 ธนัวาคม 2552 56,038 216,921 521 - 273,480 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 8,535 46,396 1 - 54,932 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย  (2,363) (24,658) - - (27,021) 
31 ธนัวาคม 2553 62,210 238,659 522 - 301,391 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2553 20,486 61,868 2 30,483 112,839 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 
2553 (28 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 54,932 
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18. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน อาคาร 

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สาํนกังาน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2553 - - 82,696 300,527 524 30,483 414,230 
ซื้อเพิ่ม 43,440 35,460 7,096 41,816 1,066 19,456 148,334 
จาํหน่าย  - - (2,266) (37,981) - - (40,247) 
โอนเขา้ (โอนออก) - - 41,206 5,867 - (47,073) - 
31 ธนัวาคม 2554 43,440 35,460 128,732 310,229 1,590 2,866 522,317 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2553 - - 62,210 238,659 522 - 301,391 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 355 11,586 43,872 184 - 55,997 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย  - - (2,100) (37,339) - - (39,439) 
31 ธนัวาคม 2554 - 355 71,696 245,192 706 - 317,949 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2554 43,440 35,105 57,036 65,037 884 2,866 204,368 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 
2554 (28 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 55,997 
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18. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  

เคร่ืองตกแต่งและ         
อุปกรณ์สาํนกังาน 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2552  31 

31 ธนัวาคม 2553  31 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2552  8 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  6 

31 ธนัวาคม 2553  14 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2553  17 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  
2553  6 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  

เคร่ืองตกแต่งและ         
อุปกรณ์สาํนกังาน 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2553  31 

31 ธนัวาคม 2554  31 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2553  14 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  6 

31 ธนัวาคม 2554  20 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2554  11 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  
2554  6 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีดิน และอาคารท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม เป็นส่วนของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ

การลงทุนของบริษทัฯท่ีใหบ้ริษทัยอ่ยเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 63 ลา้นบาท (2553: 72 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้าน
อยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 221      
ลา้นบาท (2553: 200 ลา้นบาท)  

 ท่ีดินและอาคารในงบการเงินรวมไดถู้กนาํไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯ
กบับริษทัแห่งหน่ึง 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑมี์รายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554:  
ราคาทุน 11,607 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (880) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 10,727 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553:  
ราคาทุน 8,804 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 8,804 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2554 และ 2553 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 8,804 - 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 2,803 8,804 
ค่าตดัจาํหน่าย (880) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 10,727 8,804 

20. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม 
 (ร้อยละต่อปี) 2554 2553 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร MLR,MLR + 0.25 27,806 - 
เจา้หน้ีบริษทัแฟคตอร่ิง 7.6 และ 7.75 112,623 44,068 
รวม  140,429 44,068 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย และการโอน
สิทธิเรียกรับเงินค่าสินคา้และบริการจากผูว้า่จา้งรายหน่ึงใหก้บัธนาคาร  

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 296,347 319,971 - - 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 913 1,616 541 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 85,817 92,324 2,132 192 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 383,077 413,911 2,673 192 
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22. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินกูย้มืระยะยาว 196,140 4,280 194,000 - 
หกั:  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,140) (2,140) - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง     
     กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 194,000 2,140 194,000 - 

 

ในเดือนธนัวาคม 2554 บริษทัฯทาํสญัญากูย้มืเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยเงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียใน 3 ปี

แรกเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปี หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี มี

ระยะเวลาปลอดชาํระหน้ีจนถึงเดือนเมษายน 2556 และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 

โดยบริษทัฯตอ้งชาํระคืนเงินกูย้มืทั้งหมดภายในเดือนตุลาคม 2567 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจด

จาํนองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและจดจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยจาํนวน 299,994 หุน้ 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ย เป็นเงินกูย้ืมจากบริษทัอ่ืนเพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย โดยมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายปีภายใน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ีท่ีกาํหนดในสัญญาพร้อมดอกเบ้ียตามท่ีระบุใน
สญัญา 

23. หนีสิ้นระยะยาว 

 หน้ีสินระยะยาวของบริษทัย่อยเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ซ่ึงรวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  55,000 75,685 
หกั: ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (3,539) (5,536) 
 51,461 70,149 
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หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (30,648) (37,971) 

หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20,813 32,178 

 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่าอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการดาํเนินกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระ 
ค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ปี สินทรัพยซ่ึ์งบริษทัย่อยไดม้า
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยในราคาเงินสดของสินทรัพย ์

 ณ วนัท่ี 3 1 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 3 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 33 22 55 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (3) (1) (4) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 30 21 51 
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24. หนีสิ้นระยะยาวตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 หน้ีสินระยะยาวภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ประกอบดว้ย  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 
เจา้หน้ีชั้นตน้ในหน้ีเงินกูแ้ละตราสารทางการเงิน   
- เงินตน้มีกาํหนดชาํระคืนทุก 6 เดือน ภายใน 10 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีศาลมีคาํสั่ง

เห็นชอบดว้ยแผนถึงท่ีสุด มีระยะเวลาปลอดชาํระหน้ีเงินตน้ 3 ปี (เร่ิมชาํระ
คืนตั้งแต่ปี 2547) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี หรือ MLR แลว้แต่อยา่ง
ใดจะตํ่ากวา่ - 500 

บวก: ดอกเบ้ียจ่ายรอรับรู้ในอนาคต - 1 

หน้ีสินระยะยาวตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ - 501 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - (501) 

หน้ีสินระยะยาวตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ- สุทธิ   
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 

25. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของ
พนกังานโดยปรับกบักาํไรสะสมตน้ปี (หมายเหตุ 5) 34,177 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,566 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  1,309 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (2,680) 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (5,206) 

ยอดคงเหลือปลายปี 32,166 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 6 ลา้นบาท 
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ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวนประมาณ 5 ลา้นบาท  

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 

 ร้อยละต่อปี 
อตัราคิดลด 4.0 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5.0, 5.5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 1.0 - 15.0 

26. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 347,067 368,277 1,090 820 
ค่าเส่ือมราคา 56,790 54,932 1,153 6 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 20,152 18,502 - - 
ซ้ือสินคา้ 1,308,977 1,117,747 - - 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (40,801) (106,303) - - 

28. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2554 เน่ืองจากรายไดเ้งินปันผลไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดต้ามมาตรา 65 ทวิ (10) ตามประมวลรัษฎากร 

29. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี ภายหลงั
จากหกัจาํนวนหุน้ของบริษทัฯท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยจาํนวน 230,175 หุน้ 
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30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้กาํไร (ขาดทุน) 
และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ตามท่ีกล่าวไว ้ 

31. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีบริษทัยอ่ยและพนกังานจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นราย
เดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัย่อย ในระหว่างปี 2554 บริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท 
(2553: 8 ลา้นบาท) 

32. เงินปันผลจ่าย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ 
เงินปันผล       
จ่ายในเดือน 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสม
ของปี 2552 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้         
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 14 0.10 พฤษภาคม 2553 

รวมเงินปันผลจ่ายปี 2553  14   
     
     
เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสม
ของปี 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้         
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 21 0.15 พฤษภาคม 2554 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจากผล
การดาํเนินงานสาํหรับเดือน
มกราคมถึงมิถุนายน 2554 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 

14 0.10 กนัยายน 2554 
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2554  35  
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33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออุปกรณ์เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท  

33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสาํนกังาน และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 13 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ดาํเนินงานดงัน้ี 

 
จ่ายชาํระภายใน 

ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 23 
1 ถึง 5 ปี 22 
มากกวา่ 5 ปี 8 

33.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาบริการการจดัการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงโดยมีค่าบริการ
ท่ีจะตอ้งชาํระในอนาคตเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นบาทต่อเดือน และเฉพาะของบริษทัฯเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 0.1 ลา้นบาทต่อเดือน โดยสัญญาดงักล่าวจะครบกาํหนดอายุสัญญาในเดือน
ธนัวาคม 2555 อย่างไรก็ตามสัญญาน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัต่อไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิก
สญัญา 

33.4 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัในนามบริษทัย่อยคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 84 ลา้นบาท (2553: 51 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัย่อย โดยหนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวออกเพ่ือ   
คํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาทั้งจาํนวน 

33.5 สัญญาค่าสิทธิ 

 บริษทัยอ่ยไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงการไดรั้บสิทธิติดตั้งระบบส่ือโฆษณากบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ
เพื่อให้บริษทัยอ่ยเป็นผูด้าํเนินการติดตั้งและให้บริการระบบส่ือโฆษณาภายในรถโดยสารประจาํทาง 
โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าว บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการไดรั้บสิทธิเป็นราย
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ปีโดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2552 ถึง ปี 2555 รวมประมาณ 13 ลา้นบาท ซ่ึงในระหว่างปี 2554 บริษทัยอ่ยบนัทึก
ค่าสิทธิภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวนเงินประมาณ 3 ลา้นบาท (2553: 3 ลา้นบาท) 

34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั ลูกหน้ี เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั้นและ
เงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว     
และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี
โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงไม่คาด
วา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของบริษทัยอ่ย
ไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวน
เงินสูงสุดท่ีบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบ
แสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร        
เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยาว และหน้ีสินระยะยาว อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงอยู่ในระดบัตํ่า 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
กาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 3 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 11 - 11 หมายเหตุ 9 
เงินลงทุนชัว่คราว  1 - - - 1 1.0 - 2.25 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - 377 377 - 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั - - 49 - 49 1.85 

 1 - 60 377 438  

หนีสิ้นทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 383 383 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 112 - 28 - 140 หมายเหตุ 20 
เงินกูย้มืระยะยาว - 196 - - 196 หมายเหตุ 22 
หน้ีสินระยะยาว 30 21 - - 51 3.65 - 9.84 
 142 217 28 383 770  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินสุทธิทั้งหมดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึง
ไม่ไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเป็นจาํนวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2553: 2 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และหน้ีสินทางการเงิน
ระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย  
เช่ือว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็น
สาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ี 
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์าร
วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 
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35. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้าง
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 4:1 
(2553: 2:1) 

36. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เก่ียวกบัการจดัประเภทรายการใน
งบการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 และผลจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบั
ปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชี
บางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกับการ         
จดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุ้น
ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2555 

 






